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Γαλλικό πλάνο για Ευρωζώνη
δύο ταχυτήτων
EL PAIS, DER SPIEGEL

Ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Τζορτζ Οσμπορν και ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Εμανουέλ
Μακρόν σε εγκαταστάσεις επώασης καινοτόμων γαλλικών εταιρειών στο Παρίσι. Οι δύο υπουργοί
αναζητούν νέες ιδέες για τη συνύπαρξη της Βρετανίας με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ε.Ε.
Σχέδιο Ολάντ για μια «Ευρωζώνη δύο ταχυτήτων» βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της
ισπανικής εφημερίδας El Pais, η οποία επικαλείται κυβερνητικούς αξιωματούχους στο Παρίσι. Το
δημοσίευμα αναφέρει ότι οι δραματικές εξελίξεις γύρω από την ελληνική κρίση έπεισαν τη γαλλική
κυβέρνηση ότι η Ευρωζώνη χρειάζεται εκ βάθρων αναδιάρθρωση, αν θέλει να επιβιώσει μεσοπρόθεσμα.
Επιπλέον, προσέφεραν στη Γαλλία τη δυνατότητα να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο, λόγω της φθοράς
που υπέστη, σε πολιτικό επίπεδο, η Γερμανία με την υπερβολικά τιμωρητική στάση της έναντι της
Ελλάδας.

Περί «πρωτοπορίας»...
Οπως δηλώνει στην εφημερίδα ο Κλεμάν Μπον, σύμβουλος στο υπουργείο Οικονομικών για
ευρωπαϊκές υποθέσεις, οι γαλλικές προτάσεις θα οριστικοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και, στη συνέχεια,
θα συζητηθούν με το Βερολίνο. Η βασική ιδέα είναι να σχηματισθεί ένα είδος «πρωτοπορίας» από τις
χώρες-μέλη της Ευρωζώνης που θα θέλουν και θα δύνανται «να προχωρήσουν πιο μακριά» από τις
άλλες, στην κατεύθυνση μιας πιο σφιχτής οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης. Οι έξι ιδρυτικές χώρες
της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς και η Ισπανία περιλαμβάνονται στη γαλλική ιδέα περί «πρωτοπορίας».

Ο Θεός του μπάσκετ είναι
Έλληνας - Πρωταθλητές
Ευρώπης οι έφηβοι!
Χειροκροτήστε τους! Αποθεώστε τους! Οι Έλληνες Έφηβοι του
Ηλία Παπαθεοδώρου επικράτησαν της Τουρκίας στον τελικό του
Ευρωμπάσκετ U18 (64-61), κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, μαζί με
την κορυφή της Ευρώπης και απέδειξαν για άλλη μια φορά πως... ο
Θεός του μπάσκετ είναι Έλληνας!

Ναι, αυτοί οι 12 παίκτες της Εθνικής Ομάδας αξίζουν το
χειροκρότημα όλων! Μιχάλης Λούντζης, Θανάσης Ντουζίδης,
Ιάκωβος Μιλεντίγιεβιτς, Δημήτρης Φλιώνης, Γιάννης Μιχαλούτσος,
Βασίλης Μουράτος, Διονύσης Σκουλίδας, Βασίλης Χρηστίδης,
Νίκος Δίπλαρος, Παντελής Σκορδάς, Γιώργος Παπαγιάννης
και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος υπό τις οδηγίες του κόουτς
Παπαθεοδώρου και του σταφ του έφεραν την Ελλάδα για άλλη μια
φορά στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ!
Το... θεριό, Γιώργος Παπαγιάννης (12π., 15ρ.), ο αρχηγός Βασίλης
Χαραλαμπόπουλος (23π.), το... κρύο αίμα, Ιάκωβος Μιλεντίγιεβιτς
(8π.) και τα άλλα παιδιά έφεραν το χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα και
σήκωσαν το Ευρωμπάσκετ U18 μέσα στο Βόλο!
Το ματς:
Παθιασμένη και αποφασισμένη μπήκε η τουρκική ομάδα από το
ξεκίνημα με τον Χαραλαμπόπουλο να σκοράρει μόνος του στο πρώτα
λεπτά (5-10 στο 4’). Η Εθνική Ομάδα πάλευε για όλες τις μπάλες, αλλά
αδυνατούσε να βάλει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Το κρεσέντο λαθών
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Σύμφωνα με σύμβουλο του προέδρου Φρανσουά Ολάντ, «από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το κοινό
νόμισμα, οι οικονομίες της Ευρωζώνης αναπτύσσονται με τόσο μεγάλες αποκλίσεις, που το όλο
σύστημα απειλείται με κατάρρευση». Μέσα από αυτό το πρίσμα, το Παρίσι οδηγείται σε ριζοσπαστικές
προτάσεις: οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, ή του σκληρού πυρήνα της, με επικεφαλής
ειδικό κομισάριο και αντίστοιχο κοινοβούλιο. Κοινός προϋπολογισμός, ώστε να γίνουν δυνατά
επενδυτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας. Καθιέρωση κοινού ελάχιστου μισθού και εναρμονισμός
στη φορολογία των επιχειρήσεων, ώστε να τερματισθεί η πρακτική του «κοινωνικού ντάμπινγκ» – της
προσπάθειας, από ορισμένες χώρες, να προσελκύσουν κεφάλαια, ωθώντας μισθούς και φόρους στο
ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Αλλά και δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου ως «γρήγορου και
αποτελεσματικού μηχανισμού παρέμβασης και αλληλεγγύης».
Οι γαλλικές πρωτοβουλίες φαίνεται ότι προκαλούν έκπληξη στο Βερολίνο, καθώς μέχρι πρόσφατα η
Γαλλία δεν ήθελε να ακούει για αναθεώρηση των ευρωπαϊκών συνθηκών, ενθυμούμενη και το ηχηρό
«όχι» των Γάλλων ψηφοφόρων στο δημοψήφισμα του 2005 για το ευρωσύνταγμα. «Με ευχαριστεί
που άκουσα τον Ολάντ να λέει ότι είναι πλέον έτοιμος να συζητήσει αναθεώρηση των συνθηκών»,
δήλωσε σχετικά στο περιοδικό Der Spiegel ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,
εκ των πρωτεργατών της ιδέας για πιο στενή οικονομική και πολιτική ένωση, στην οποία, όμως, δεν θα
«χωρούν» όλοι.
Στο πολύκροτο ηχητικό ντοκουμέντο του Γιάνη Βαρουφάκη, το οποίο μόλις διέρρευσε, ο πρώην
υπουργός Οικονομικών εμφανιζόταν να υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι ο Σόιμπλε θέλει το Grexit «για
να τρομοκρατήσει τους Γάλλους και να τους αναγκάσει να δεχτούν τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το
Παρίσι στις Βρυξέλλες, για θέματα προϋπολογισμού».
Πηγή:Η Καθημερινή

Άνω:Ο αγρότης κ. Γιάννης Γ. Σωτηράκης και η σύζυγός του
Μαρία, φόρτωσαν το φορτηγό με οπωρικά να είναι έτοιμο το πρωή
για να τα πάνε να τα πωλήσουν. Η κούραση και η σκληρή δουλειά
στην καλλιέργεια έχει και την απολαβή όταν παράγεις ποιοτικά
προϊόντα.
(Βλέπετε περισσότερα στη σελίδα 13)
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Ελλάδα - Τουρκία 64-61
(Συνέχεια από σελίδα 1)

της «γαλανόλευκης» εκτόξευσε το
σκορ από το 9-10 στο 9-19 στο 8’ με
την άμυνα των αντιπάλων να έχει...
κολλήσει στον Παπαγιάννη και
τον «Χαραλαμπό». Το δεκάλεπτο
έκλεισε με την Ελλάδα στο -7 (1219) έχοντας 4/16 σουτ.
Το μοτίβο δεν άλλαξε στη δεύτερη
περίοδο. Η «σκυλιασμένη» άμυνα
των Τούρκων και τα τρίποντα των
Αλ και Ουμέρ έστειλαν τη διαφορά
στο +11 (14-25 στο 12’) με το
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα
να μοιάζει παγιδευμένο. Ένα
μικρό «ξέσπασμα» του αρχηγού,
Χαραλαμπόπουλου, και πέντε σερί
πόντοι του (ένα έμμεσο τρίποντο και
ένα κάρφωμα) βοήθησαν για ένα 7-0
της Εθνικής που μείωσε σε 21-25
(στο 14’) και... ξεσήκωσε το κοινό
του Βόλου. Ωστόσο, οι παίκτες του
Τερίμ είχαν και πάλι τις λύσεις. Με
τον Κορκμάζ να... ζεσταίνεται (12π.,
4ρ., 3ασ. στο 20’), το ματς πήγε
στο +12 για πρώτη φορά (25-37,
ημίχρονο). Οι δύο ομάδες πήγαν στα
αποδυτήρια με την Ελλάδα να έχει
11 λάθη και τους Τούρκους να έχουν
βρει 12 πόντους (ακριβώς τη διαφορά
δηλαδή) σε καλάθια ύστερα από
λάθη. Key fact του πρώτου μέρους: η

κακή απόδοση των Ελλήνων γκαρντ
σε δημιουργία και σε σουτ έξω από
τα 6,75μ.
Ξύπνησε! Εντελώς διαφορετική
παρουσιάστηκε στις αρχές της
επανάληψης η «γαλανόλευκη» και
τα χαμόγελα επέστρεψαν σε πάγκο
και εξέδρα. Το 8-0 σερί της Ελλάδας
με τον Σκουλίδα... πρωταγωνιστή
(5 πόντοι και 1 ασίστ) έφερε
το ματς στο -6 (33-39 στο 24’),
αφού συνδυάστηκε με διαδοχικές
καλές άμυνες. Το κάρφωμα του
Χαραλαμπόπουλου ύστερα από το
5ο λάθος των Τούρκων σε 5’ έδωσε...
νέο αέρα στην Ελλάδα, ρίχνοντας και
άλλο τη διαφορά (35-39 στο 25’).
Πάνω που το μομέντουμ ήταν με την
Ελλάδα, ο Κορκμάζ με 1 τρίποντο
και 1 ασίστ βοήθησε στο να «χτισεί»
ξανά η διαφορά σε χρόνο μηδέν
(38-48 στο 28’). Τα πράγματα δεν
άλλαξαν δραματικά μέχρι το τέλος
της περιόδου (41-48 στο 30’).
Όταν η Εθνική άρχισε να
εκμεταλλεύεται την καλή άμυνα του
Παπαγιάννη (13ρ., 3κοψ. στο 32’)
και τη δυσκολία των Τούρκων να
βάλουν την μπάλα στο ζωγραφιστό,
η «ψαλίδα» έκλεισε και πάλι (45-

48). Μάλιστα, το τρίποντο του
Μιλεντίγιεβτς έφερε στα... ίσια το
παιχνίδι, 48-48 στο 33’. Αν και ο
Τασκιράν απάντησε στην επόμενη
φάση, 48-51, ο Χαραλαμπόπουλος
έκανε το 51-51 (στο 34’)! Το ματς...
ξέφυγε, η Ελλάδα απέδειξε πως
έχει «ζωή» και ο κόσμος μπήκε
στην εξίσωση. Το νέο «τρελαμένο»
τρίποντο του Τασκιράν έδειξε πως και
οι Τούρκοι είναι... επτάψυχοι (51-54
στο 35’). Παρόλα αυτά, ο Σκουλίδας
ισοφάρισε με ένα δύσκολο σουτ από
τα 7 μέτρα (54-54).

Ιωαννίδης παρουσίασε στατιστικά
στοιχεία για τους συνολικά 672
επιστήμονες με ελληνικά ονόματα,
οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη
επιρροή στη διεθνή επιστημονική
βιβλιογραφία, με βάση τα
αντικειμενικά δεδομένα της βάσης
Google Scholar.
Κατά μέσο όρο, οι 672 Έλληνες
επιστήμονες έχουν πάρει 17 χιλιάδες
αναφορές ο καθένας τους στη
διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία.
Από τους 672, οι 33 έχουν φύγει
από τη ζωή, ενώ οι υπόλοιποι έχουν
σχεδόν όλοι φύγει από την Ελλάδα.
Στον ευρύτερο επιστημονικό
χώρο, υπάρχουν πάνω από 20
εκατομμύρια συγγραφείς που έχουν
κάνει τουλάχιστον μια επιστημονική
δημοσίευση. Τα ελληνικά ονόματα
αντιπροσωπεύουν περίπου το 1%
του συνόλου (δηλαδή 200 χιλιάδες),
ενώ μεταξύ των κορυφαίων
επιστημόνων, είτε εν ζωή, είτε
όχι, το ποσοστό των ελληνικών

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

ονομάτων πλησιάζει το 3%.
Από τους 672 κορυφαίους Έλληνες
επιστήμονες, μόνο οι 95 (το
14%) βρίσκονται στην Ελλάδα.
Περισσότεροι από τους μισούς (376
άτομα ή το 56%) ζουν στις ΗΠΑ και
ακολουθούν ως χώρες διαμονής και
εργασίας το Ηνωμένο Βασίλειο (60
επιστήμονες ή το 9%), ο Καναδάς
(31), η Γερμανία (24), η Γαλλία
(20), η Ελβετία (19), η Αυστραλία
(17), η Κύπρος (9) και άλλες χώρες
(21).
Η περιοχή σε όλο τον κόσμο με
τον μεγαλύτερο αριθμό κορυφαίων
Ελλήνων επιστημόνων είναι
η Καλιφόρνια (74 άτομα) και
ακολουθούν η Μασαχουσέτη (64),
η Νέα Υόρκη (62), η λοιπή Ελλάδα
πλην Αθηνών (48), η Αθήνα (47),
το Λονδίνο (31), το Τέξας (21), η
Πενσιλβάνια (21), το «δίδυμο»
Οξφόρδης-Κέμπριτζ (19), το
Κονέκτικατ (17) και το Ιλινόις (15).

............ 9.1.1
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Σημειώστε το 3:56: ο Μιλεντίγιεβιτς
σούταρε έξω από τα 6,75μ. και
έβαλε μπροστά την Ελλάδα (5754), ολοκληρώνοντας μια σπουδαία
ανατροπή. Δύο φορές στη συνέχεια
η Εθνική είχε την ευκαιρία να
«σκοτώσει» τους Τούρκους όμως
δεν τα κατάφερε και το ντέρμπι
συνεχίστηκε (57-57 στο 38’). Τρία
νέα διαδοχικά χαμένα τρίποντα
της «γαλανόλευκης» έδωσαν το
περιθώριο στους Τούρκους να
μείνουν ζωντανοί (59-57), αλλά και
το σύνολο του Τερίμ ήταν άστοχο.
Το άστοχο τρίποντο του Κορκμάζ
20’’ πριν το τέλος έστειλε το ματς
στις βολές... Ο Χαραλαμπόπουλος
ήταν ψύχραιμος (4/4), ο Δίπλαρος
έβαλε 1/2, οι Τούρκοι δεν βρήκαν
το τρίποντο και... η Ελλάδα έφτασε
στην κορυφή της Ευρώπης (64-61).
Πηγή: sdna.gr

Ελληνες το 3% των κορυφαίων επιστημόνων στον κόσμο.
Η Ελλάδα είναι μια μικρή
χώρα, αλλά το ειδικό βάρος των
επιστημόνων της, διεθνώς, είναι
δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με το
μέγεθός της.
Αν και πληθυσμιακά οι Έλληνες
αποτελούν λιγότερο από το 0,2%
του παγκόσμιου πληθυσμού,
ανάμεσα στους κορυφαίους
επιστήμονες το ποσοστό των
Ελλήνων πλησιάζει το 3%. Όμως,
από αυτούς, μόνο ένας στους επτά
(14%) έζησε ή ζει στην Ελλάδα,
ενώ όλοι οι άλλοι στο εξωτερικό
(86%), όπου αρκετοί γεννήθηκαν,
ενώ ακόμη περισσότεροι έφυγαν ως
μετανάστες.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία
που παρουσίασε, στο Πανελλήνιο
Ιατρικό Συνέδριο στην Αθήνα, ο
Γιάννης Ιωαννίδης, καθηγητής
ιατρικής του Πανεπιστημίου
Στάνφορντ της Καλιφόρνια, ειδικός
σε θέματα στατιστικής. O κ.
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Πανούσης: Έχουμε αλλαγή κυβέρνησης,
THE WHITE HOUSE
όχι πολιτεύματος - «Βολές»
Office of the Press Secretary
σε Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου
July 14, 2015
Με αυστηρό τόνο απευθύνεται
ο Γιάννης Πανούσης σε όσους
επεξεργάζονται σχέδια αλλαγής
πολιτεύματος ή δημοκρατικής
εκτροπής.
Σε συνέντευξή του στο «Βήμα
της Κυριακής», ο αναπληρωτής
υπουργός Προστασίας του
Πολίτη τονίζει:
Υπενθυμίζω ότι το Σύνταγμα και
οι νόμοι στηρίζουν την αστική
κοινοβουλευτική δημοκρατία, τη
λαϊκή κυριαρχία και όχι τη λαϊκή
δημοκρατία. Έχουμε αλλαγή κυβέρνησης, όχι αλλαγή πολιτεύματος.
Για όσους εξακολουθούν να προκαλούν επεισόδια με το πρόσχημα «επειδή η κυβέρνηση είναι αριστερή
κάνουμε ό,τι θέλουμε», ο κ. Πανούσης αναφέρει:
Μερικοί ταυτίζουν την έννοια του αγωνιστή με τη ρίψη μολότοφ. Ε, δεν θα τους περάσει.
Ο κ. Πανούσης προτείνει, επίσης, στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα «να φτιάξει πρώτα το κράτος και
μετά την Αριστερά. Να μην πηγαίνει αντίστροφα. Πρέπει πρώτα να εμπεδώσει τη Δημοκρατία και μετά
να δώσει το αριστερό χρώμα στην κυβέρνησή του».
Δεν διστάζει να ασκήσει αυστηρή κριτική εναντίον του Γιάνη Βαρουφάκη, τον οποίον εμμέσως πλην
σαφώς κατηγορεί ότι διέπραξε το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, την Ζωή Κωνσταντοπούλου, την
οποία κατηγορεί ότι θέλει να υποκαταστήσει τον πρωθυπουργό και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη τον οποίο
επικρίνει για άγνοια κινδύνου στα σχέδια που επεξεργάζεται.
Για τον κ. Βαρουφάκη λέει αναλυτικά:
Η αποσταθεροποίηση του νομίσματος και κατ’ επέκταση η διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης, θέτουν
ευθέως ζήτημα διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας του πολιτεύματος, άρθρο 134, παράγραφος 2,
περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα (σ.σ. αδίκημα εσχάτης προδοσίας).
Σε άλλο σημείο, ο κ. Πανούσης προτείνει κυβέρνηση από υπουργούς που θα πιστεύουν στην ανάγκη της
εφαρμογής της συμφωνίας και δεν θα είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές.

Καταρρέει το Αλβανικό όνειρο!
Αλβανός αρχαιολόγος παραδέχεται
την Ελληνικότητα της Αλβανίας!
Από τα σωθικά της, η Ελληνική γη συνεχίζει να τους διαψεύδει με τα ίδια τα
ευρήματά τους.
Καταρρέει το Αλβανικό όνειρο της Ιλλυρόπελασγορωμαϊκής ιστοριας.
Ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολόγους της Ευρώπης, που μίλησε πριν
μερικές ημέρες στα Γιάννινα, ο Αλβανός Νεριτάν Τσέκα, παραδέχεται... την
Eλληνική προέλευση των αρχαιολογικών ευρημάτων στην Αλβανία! Ο σπουδαίος
αρχαιολόγος παρουσίασε το ανασκαφικό έργο στην περιοχή της Χαονίας, το οποίο
εξελισσόταν παράλληλα με τις ανασκαφές που έκανε ο Σωτήρης Δάκαρης στην
Ήπειρο. Οι Χάονες θεωρούνται σαν το αρχαιότερο από τα δεκατέσσερα ηπειρωτικά
φύλα.
Λαός ιδιαίτερα σκληρός και μαχητικός, διακρινόταν για το σύστημα αυτοδιοίκησης

Readout of the President’s Calls with President Francois Hollande of France, Chancellor Angela Merkel
of Germany, Prime Minister David Cameron of the
United Kingdom, and High Representative for Foreign
Affairs and Security Policy Federica Mogherini of the
European Union
The President spoke separately today with President
Hollande of France, Chancellor Merkel of Germany,
Prime Minister Cameron of the United Kingdom, and
High Representative Mogherini of the European Union
to discuss the agreement among the P5+1, the European Union, and Iran on a Joint Comprehensive Plan
of Action (JCPOA) regarding Iran’s nuclear program.
The President thanked the leaders for their important
role in achieving this milestone, the culmination of
nearly 20 months of intense negotiations. The leaders
affirmed that the JCPOA represents an historic solution
that will verifiably prevent Iran from obtaining a nuclear weapon by cutting off all of the potential pathways
to a bomb while ensuring the peaceful nature of Iran’s
nuclear program going forward. The leaders committed
to remain in close coordination as the JCPOA is operationalized. The President also welcomed Monday’s
agreement between Greece and its creditors. The President noted that the agreement is a positive step that
could help to underpin a return to growth and debt stability in Greece, but that further work will be required.

Βουλγαρία:

Ανακαλύφθηκε αρχαίο Ελληνικό φρούριο
Αντώνης Ανακέφαλος
Ερείπια ενός αρχαίου οχυρού ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών
από αρχαιολόγους του βουλγαρικού Εθνικού...
Ιστορικού Μουσείου στην περιοχή του ποταμού Ροπόταμος, κοντά στην πόλη Πριμόρσκο
στη νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας.
Το φρούριο βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου και καλύπτει μια έκταση ενός τρίτου του
εκταρίου.
Ο επικεφαλής της
αρχαιολογικής αποστολής,
Ιβάν Χριστόφ, δήλωσε ότι
το κάστρο χτίσθηκε για
αμυντικούς σκοπούς και
αυτό περιβάλλεται από
κοφτερά βράχια έχοντας
μία μοναδική είσοδο, με
ένα στενό μονοπάτι που
οδηγούσε στο ισχυρό
φρούριο.
Στη διάρκεια της πρώτης
εβδομάδας των ανασκαφών,
ήρθαν στο φως μέρος των
τειχών του φρουρίου, σπίτια
καλυμμένα με λίθινες
πλάκες και ένα παράξενο
κυκλικό κατασκεύασμα στο κέντρο που είναι διακοσμημένο με κεφάλια ταύρων και
χρησιμοποιούνταν ως τεφροδόχος από τους αρχαίους Θράκες.
Επίσης, βρέθηκαν ασημένια νομίσματα με την ένδειξη της γειτονικής Απολλωνίας
(σημερινή Σωζόπολη) και της Μαρώνειας- της πόλης κράτος στη θάλασσα του Μαρμαρά.
Τεκμηριώθηκε και το όνομα του φρουρίου,
που ήταν όπως παρουσιάζεται σε παλαιούς
χάρτες ως «Φαρμακίδα» που στα αρχαία
ελληνικά σημαίνει ‘θεραπεύτρια ή
θεραπευτής’, σημειώνει το βουλγαρικό
δημοσίευμα.

που βασιζόταν όχι στη βασιλεία μα στο αιρετό χαρακτήρα της. Οι Χάονες
κατόρθωσαν να κυριαρχήσουν σε όλη την Ήπειρο, η οποία τα πανάρχαια χρόνια
ονομαζόταν και Χαονία. Στη συνέχεια, γνώρισαν την παρακμή για να περιοριστούν
στα φυσικά όρια της προέλευσής τους. Τον 5ο π.Χ.αιώνα, Χάονες μετοίκησαν στην
Καλαβρία και τη Σικελία, όπου πολύ αργότερα τους συναντάμε με την ονομασία
Χώνες.
Η αρχαία Χαονία εκτεινόταν από τις βόρειες όχθες του ποταμού Καλαμά (Θύαμι)
μέχρι τα ενδότερα της σημερινής Βορείου Ηπείρου, τα Ακροκεραύνια Όρη.
Σημαντικότερες πόλεις της ήταν η Φοινίκη, ο Ογχησμός (σήμερα Αγ.Σαράντα), η
Χίμαιρα (σήμερα Χειμάρρα) και η Πολιανή (σήμερα Πολύτσανη).

Η λατρεία των θεών και των αγίωνθεραπευτών, ήταν αρκετά διαδεδομένη στην
νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας.
Για παράδειγμα το όνομα του Απόλλωνα
συνοδεύονταν από την ονομασία ‘Ιατρός’
που σημαίνει ‘θεραπευτής’.
Επίσης η Αγία Αναστασία στην παλιά Αγχίαλο (σημερινή Πομόριε), στον Πύργο (σημ.
Μπουργκάς) και στην Απολλωνία (σημερινή Σωζοπόλ) ήταν γνωστή με το όνομα Αγία
Αναστασία η Φαρμακολύτρια.
Το γιατί ονομάστηκε το αρχαίο φρούριο ως ‘Φαρμακίδα’ και ποιος λατρεύονταν εκεί, είναι
ένα θέμα για τους αρχαιολόγους που με τη συνέχιση των ανασκαφών, ίσως, αποκαλύψουν
νέα στοιχεία για το είδος της θεραπείας που γίνονταν στο φρούριο.
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Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο οι Συνελεύσεις της Ι.Μ. Τορόντο

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος εδήλωσε. «Είμαι πανευτυχής διότι οι
Συνελεύσεις μας είχαν τόση μεγάλη επιτυχία. Αυτή είναι πραγματική
πρόοδος. Κάθε φέτος και καλύτερα και κάθε του χρόνου και
ακόμη καλύτερα. Υψώνω νου, ψυχή και καρδιά και δοξολογώ τον
Τρισάγιο Θεό και Τον ευχαριστώ για τις τόσες ευλογίες τις οποίες
έχει επιφυλάξει για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας στον Καναδά.
Ευχαριστώ και την Παναγία, Μητέρα του Χριστού μας. Παρακαλώ
η αγάπη του Θεού και της Παναγίας να μας συνοδεύουν πάντοτε.
Υποβάλλω στον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη τον
σεβασμό και την υϊκή αφοσίωση προς την Μητέρα Εκκλησία, όλων
μας».

Metro Vancouver home sales
set record pace in June
July 3, 2015

Άριστη επιτυχία είχαν: Η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος της Ι.Μ. Τορόντο. Η Συνέλευση της
Νεολαίας. Η Συνέλευση της Φιλοπτώχου. Η Συνέλευση των Κοινοτήτων καθώς και η Πνευματική
Σύναξη των ιερέων.
Η συμμετοχή σε αριθμούς ἠταν μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενο και αποδεικνύεται από τις
φωτογραφίες. Υπήρξε απόλυτη συνεργασία και κατανόηση. Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα,
πράγμα το οποίο αποδεικνύει την σύμπνοια, την κατανόηση και την συνεργασία όλων.
Η μεγάλη έκπληξη ήταν η συμμετοχή της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ (Ε.Κ.Μ.Μ.) και
η ομολογία του προέδρου
της, κ. Νικολάου Παγώνη,
ότι «Μπήκαμε όλοι στη
στρούγκα». Η Ε.Κ.Μ.Μ.
υπέγραψε οικονομική
συμφωνία με την Ι.Μ.
Τορόντο και απομένει πλέον
μόνο η Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο (Ε.Κ.Τ.), η οποία
διαφοροποιείται σχετικά.
Ως γνωστό στην περιοχή
Τορόντο υπάρχουν δέκα έξι
(16) Ελληνικές Ορθόδοξες
Κοινότητες και η Ε.Κ.Τ.
είναι μία από τις δεκαέξι.
Οι Συνελεύσεις της Ι.Μ. Τορόντο έληξαν με Θεία Λειτουργία, στην οποία προέστη ο Μητροπολίτης
Σωτήριος και έλαβαν μέρος σαράντα επτά (47) ιερείς.
Η Πνευματική Σύναξη των ιερέων είχε ουσιαστική σημασία, γιατί συνεζητήθησαν πάρα πολλά θέματα
και ελήφθησαν χρήσιμες αποφάσεις και κυρίως δύο.
Α) Για το 2016 προγμαμματίσθηκαν Συνελεύσεις Νεολαίας στο Vancouver, (British Columbia), Edmonton (Alberta), Winnipeg (Manitoba), London (Ontario), Toronto (Ontario), Montreal (Quebec) και
Halifax (Nova Scotia). Στις ίδιες πόλεις προγμαμματίσθηκαν για το 2016 θερινές κατασκηνώσεις.
Β) Απεφασίσθη το πρώτο μέρος της Θ. Λειτουργίας μέχρι τα αγιογραφικά αναγνώσματα, να ψάλλεται
από τους μαθητές των κατηχητικών και ελληνικών σχολείων και να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε το
υπόλοιπο της Θ. Λειτουργίας να ψάλεται από όλο το εκκλησίασμα.
Στις επίσημες εκδηλώσεις των Συνελεύσεων έλαβαν μέρος, ο βουλευτής κ. Κ. Μενεγάκης,
εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό κ. Steven Harper, ο πρέσβης κ. Andrew Bennett, Διευθυντής
του Γραφείου Θρησκευτικής Ελευθερίας του Καναδά, εκπροσωπώντας τον υπουργό εξωτερικών
του Καναδά κ. Nicholson και ο Yπουργός κ. Τ. Clement. Είχε υποσχεθεί να έλθει από την
Ελλάδα, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο κ. Ιωάννης Αμανατίδης, Πρόεδρος
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ορθοδοξίας, αλλά την τελευταία στιγμή λόγω των εξελίξεων στην
Ελλάδα εματαίωσε την έλευσή του και την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γεν. Πρόξενος στο Τορόντο κ. Α.
Ιωαννίδης.
Ευχαριστούμε την οργανωτική επιτροπή για την άριστη οργάνωση και ιδιαίτερα την Κοινότητα της
Αγ. Αικατερίνης, St. Catharines Ontario, τον π. Δημήτριο Τζανετέα, Ιερ. Προϊστάμενο, τον πρόεδρο
κ. Κορόση, Αρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το Διοικητικό Συμβούλιο, την Φιλόπτωχο
Αδελφότητα, την Νεολαία και ιδιαίτερα τον κ. Σταύρο Λάλο και κ. Βασίλη Μακρή και φυσικά την
οικογένεια Ηλία και Δημητρούλας Δριτσάκου, οι οποίοι προσέφεραν το επίσημο δείπνο για 350
συνδαιτυμόνες εντελώς δωρεάν. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά την οικογένεια Νιτσοπούλου, στης
οποίας το ξενοδοχείο έγιναν οι Συνελεύσεις της Ι.Μ. Τορόντο και ομολογουμένως οι εξυπηρετήσεις
και οι ευκολίες ήταν άριστες. (Ευχαριστούμε την μητέρα Στέλλα Νιτσοπούλου και τους πέντες γιους
της).
Οι Συνελεύσεις της Ι.Μ. Τορόντο άρχισαν με διαβίβαση των πατρικών και πατριαρχικών ευχών και
ευλογιών του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, από τον Μητροπολίτη
Σωτήριο και με την φήμη του Παναγιωτάτου και ετελείωσαν με την φήμη του Παναγιωτάτου.

Last month was the highest selling June, and the second highest overall
monthly total, on record for the Real Estate Board of Greater Vancouver
(REBGV).
The REBGV reports that residential property sales in Metro Vancouver*
reached 4,375 on the Multiple Listing Service® (MLS®) in June 2015. This
represents a 28.4 per cent increase compared to the 3,406 sales recorded in
June 2014, and an increase of 7.9 per cent compared to the 4,056 sales in
May 2015.
Last month’s sales were 29.1 per cent above the 10-year sales average for
the month. It’s the fourth straight month with over 4,000 sales, which is a
first in the REBGV’s history. The previous highest number of residential
home sales was 4,434, recorded in May 2005.
“Demand in our detached home market continues to drive activity across
Metro Vancouver,” Darcy McLeod, REBGV president said. “There were
more detached home sales in the region last month than we’ve seen during
the month of June in more than 10 years.
The MLS® Home Price Index composite benchmark price for all residential
properties in Metro Vancouver is currently $694,000. This represents a 10.3
per cent increase compared to June 2014.
“Housing market activity comes in cycles; we’re in an up cycle right now
that looks similar to the mid-2000s,” McLeod said. “It would be easy to
point to one factor that’s causing this cycle, but the truth is that it’s a number
of different factors.
“Conditions today are being driven by low interest rates, a declining supply of detached homes, a growing population, a provincial economy that’s
outperforming the rest of Canada, pent-up demand from previous years and,
perhaps most importantly, the fact that we live in a highly desirable region,”
McLeod said.
New listings for detached, attached and apartment properties in Metro
Vancouver totalled 5,803 in June. This represents an 8.7 per cent increase
compared to the 5,339 new listings reported in June 2014.
“We’re seeing a steady stream of new listings entering the market, but the
overall number of homes for sale is not keeping up with buyer demand,”
McLeod said.
The total number of properties currently listed for sale on the region’s
MLS® is 12,181, a 23.9 per cent decline compared to June 2014 and a 1.3
per cent decline compared to May 2015. This is the lowest active listing total
for June since 2006.
The sales-to-active-listings ratio in June was 35.9 per cent. This is the highest that this ratio has been in Metro Vancouver since June 2006. A seller’s
market typically occurs when this ratio exceeds 20 per cent for a sustained
period of time.
“The competition in today’s market means that buyers have less time to
make decisions,” McLeod said. “Given this, it’s important to work with your
REALTOR® to gain insight into the local market, to get quick access to new
MLS® listings, to develop a buying strategy that meets your needs and risk
appetite, and to receive other services and protections that come from having
professional representation.”
Sales of detached properties in June 2015 reached 1,920, an increase of 31.3
per cent from the 1,462 detached sales recorded in June 2014, and a 74.2 per
cent increase from the 1,102 units sold in June 2013. The benchmark price
for a detached property in Metro Vancouver increased 14.8 per cent from
June 2014 to $1,123,900.
Sales of apartment properties reached 1,774 in June 2015, an increase of
35.6 per cent compared to the 1,308 sales in June 2014, and an increase of
66.1 per cent compared to the 1,068 sales in June 2013. The benchmark
price of an apartment property increased 5.3 per cent from June 2014 to
$400,200.
Attached property sales in June 2015 totalled 681, an increase of 7.1 per cent
compared to the 636 sales in June 2014, and a 44.3 per cent increase from
the 472 attached properties sold in June 2013. The benchmark price of an attached unit increased 7.1 per cent between June 2014 and 2015 to $506,900.
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ǑǆǉƽǎǚƵǝǕǆǂǎǋǂǊǅǆǎǑǆǒǀǍǆǎǆƽǌǌǈǆǒǟǕǈǔǈǐǗǀǌǐǓ
ǕǐǖǑǐǖǄǎǟǒǊǇǆǋǂǌƽǕǐǂǌǈǉǊǎǝǎǝǈǍǂǕǈǓǇǚƿǓǕǐǎ
ǏǂǎǂǒǚǕƽƬǂǊǍǆǕƽƱǖǑǆǒƿǗǂǎǐǓǎƾǐǓǑǐǖǚǓǕǝǕǆ
ǑǐǌǞǆǞǋǐǌǂǂǑǂǎǕǐǞǔǆƾǄǊǎǆǎǆǖǒǊǋǝǓƦǆǍǑǝǒǆǔǆǎǂ
ǕǐǖǂǑǂǎǕƿǔǆǊ
 ƲǐǌǌƽǍǂǉƿǍǂǕǂǑǂǀǒǎǐǖǍǆǂǑǝǕǈǎǊǔǕǐǒǀǂǕǐǖǎƾǐǖ
ǂǖǕǐǞƲǐǌǌǐǀǂǑǝǍǂǓǆǀǍǂǔǕǆǕǝǔǐǖǑǆǒƿǗǂǎǐǊǑǐǖ
ǏǆǘǎǐǞǍǆ Ǖǈǎ ǑǒǂǄǍǂǕǊǋǝǕǈǕǂ ǝǕǊ ǍǊǂ Ǎƾǒǂ ǔǞǎǕǐǍǂ
ǑǐǌǞǑǊǝǔǞǎǕǐǍǂǂǑƘǝǕǊǗǂǎǕǂǇǝǍǂǔǕǆǉǂǑǐǞǍǆǂǎǕǀǐ
ǔǕǐǎ ǋǝǔǍǐ ǂǖǕǝ  Ƶǐ ǆǒǟǕǈǍǂ ǆǀǎǂǊ  ƜǘǐǖǍǆ
ǕǂǋǕǐǑǐǊƿǔǆǊ Ǖǈ ǔǘƾǔǈ ǍǂǓ Ǎǆ Ǖǐ ƪǆǝ  ƧǔǞ ƾǘǆǊǓ
ǆǕǐǊǍǂǔǉǆǀƧǀǕǆǕǐǑǊǔǕǆǞǆǊǓǆǀǕǆǝǘǊǉǂǔǕǂǉǆǀǓǍǑǒǐǔǕƽ
ǔǕǐƪǆǝǍǊǂǍƾǒǂƴǕǐǔǕǂǖǒǝǕǐǖƥǐǌǄǐǉƽǑƾǉǂǎǆǐ
ƸǒǊǔǕǝǓǔǕǈǉƾǔǈƴǐǖǄǊǂǎǂǍǑǐǒǆǀǓǎǂǔǚǉǆǀǓƴǋƾǙǐǖ
ǕǈǎǆǒǟǕǈǔǈǕǐǖǗǀǌǐǖǕǈǓǊǔǕǐǒǀǂǓǍǂǓƵǒǚǓǑǀǎǆǊǓ
ǂǑǐǌǂǍǃƽǎǆǊǓǀǔǚǓǋǂǊǋƽǑǐǊǆǓǂǍǂǒǕǀǆǓǕǈǓǔƽǒǋǂǓƴǆ
ǒǚǕǟǋǂǊǍǆǕƽǋǂǊǍǆǕƽ
 ƣǄǂǑǈǕǐǀ Ǎǐǖ ǗǀǌǐǊ ǘǒǆǊǂǇǝǍǂǔǕǆ ǔǚǕǈǒǀǂ  ƦǝǏǂ
ǔǕǐ ƪǆǝ ǄǊǂǕǀ ǐ ƫǈǔǐǞǓ ƸǒǊǔǕǝǓ ƿǒǉǆ ǋǂǊ Ǒǌƿǒǚǔǆ Ǖǐ
ǘǒƾǐǓǍǂǓƸǒǆǊƽǇǆǕǂǊǎǂǑǊǔǕƾǙǐǖǍǆǍǆǕǈǎǋǂǒǅǊƽǍǂǓ
ǔƘǂǖǕǝǕǐƾǒǄǐǑǐǖƾǋǂǎǆǄǊǂǘƽǒǈǍǂǓƲǀǔǕǆǙǆǌǐǊǑǝǎ
ǔǕǐƸǒǊǔǕǝǋǂǊǉǂǔǚǉǆǀǓǂǊǟǎǊǂ

Ʋǒǐǔǆǖǘƿ ´ƬǞǒǊƾǍǐǖƫǈǔǐǞƸǒǊǔǕƾǔƘǆǖǘǂǒǊǔǕǟǄǊǂǕǀ

ǑƾǉǂǎǆǓǆǔǞǔǕǐǔǕǂǖǒǝǄǊǂǎǂƾǘǚǂǊǟǎǊǂǇǚƿƪƾǌǚǈ
Ǉǚƿ Ǎǐǖ ǈ ǋƽǉǆ Ǎǐǖ Ǎƾǒǂ ǎǂ ǆǀǎǂǊ ǄǆǍƽǕǈ ǂǑǝ Ǖǈ ǉǆǀǂ
Ǒǂǒǐǖǔǀǂ ǔǐǖ ƾǚǓ ǝǕǐǖ Ǎǆ ǋǂǌƾǔǆǊǓ ǋǐǎǕƽ ǔǐǖ ǔǕǐǎ
ǐǖǒǂǎǝ  ƴǆ ǂǄǂǑǟ ƸǒǊǔǕƾ Ǎǐǖ ǄǊǂǕǀ ǑǒǟǕǐǓ ǆǔǞ Ǎǆ
ǂǄƽǑǈǔǆǓƴǕǐǝǎǐǍƽǔǐǖǑǒǐǔǆǞǘǐǍǂǊƣǍƿǎµ

Άν θέλετε ΔΩΡΕΑΝ το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ στην απλή δημοτική
γλώσσα αναγνωρισμένο από το Πατριαρχείο Κων/λεως και το
DVD με τη ζωή και τα πάθη του Χριστού στα Ελληνικά...

Γράψτε: “ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ”
83 TERRYHILL CRES.
SCARBOROUGH ON
CANADA M1S 3Z3

Ή τηλεφωνήστε στο:

(416)298-6268

45 εκατ.ευρώ κατάσχεσε η Εφορία
από λογαριασμούς γιατρών
Σε κατάσχεση των καταθέσεων γιατρών,αλλά και δικηγόρων, προβαίνει η Εφορία, σύμφωνα με
δημοσιογραφικές πληροφορίες, σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν τα μεγάλα ποσά
που έχουν στις τράπεζες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ήδη η εφορία Μεγάλου Πλούτου έχει βάλει στο στόχαστρο τις
καταθέσεις 415 γιατρών τους οποίους έχουν «εντοπίσει» οι οικονομικοί εισαγγελείς, επειδή έχουν
στείλει εμβάσματα ύψους άνω των 100.000 ευρώ στο εξωτερικό ή είχαν καταθέσεις και τραπεζικές
συναλλαγές άνω των 300.000
ευρώ, που δεν δικαιολογούνται
από τα δηλωθέντα εισοδήματά
τους..
Σημειώνεται ότι μέσα στο
2015 έχουν εντοπιστεί από
την εφορία περισσότεροι από
100 γιατροί του ΕΣΥ που
ελέγχονται σε βάθος 10 ετών,
για τους οποίους διαπιστώθηκε
φορολογική διαφορά.
Πριν καν βεβαιωθεί όμως
καμία φορολογική παράβαση
και πριν να δώσουν εξηγήσεις
οι ελεγχόμενοι, με εντολή
εισαγγελέα το δημόσιο
δεσμεύει αυτόματα όλους τους
λογαριασμούς αλλά και τις θυρίδες των ελεγχομένων, για να μην προλάβουν να μεταφέρουν λεφτά σε
τρίτους ή στο εξωτερικό.
Παράλληλα προχωρούν οι έλεγχοι και σε εκατοντάδες δικηγόρους.
Με την τακτική αυτή το Κέντρο
Ελέγχου Φορολογουμένων
Μεγάλου Πλούτου
(ΚΕΦΟΜΕΠ) έχει ήδη βάλει
στο χέρια 45 εκατ. ευρώ και
φαίνεται πως θα ξεπεράσει
εύκολα τον ετήσιο στόχο
εισπράξεων εσόδων που έχει
τεθεί στα 77 εκατ. ευρώ. Το ίδιο
ισχύει και στο Κέντρο Ελέγχου
Μεγάλων Επιχειρήσεων
(ΚΕΜΕΠ) που έχει είσπραξη
253 εκατ. ευρώ στο α΄εξάμηνο,
έναντι ετήσιου στόχου τα 370
εκατ. ευρώ.

6 Γνώμη

Μοσχάρι ψητό κατσαρόλας
Συνταγή: Εφη Γιαλούση, Styling: Elena
Jeffrey, Food styling: Μάκης Γεωργιάδης,
Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: Studio
Τσοκούνογλου
Υλικά για 6-8 άτομα
Προετοιμασία 15 λεπτά
Μαγείρεμα 3 ώρες
Υλικά
-1½ κιλό μοσχάρι
(στρογγυλό ή κιλότο)
-1/2 φλιτζάνι
ελαιόλαδο
-1 ξυλαράκι κανέλας
-8 κόκκους μπαχάρι
-2 λεμόνια (τον χυμό
τους)
-2 σκελίδες σκόρδο
ολόκληρες (με τη
φλούδα)
-1 κλωναράκι θυμάρι
-αλάτι, πιπέρι

Η πίτσα ως υγιεινή επιλογή

Αυτοσχεδιασμοί με Ελληνικό ταμπεραμέντο

Από τον Ηλία Φουντούλη

Καλτσόνε ανοιχτό με λαχανικά

Είναι ένα ολοκληρωμένο και
πλήρες γεύμα, αφού περιέχει
υδατάνθρακα, λαχανικά, φυτικές
ίνες και πρωτεΐνη. Πολλές
εταιρείες στην Αμερική έχουν
διακρίνει την προοπτική που
μπορεί να έχει η πίτσα ως πιάτο
γρήγορο, εύκολο και εν δυνάμει
υγιεινό με εξαιρετικά διατροφικά
στοιχεία –λαμβάνοντας υπόψιν την
ανάγκη των καταναλωτών– πλέον
προσφέρουν άπειρες επιλογές
για φρέσκια πίτσα με ζυμάρι από
βιολογικό αλεύρι ολικής αλέσεως,
ποικιλία λαχανικών, αγνά αλλαντικά
και άπαχα τυριά.

Ζύμη για πίτσα
H βαση για πίτσα είναι εύκολη
υπόθεση και, επιπλέον, διατηρείται
στην κατάψυξη. Υλικά: 400
γρ. αλεύρι σκληρό, 10 γρ.
νωπή μαγιά, 2-3 κουτ. σούπας
ελαιόλαδο, 250 ml χλιαρό νερό,
1 κουτ. γλυκού αλάτι. Διαλύουμε
τη μαγιά σε 2 κουτ. χλιαρό νερό.
Προσθέτουμε μία κουτ. σούπας
αλεύρι και

Eκτέλεση
Σοτάρουμε σε μεγάλη κατσαρόλα το κρέας
στο καυτό λάδι από όλες τις μεριές για να να
το θωρακίσουμε ώστε να κρατήσει τα υγρά
του και να γίνει μαλακό. Προσθέτουμε όλα
τα υπόλοιπα υλικά, τα αφήνουμε για 2-3
λεπτά και σβήνουμε με τον χυμό λεμονιού.
Σκεπάζουμε το κρέας με νερό και μόλις
αρχίσει να βράζει, χαμηλώνουμε τη φωτιά,
σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε να
βράσει μέχρι να μαλακώσει καλά, για περίπου
2 ώρες. Ξεσκεπάζουμε και συνεχίζουμε το
μαγείρεμα, αφήνοντας να εξατμιστούν τα υγρά
και να δέσει ελαφρώς η σάλτσα. Σερβίρουμε
με πατάτες τηγανητές ψιλοκομμένες.

Κεφτέδες με κόκκινη σάλτσα στο τηγάνι
Συνταγή: Κώστας Τσίγκας, Styling: Elena Jeffrey, Food styling: Μάκης
Γεωργιάδης - Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: WHITE STUDIO
Υλικά για 4 άτομα .Προετοιμασία 15 λεπτά.Αναμονή 30 λεπτά
Μαγείρεμα 90 λεπτά
Υλικά
Για τους κεφτέδες
-500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο
-2 κρεμμύδια πολύ ψιλοκομμένα
-3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
-50 γρ. φρυγανιά τριμμένη
-50 γρ. κεφαλοτύρι τριμμένο
-2 κουτ. σούπας δυόσμο ψιλοκομμένο
-2 κουτ. σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο
-1 αβγό χτυπημένο
-2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-αλάτι, πιπέρι
Για τη σάλτσα
-2 συσκευασίες ντομάτα τριμμένη
-1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
-1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
-1/2 φλιτζάνι κρασί λευκό
-1/2 φλιτζάνι ζωμό κοτόπουλο σπιτικό
-1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
-1/2 κουτ. γλυκού θυμάρι
-1/2 κουτ. γλυκού ρίγανη
-2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
Eκτέλεση
Αρχικά, ετοιμάζουμε τους κεφτέδες: Αναμειγνύουμε όλα τα συστατικά
σε μεγάλο μπολ και φροντίζουμε να μην πλάσουμε το μείγμα πάρα πολύ.
Βάζουμε ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί σε ταψί και πλάθουμε τους
κεφτέδες με τα χέρια. Τους τοποθετούμε πάνω στο χαρτί, σκεπάζουμε
το ταψί με πλαστική μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο για μισή ώρα
τουλάχιστον.
Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε τη σάλτσα: Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε
τηγάνι και προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Τα σοτάρουμε καλά
για περίπου 4 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά. Σβήνουμε με το κρασί, το
αφήνουμε να εξατμιστεί για λίγο και προσθέτουμε στο τηγάνι όλα τα
υπόλοιπα υλικά. Αφήνουμε τη σάλτσα να μαγειρευτεί για περίπου 12 λεπτά
σε χαμηλή φωτιά.
Βγάζουμε το τηγάνι από τη φωτιά και ετοιμάζουμε τους κεφτέδες.
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε άλλο τηγάνι και τηγανίζουμε τους κεφτέδες
από όλες τους τις πλευρές για 5 λεπτά περίπου. Μόλις είναι έτοιμοι,
προσθέτουμε στο ίδιο τηγάνι τη σάλτσα ντομάτας και αφήνουμε το φαγητό
να μαγειρευτεί σε μέτρια φωτιά για 15 λεπτά επιπλέον. Τους σερβίρουμε με
ρύζι ή ζυμαρικά.

τουρλού, Τερίνα με ανθότυρο, φέτα και καλοκαιρινά λαχανικά, Αρνίσια
παϊδάκια μαριναρισμένα με πατάτες, Μαρέγκες με φράουλα
Συνταγές: Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Styling: Elena Jeffrey, Food styling: Μάκης
Γεωργιάδης - Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφίες: Παύλος Τσοκούνογλου

Kαλτσόνε ανοιχτό με λαχανικά τουρλού

Προετοιμασία 20 λεπτά Μαγείρεμα 50 λεπτά Υλικά για 6 άτομα
Βαθμός Δυσκολίας εύκολη
Yλικά
-2 φύλλα ζύμη κουρού
-2 μελιτζάνες τσακώνικες
-3 ντομάτες
-3 κολοκυθάκια
-5 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
-3 κρεμμύδια χοντροκομμένα
-4 κουτ. σούπας βασιλικό ψιλοκομμένο
-1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
-αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση

ανακατεύουμε ελαφρά. Σκεπάζουμε
με μια πετσέτα και αφήνουμε να
ξεκουραστεί για μισή ώρα σε χλιαρό
μέρος. Kοσκινίζουμε το υπόλοιπο
αλεύρι με το αλάτι δημιουργώντας
ένα βουναλάκι. Kάνουμε μια
λακκουβίτσα στο κέντρο και
ρίχνουμε μέσα το προζύμι, το λάδι
και λίγο ακόμα νερό. Aρχίζουμε
να σπρώχνουμε το αλεύρι από
τα πλαϊνά προς το κέντρο.
Zυμώνουμε και, όποτε χρειάζεται,
συμπληρώνουμε με ελάχιστο νερό,
μέχρι να πάρουμε μια μαλακή
και ελαστική ζύμη που να μην
κολλάει στα δάχτυλα. Πλάθουμε
σε μπάλα, τη βάζουμε σε ένα μπολ,
την πασπαλίζουμε με αλεύρι, τη
σκεπάζουμε και την αφήνουμε για
μισή ώρα μέχρι να διπλασιαστεί.
Τη χωρίζουμε σε 4-6 μπαλάκια και
τα αφήνουμε σε μια αλευρωμένη
επιφάνεια μέχρι να διπλασιαστούν
σε όγκο. Aλευρώνουμε την
επιφάνεια εργασίας και ανοίγουμε
κάθε μπαλάκι σε φύλλο, που το
στρώνουμε σε λαδωμένο ταψί.
Βάζουμε τα υλικά της επιλογής μας
και ψήνουμε σε προθερμασμένο
φούρνο στους 200oC για 15 περίπου
λεπτά.
Με καλαμποκάλευρο:
Aνακατεύουμε 1 ½ φλιτζάνι
καλαμποκάλευρο, 1 φλιτζάνι
αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 κουτ.
γλυκού μπέικιν πάουντερ και ½
κουτ. γλυκού αλάτι σε ένα μπολ.
Kάνουμε μια λακκούβα στη μέση
και προσθέτουμε ½ φλιτζάνι νερό
και 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο.
Zυμώνουμε για 5-7 λεπτά, μέχρι η
ζύμη μας να γίνει λεία και ελαστική.
Χωρίς μαγιά: Ενώνουμε σε ένα
μπολ 1 ½ φλιτζ. αλεύρι για όλες
τις χρήσεις, 1 κουτ. σούπας μπέικιν
πάουντερ και ½ κουτ. γλυκού αλάτι.
Kάνουμε μια τρύπα στο κέντρο
και προσθέτουμε ½ φλιτζάνι νερό
και 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο.
Zυμώνουμε για 5-7 λεπτά.
Mε αλεύρι ολικής άλεσης:
Aνακατεύουμε σε ένα μπολ 1 3/4
φλιτζανιού αλεύρι ολικής, μία κουτ.
σούπας μπέικιν πάουντερ και ½
κουτ. γλυκού αλάτι. Kάνουμε μια
τρύπα στο κέντρο και προσθέτουμε
½ φλ. νερό και 2 κουτ. σούπας
ελαιόλαδο. Zυμώνουμε όπως και
στις προηγούμενες περιπτώσεις.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Κόβουμε τα λαχανικά σε μέτρια
κομμάτια και τα στρώνουμε όλα μαζί στο ταψί. Προσθέτουμε το κρεμμύδι,
το σκόρδο, τον βασιλικό, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ψήνουμε στον
φούρνο για 20 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. Κόβουμε από το φύλλο 2 δίσκους
διαμέτρου 30 εκατοστών. Μοιράζουμε τα λαχανικά στους δίσκους και
γυρίζουμε τις άκρες τους προς τα μέσα. Λαδώνουμε τη ζύμη και ψήνουμε
για 30 λεπτά περίπου.

Πιπεριές ψητές με ψωμί και τυριά
Συνταγή: Εφη Γιαλούση, Styling: Elena Jeffrey, Food styling: Μάκης Γεωργιάδης Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: www.StudioM.gr

Υλικά για 2-3 άτομα. Προετοιμασία 15 λεπτά. Μαγείρεμα 1 ώρα
Υλικά
-3 πιπεριές κόκκινες (ίδιου
σχήματος περίπου)
-1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-1 κρεμμύδι μέτριο ψιλοκομμένο
-2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
-200 γρ. ψωμί ψίχα από
μπαγιάτικη χωριάτικη
φραντζόλα
-1 αβγό
-2 κουτ. σούπας βούτυρο
-2 ντομάτες (χωρίς τα σπόρια)
κομμένες σε κυβάκια
-1 φλιτζάνι μοτσαρέλα τριμμένη
-1/3 φλιτζανιού παρμεζάνα
τριμμένη
-1/2 φλιτζάνι βασιλικό φρέσκο ψιλοκομμένο
-2 κουτ. σούπας δυόσμο ψιλοκομμένο
-1 κουτ. σούπας ρίγανη φρέσκια ψιλοκομμένη
-3-4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο για το ράντισμα
Eκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Kόβουμε τις πιπεριές
στη μέση και αφαιρούμε τα σπόρια τους. Τις τοποθετούμε με το
άνοιγμα προς τα πάνω σε καλά λαδωμένο ταψί. Ζεσταίνουμε το
λάδι σε μέτριο τηγάνι και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο για
5-6 λεπτά, μέχρι να μαραθούν χωρίς να καούν. Αποσύρουμε από τη
φωτιά και προσθέτουμε την ψίχα του ψωμιού τριμμένη, το βούτυρο
και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε το μείγμα σε μπολ και ρίχνουμε το
αβγό ελαφρώς χτυπημένο, τα τυριά, την ντομάτα, όλα τα αρωματικά
και 3-4 κουτ. σούπας νερό. Αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε
καλά. Γεμίζουμε τις πιπεριές με το μείγμα, ραντίζουμε με το λάδι
έτσι ώστε να πάει παντού και ψήνουμε στον φούρνο για 45-50
λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνειά τους.
Tip Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιπεριές σε διάφορα
χρώματα για ένα πιο χαρούμενο αποτέλεσμα.
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Be Water Wise This Summer
City of Vancouver, July 8, 2015
Following a low snow pack and increased heat with no rain,
new water restrictions came into effect this week throughout
Metro Vancouver. New water restrictions for municipalities,
residents and businesses are designed for an immediate impact
to slow down and curb water consumption to protect our reserves for the rest of the summer. The City of Vancouver will
comply with the restrictions by reducing water use by the City
and its facilities, as well as ensuring the broader community is
operating within the new restrictions.
The City has taken steps to reduce water utilization across
public spaces, recreational facilities and within civic facilities
in order to align with the restrictions. For example, cemetery
lawns will not be watered and watering of golf course fairways
and sports fields will be reduced to once per week. Ornamental
fountains and other water features will be shut down unless
they exclusively use recirculated water. The Park Board has
a number of water based play facilities for children which
benefit from technology designed to conserve water which can
be operated under the regulation. Here is a list of features and
facilities open including splash parks and water play parks that
offer a free, fun way to keep cool this summer.
For the broader community, one of the most important contributions is to not water lawns. Under the restrictions, if people
choose to water their lawn they may do so only once a week
and during the permitted day and hours. Watering of lawns
contributes significantly to water consumption. City by-law officers will be escalating enforcement of the restrictions seven
days a week, days and evenings. The fine for watering lawns
outside the restrictions or washing non-permeable surfaces
(such driveways, walkways, etc.) is $250.
Everyone can be water wise and make a significant contribution to conserving our water by taking a few steps, like:
•
Let lawns go brown, or abide by the lawn sprinkling
restrictions (once per week).
•
Do water flower and vegetable gardens, decorative
planters, shrubs and trees. These plants provide habitat for
birds and insects that are vital to the environment and the food
chain.
•
Do help young, recently planted trees thrive. Refill the
slow-release water bags set out by Parks staff or adopt a tree in
your neighbourhood.

Government initiative needed
to boost electric vehicle use
Canadians want electric vehicles but governments need to help support the market,
according to a team of Simon Fraser University researchers. The team has found
more than one third of Canadian buyers want an electric vehicle — particularly a
plug-in like the Chevrolet Volt. However, less than one per cent of vehicle sales in
Canada are electric because of low consumer awareness and limited vehicle choice.
The researchers hope that policymakers and politicians will take note of their two
recent studies, as discussions on climate change ramp up locally and globally.
The Sustainable Transportation Research Team, led by Professor Jonn Axsen and
adjunct professor Suzanne Goldberg in the School of Resource and Environmental
Management (REM), has authored Electrifying Vehicles: Insights from the Canadian Plug-in Electric Vehicle Study and Preference and lifestyle heterogeneity among
potential plug-in electric vehicle buyers. Both reports are now available on the studies’ webpage. The latter report was published in Energy Economics.
“Electric vehicles are not likely to make up more than one percent of vehicle sales
in the next decade and no more than four or five per cent by 2030,” says Axsen. But,
adds Goldberg, “There is hope electric vehicles could grow to more than 20 per cent
of vehicle sales by 2030 with policies that increase these vehicles’ availability and
variety, such as California’s Zero Emissions Vehicle Mandate.”
The studies found that awareness of electric vehicles is low—two-thirds of consumers are not familiar with those currently on the market. Also, supply is limited with
about 10 models available in Canada at select dealerships.
The researchers say electric vehicles have the potential to significantly reduce CO2
emissions in B.C. Almost a third of the province’s emissions come from transportation. Electric vehicles produce 80 to 90 per cent less greenhouse gas emissions than
gasoline vehicles.
The studies were funded by Natural Resources Canada’s ecoENERGY Innovation
Initiative (ecoEII), BC Hydro, Pacific Institute for Climate Solutions (PICS), BC
Ministry of Energy and Mines and Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) of Canada.
As Canada’s engaged university, SFU is defined by its dynamic integration of innovative education, cutting-edge research and far-reaching community engagement. SFU was founded almost 50 years ago with a mission to be a different kind of
university—to bring an interdisciplinary approach to learning, embrace bold initiatives, and engage with communities near and far. Today, SFU is a leader amongst
Canada’s comprehensive research universities and is ranked one of the top universities in the world under 50 years of age. With campuses in British Columbia’s three
largest cities—Vancouver, Surrey and Burnaby—SFU has eight faculties, delivers
almost 150 programs to over 30,000 students, and boasts more than 130,000 alumni
in 130 countries around the world.

www.contemporaryrailings.com
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ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1-3
Atromitos και στην Ευρώπη
Oνειρεμένη αρχή στη σεζόν για τον Ατρόμητο, που διέλυσε την ΑΪΚ στη
Στοκχόλμη 3-1, και του δίνουν τεράστιο πλεονέκτημα για πρόκριση στα πλέι
οφ του Europa League.

ΠΑΟΚ - ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ 1-0
Μόνο... 1-0 κόντρα σε όλα!
ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΩΚΟΥ
Ο ΠΑΟΚ «λυτρώθηκε» στο τέλος,
1-0 την Σπάρτακ Τρνάβα, με το γκολ
του Λούκας κι ενώ έπαιζε με παίκτη
λιγότερο από το 2ο λεπτό και είδε τους
διαιτητές να τον «κόβουν» λανθασμένα
με οφσάιντ και να του αρνούνται
πέναλτι και αργότερα αποβολή.
Τα όποια πλάνα είχε καταστρώσει ο
Ιγκόρ Τούντορ πήγαν... περίπατο καθώς
μόλις στο 2ο λεπτό ο Βίτορ έκανε
τραγικό λάθος, έχασε την μπάλα και
ανέτρεψε τον Μίκοβιτς, δεχόμενος
αδιαμαρτύρητα την κόκκινη κάρτα. Ο
ΠΑΟΚ ουσιαστικά είχε ένα ολόκληρο
90λεπτο με παίκτη λιγότερο, με τον
Κουλούρη να «θυσιάζεται» και να
αφήνει τη θέση του στον Σκόνδρα.
Παρά το μειονέκτημα πάντως, ο ΠΑΟΚ
ήταν καλύτερος και το έδειχνε... Προσπάθησε να βρει ρυθμό απέναντι στους σκληρούς Σλοβάκους (είχαν στο πρώτο
μισάωρο 18 φάουλ έναντι μόλις 4 των γηπεδούχων), είχε την κατοχή (62%-38% στο πρώτο μέρος), αλλά είχε και
κόντρα την διαιτησία. Στο 8’ κανείς δεν είδε το χέρι του Τοθ μέσα στην περιοχή, ενώ στο 30λεπτο δύο φορές ο
Λούκας και μία ο Μακ κόπηκαν λανθασμένα με οφσάιντ κι ενώ έφευγαν μόνοι τους προς την αντίπαλη εστία.
•
Περιστέρια και αστέρια χόρεψαν τη Στοκχόλμη!
Φάσεις όμως, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε. Με εξαίρεση την κεφαλιά του Κόστα στο 20’ (έφυγε ελάχιστα άουτ), έπρεπε
να φτάσουμε στις καθυστερήσεις για να βγάλει ενέργεια και να απειλήσει. Ο Λούκας δεν κατάφερε με διπλή
προσπάθεια να νικήσει τον Κάμεναρ, ο οποίος στην επόμενη φάση έδιωξε προ του Κόστα, ενώ αμέσως μετά ο
Σκόνδρας κατέβασε ωραία αλλά σούταρε πάνω σε αντίπαλο.
Σε όλο αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ κινδύνεψε μόλις δύο φορές. Στο 14’ με το σουτ του Σάμπο (έδιωξε ο Όλσεν) και
στο 44’ όταν ο Μίκινιτς, εντελώς μόνος, σούταρε πολύ ψηλά άουτ.
Στο δεύτερο 45λεπτο ο ΠΑΟΚ μπήκε ακόμα καλύτερος. Οι Σλοβάκοι έδειχναν να κουράζονται και απλά να θέλουν
να κρατήσουν το μηδέν, κάτι που κατάφερναν με επιτυχία. Ο «δικέφαλος» είχε ευκαιρίες, αλλά δεν είχε γκολ. Στο
56’ ο Κάμεναρ έδιωξε με γροθιές το φάουλ του Λούκας, στο 60’ ο Μακ καθυστέρησε και δεν μπόρεσε να τελειώσει
τη φάση, στο 62΄ το διαγώνιο χαμηλό σουτ του Πέλκα έφυγε λίγο άουτ, στο 63’ από καταπληκτική συνεργασία των
Κάτσε, Λούκας και Κίτσιου, ο Αλβανός είχε κακό τελείωμα.
Στο 69’ ο Τοθ έκοψε με το χέρι έξω από την περιοχή, αλλά πάλι ο διαιτητής δεν είδε τίποτα (θα ήταν και αποβολή)
κι έτσι ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να μάχεται κόντρα σε όλους και σε όλα... Κι αφού ο Όλσεν «κράτησε» στα σουτ του
Άρμπα (76’) και του Σάμπο (79’), ήρθε η λύτρωση για τους Θεσσαλονικείς.
Στο 82’ ο Σαββίδης (που είχε μπει νωρίτερα) έκλεψε στο κέντρο και βρήκε τον Μυστακίδη (επίσης μόλις είχε μπει)
ο οποίος έβγαλε εξαιρετική ασίστ στον Λούκας που «εκτέλεσε» για το 1-0, βάζοντας «φωτιά» στην Τούμπα. Ο
ΠΑΟΚ κυνήγησε και δεύτερο γκολ, αλλά στις καθυστερήσεις μία ο Κίτσιου σημάδεψε τον πορτιέρο και την άλλη ο
Πέλκας σούταρε άστοχα.
Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πώς θα πήγαινε το ματς αν δεν υπήρχε η... βλακεία του Βίτορ, ωστόσο ο ΠΑΟΚ,
έστω κι έτσι, έδειξε πως είναι καλύτερος και σε μία εβδομάδα καλείται να αγωνιστεί σοβαρά και πειθαρχημένα για
να βρεθεί στα play off του Europa League.
ΣΚΟΡΕΡ: 82’ Λούκας
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σβέιν-Έρικ Έντβαρτσεν (Νορβηγία)
ΚΟΚΚΙΝΗ: 2’ Βίτορ
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 56’ Λούκας, 90’ Τζαβέλλας - 19’ Τοθ, 38’ Μίκινιτς, 41’ Βόιτους, 55’ Σάμπο, 81’ Κάμεναρ, 86’ Νίκολιτς,
88’ Γιάνετσκα
ΠΑΟΚ: Όλσεν, Βίτορ, Κόστα, Τζαβέλλας, Κίτσιου, Τζιόλης (73’ Σαββίδης), Κάτσε, Πέλκας, Λούκας, Μακ (78’
Μυστακίδης), Κουλούρης (5’ Σκόνδρας)
ΣΠΑΡΤΑΚ: Κάμεναρ, Γιάνετσκα, Τοθ, Γκρέσακ, Μίκοβιτς (20’ λ.τρ. Στάινχουμπελ), Κασάδο, Νίκολιτς, Σάμπο,
Χαλίλοβιτς (86’ Μπάεζ), Βόιτους (74’ Άρμπα), Μίκινιτς

3ΟΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Μετάλλιο Γιαννιώτη για την Ελλάδα και το Ρίο
Τρέχει, αγωνίζεται, παλεύει, διαπρέπει με το μυαλό του στην πατρίδα.
Το έβδομο μετάλλιό του σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κατέκτησε χτες στο Καζάν
της Ρωσίας ο Σπύρος Γιαννιώτης
Ο κορυφαίος Ελληνας κολυμβητής όλων των εποχών, ο Σπύρος Γιαννιώτης, χθες
στο Καζάν, μετά τη νέα επιτυχία του με την κατάκτηση της τρίτης θέσης στα
10.000 μ. ανοιχτής θάλασσας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και του εισιτηρίου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο,
βρήκε χώρο στην καρδιά του και για την Ελλάδα.
Το έβδομο μετάλλιό του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν το αφιέρωσε μόνο στους δικούς του ανθρώπους αλλά και
στην πατρίδα:
«Αφιερώνω το μετάλλιο στη χώρα μου που περνάει δύσκολα. Κολυμπούσα και το μυαλό μου ήταν στην Ελλάδα που
παλεύει. Σκεφτόμουν ότι έπρεπε να δώσω χαρά στους συμπατριώτες μου» δήλωσε ο 35χρονος υπερκολυμβητής, ο
οποίος του χρόνου θα συμμετάσχει για πέμπτη συνεχή φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Την Ελλάδα του και τους συνέλληνες ο Κερκυραίος αθλητής τους είχε μελετήσει και πριν από τρία χρόνια, στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Τότε που, παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια, δεν κατάφερε να κατακτήσει
το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο, καθώς κατετάγη τέταρτος και με δάκρυα στα μάτια δήλωσε: «Συγνώμη. Είμαι
32 και μεγάλος, αλλά εγώ νιώθω μικρός. Την ώρα που τερμάτισα, ένιωσα πως απογοήτευσα μια ολόκληρη χώρα.
Πως δεν κατάφερα να κάνω χαρούμενους και υπερήφανους όσο θα ήθελα όλους εκείνους που δίχως να με ξέρουν
προσωπικά είχαν στηθεί μπροστά στις τηλεοράσεις για να με δουν, να συμπαρασταθούν νοερά στην προσπάθειά μου.
Ολους εκείνους που πετάχτηκαν από τις καρέκλες τους τη στιγμή που βρέθηκα δεύτερος ή καθώς πλησίαζα στον
τερματισμό».
Δεν το έβαλε κάτω ο αθλητής, που έχει μάθει να κολυμπάει στο χρυσάφι. Και τώρα στη ρωσική πόλη, τρία χρόνια
μετά, ο φανατικός οπαδός της Λίβερπουλ, καθώς εκεί γεννήθηκε από Αγγλίδα μητέρα, ανέβηκε ξανά στο βάθρο (με
επίδοση 1:50:00.7), πίσω από τον Αμερικανό Τζόρνταν Βιλιμόφσκι (1:49:48.2) και τον Ολλανδό Φέρι Φέτερμαν
(1:50:00.3), στον αγώνα που διεξήχθη στον ποταμό Καζάνκα.

ΠΗΓΗ : ΕΘΝΟΣ

H oμάδα του Περιστερίου στο πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν πήρε άριστα.
Κόντρα στην ΑΪΚ, που βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστική δράση, η ελληνική
ομάδα παρέταξε μυαλό, πειθαρχία στο παιχνίδι του και κόντρα στα εμπόδια
που βρήκε στη διάρκεια του αγώνα, αφήνει την πρωτεύουσα της Σουηδίας με
μια τεράστιας σημασίας σε όλα τα επίπεδα νίκη.
Πλέον, ο Ατρόμητος στον επαναληπτικό της Πέμπτης (6/8) στο Περιστέρι
απλά θα πρέπει να τελειώσει τη δουλειά και να πανηγυρίσει την πρώτη
του ευρωπαϊκή πρόκριση και να αποκτήσει το δικαίωμα διεκδίκησης ενός
μεγάλου στόχου, την είσοδο στους ομίλους του Europa League.
Mε τη σφραγίδα Μαρσελίνιο και Γκορμπούνοφ
Η τρίτη σερί ευρωπαϊκή νίκη του Ατρόμητου (Άλκμααρ, Σεράγεβο) φέρνει
φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαρσελίνιο, που ήταν μια συνεχής πηγή
κινδύνου για την άμυνα της ΑΪΚ.
Από δική του ασίστ μόλις στο 3’ ο Ναπολεόνι με κεφαλιά-ψαράκι πέτυχε
το πρώτο χτύπημα στους γηπεδούχους, 1-0, στο 15’ με υπέροχη ατομική
ενέργεια από τα αριστερά και διαγώνιο σουτ έκανε το 2-0, ενώ στο 79’ πήρε
το πέναλτι και την κόκκινη κάρτα από τον Σούντμεργκ κι έδωσε την ευκαιρία
στον Ούμπιντες για το 3-1
Στην άμυνα, ο Ατρόμητος ήταν αναμενόμενο να δεχθεί πίεση από τους
παίκτες της σουηδικής ομάδας, αλλά είχε «φύλακα άγγελο» τον Αντρέι
Γκορμπούνοφ.
Ο 32χρονος Λευκορώσος τερματοφύλακας, έδιωξε εντυπωσιακά την μπάλα
στην εκτέλεση πέναλτι του Πάβεϊ στο 49’, όταν κανείς δευτερόλεπτα πριν
είχε καταλάβει γιατί ο διαιτητής είχε σφυρίξει την ποινή.
Και παρότι νικήθηκε από νέα εκτέλεση πέναλτι από τον Γκοϊτόμ στο 70’ (ο
Κυβρακίδης έδιωξε την μπάλα με τα χέρια), ο Γκορμπούνοφ έδειξε σπουδαία
αντανακλαστικά στην κεφαλιά του Γιόχανσον στο 72’, αποσοβώντας σε
εκείνο το σημείο τη ισοφάριση.
ΣΚΟΡΕΡ: 70’ πέν. Γκοϊτόμ / 3’ Ναπολεόνι, 15’ Μαρσελίνιο, 80’ πέν.
Ούμπιντες
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντίγκερ (Γερμανία)
ΧΑΜΕΝΑ ΠΕΝΑΛΤΙ: 49’ Πάβεϊ
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: 45+3’ Ετούχου, 60’ Οφόρι / 26’ Γοδόι, 49’ Φυτανίδης,
49’ Γκαρσία, 70’ Κυβρακίδης, 71΄ Μπίτολο,

ΑΡΑΟΥΖΟΥ
Πήρε το εισιτήριο για το Ρίο
Η «άγρια Κέλλυ», όπως την προσφωνούν... ηρέμησε.
Η 24χρονη κολυμβήτρια
Η 24χρονη
κολυμβήτρια
Κέλλυ Αραούζου,
με την κατάληψη
της 8ης θέσης
(περνούσαν οι
δέκα πρώτες) στα
10.000 μ. ανοιχτής
θάλασσας στον
ποταμό Καζάνκα
εξασφάλισε
την πρώτη της
συμμετοχή σε
Ολυμπιακούς
Αγώνες.
Αυτούς που θα διεξαχθούν του χρόνου στο Ρίο ντε Τζανέιρο,
που αποτελούσε, κατά δήλωσή της, «μεγάλη ιδέα, απωθημένο
και στόχο». Το γεγονός ότι στη Βραζιλία τα ρεύματα είναι
πολύ ισχυρά, όχι μόνο δεν τη φοβίζουν, αλλά τουναντίον την
εξιτάρουν. Ενα 48ωρο, λοιπόν, μετά την κατάκτηση του αργυρού
μεταλλίου στα 5.000 μ. Open Water η κάτοχος δύο παγκόσμιων
μεταλλίων πήρε αυτό που ζητούσε στα 10.000 μ. στο Παγκόσμιο
πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στο Καζάν, εν
αντιθέσει με την 36χρονη Μαριάννα Λυμπερτά, που τερμάτισε
στην 37η θέση και θα διεκδικήσει την πέμπτη της συμμετοχή σε
Ολυμπιακούς Αγώνες στο προολυμπιακό που θα γίνει του χρόνου
(11-12/6/2016) στο Σετούμπαλ της Πορτογαλίας.
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Αβραάμ Νόαμ Τσόμσκι: “Η γενναία αντίσταση
των Ελλήνων θα σώσει τους ίδιους και τους
υπόλοιπους κατοίκους του πλανήτη”
Λάβρος κατά των δανειστών ο διάσημος Αμερικανός γλωσσολόγος,
φιλόσοφος και πολιτικός ακτιβιστής, Νόαμ Τσόμσκι ο οποίος δήλωσε με
αφορμή το σημερινό κρίσιμο ελληνικό δημοψήφισμα ότι «Μπορούμε μόνο
να ελπίζουμε ότι η γενναία αντίσταση των Ελλήνων με την ενθάρρυνση
της παγκόσμιας αλληλεγγύης,θα σώσει αυτούς, αλλά και άλλους, από τη
σκληρή μοίρα που υπαγορεύονται από τους σημερινούς αφέντες» δίνοντας
το στίγμα για το ποια επιλογή θα προτιμούσε να προκύψει από την κάλπη.
Η πολιτική λιτότητας που επιβάλλεται στην Ελλάδα είναι παράλογη από
οικονομική άποψη και αποτελεί καταστροφή για τη χώρα, δήλωσε ο
Αμερικανός γλωσσολόγος, φιλόσοφος και πολιτικός ακτιβιστής, Νόαμ
Τσόμσκι.
Ο Τσόμσκι σε συνέντευξή του στη σερβική εφημερίδα ‘Politika’ είπε ότι
“έπρεπε το ελληνικό χρέος ή ριζικά να αναδιαρθρωθεί ή να διαγραφεί”.
«Η πολιτική λιτότητας που επιβλήθηκε στην Ελλάδα είναι αισχρή.
Η συμπεριφορά της «τρόικα» είναι ντροπιαστική. Δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία ότι ο στόχος τους είναι να δώσουν σε όλους τη γνώση ότι η
πρακτική των τραπεζών των βόρειων χωρών και της γραφειοκρατίας
των Βρυξελλών θα πρέπει να γίνει ανεκτή και ότι η φιλοδοξία ενός
λαού για δημοκρατία και σεβασμό για την εθνική κυριαρχία πρέπει να
εγκαταλειφθεί», δήλωσε ο Τσόμσκι.
Ο 86χρονος Αμερικανός φιλόσοφος, πρόσθεσε- σύμφωνα με το σερβικό
δημοσίευμα- « Είμαι σε θέση να αποδείξω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος
να συνεχισθεί η επαίσχυντη φάρσα στην οποία οι γαλλικές και γερμανικές
τράπεζες επωφελούνται από τα δεινά του ελληνικού λαού».
Όταν ρωτήθηκε τι κατά τη γνώμη του θα γίνει με το δημοψήφισμα στην
Ελλάδα και τα μέτρα λιτότητας που προτείνονται εκ νέου στον ελληνικό
λαό, ο Τσόμσκι απάντησε ότι το χρέος πρέπει να αναδιαρθρωθεί ριζικά ή να
κηρυχθεί αντισυνταγματικό και να καταργηθεί.
Σύμφωνα με τον ίδιο, στους Έλληνες προσφέρεται τώρα «μια άθλια επιλογή
μεταξύ δύο επώδυνων εναλλακτικών λύσεων», ξεκαθαρίζοντας έτσι δεν θα
υπάρχει εύκολος δρόμος για την Ελλάδα αλλά ελπίζει “η γενναία αντίσταση
των Ελλήνων να σώσει τους ίδιους, και τους άλλους λαούς από την σκληρή
μοίρα που τους επιφυλάσσουν οι κοσμοεξουσιαστές”.
Ο Ν.Τσόμσκι έχει καταλάβει αυτό που συνειδητοποιούν ολοένα και
περισσότεροι, ότι βρισκόμαστε στην τελική επέλαση της Νέας Τάξης
Πραγμάτων, και η οποία αν δεν ανακοπεί θα συντρίψει οποιδήποτε αξία
της ζωής, όπως τα έθνη, την Θρησκεία,και την οικογένεια, και θα επιβάλλει
σε όλους ένα στυγνό δικτατορικό καθεστώς που θα μετατρέψει το σύνολο
της Ανθρωπότητας σε απλούς αριθμούς χωρις προσωπικότητα. Αριθμοί
όπως αυτοί που είχαν κάποτε οι σκλάβοι στις γαλέρες ή τα θύματα των
γερμανικών στρατοπέδων συγκεντρώσεως στο Β’ ΠΠ.
Η Νέα Τάξη Πραγμάτων πρέπει να ηττηθεί, και πρέπει να γίνει τώρα.
Παραφράζοντας τον Κάτωνα που είχε πει “Carthago delenda est” (H
Kαρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί): Νovus Ordo Seclorum delenda est
(H Nέα Τάξη πραγμάτων πρέπει να καταστραφεί), γιατί αν δεν γίνει, ο
Μεσαίωνας θα φαντάζει με περίπατο σε παιδική χαρά, μπροστά σε αυτό που
έρχεται.
Ο Αβραάμ Νόαμ Τσόμσκι (αγγ: Avram Noam Chomsky, γενν. 7 Δεκεμβρίου
1928) είναι Αμερικανός καθηγητής στο Τμήμα Γλωσσολογίας και
Φιλοσοφίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT)[1].
Έχει συγγράψει πλήθος βιβλίων και άρθρων, ενώ έχει δώσει και εκτενείς
διαλέξεις επάνω σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων τα οποία περιλαμβάνουν
τη γλωσσολογία, τη φιλοσοφία και την ιστορία της διανόησης. Επίσης
ο Τσόμσκι έχει πλούσιο ιστορικό πολιτικού ακτιβισμού από τηδεκαετία
του ‘60 κι έπειτα, με πληθώρα βιβλίων τα οποία επικρίνουν κυρίως την
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ενώ με δήλωσή του τοποθέτησε ιδεολογικά
τον εαυτό του στον αναρχικό χώρο, αν και κατά καιρούς έχουν σχολιαστεί
οι φιλελεύθερες καταβολές της πολιτικής του σκέψης[2]. Σπούδασε
στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, απ’ όπου αποφοίτησε με πτυχίο
φιλοσοφίας το 1949 και με μεταπτυχιακό στη γλωσσολογία το 1951. Η
συνεργασία του εκεί με τον διάσημο γλωσσολόγο Zellig Harris έθεσε τις
βάσεις για τις μετέπειτα θεωρίες του στη γλωσσολογία και την πολιτική του
σκέψη.[3]
Ο Τσόμσκι είναι ο εισηγητής της λεγόμενης «γενετικής-μετασχηματιστικής
γραμματικής», κυρίως με το ριζοσπαστικό γλωσσολογικό του σύγγραμμα
Συντακτικές Δομές του 1957. Η γενετική θεωρία για τη γλώσσα, παρά
τις αλλεπάλληλες εξελίξεις και αναθεωρήσεις της, χαρακτηρίζεται από
κάποιες σταθερές παραδοχές όπως η ακόλουθη: η ικανότητα του ανθρώπου
να παράγει και να κατανοεί ασύλληπτο για τον ανθρώπινο νου αριθμό
προτάσεων είναι έμφυτη και μας οδηγεί βάσιμα στην υπόθεση για την
ύπαρξη γλωσσικών καθολικών, γενικευμένων δομών και περιορισμών
στους οποίους υπακούν όλες οι φυσικές γλώσσες, παρά την παρατηρούμενη
τεράστια τυπολογική ποικιλία τους. Η ύπαρξη μιας εγγενούς «Καθολικής
Γραμματικής» καθιστά το παιδί ικανό να μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα
σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, παρά την αποσπασματικότητα των
δεδομένων τα οποία προσλαμβάνει ο άνθρωπος κατά τα πρώτα χρόνια της
ζωής του.
Ο Τσόμσκι αμφισβήτησε βάσιμα τη συμπεριφοριστική θεωρία για την
γλωσσική κατάκτηση και προώθησε ένα τυπικό/φορμαλιστικό πρότυπο
περιγραφής και ανάλυσης της γλώσσας, ιδιαίτερα στο επίπεδο της σύνταξης.
Ο τρόπος με τον οποίο ο Τσόμσκι απέδωσε φορμαλιστικά την γλωσσική
ικανότητα εξηγεί επαρκώς τη λεγόμενη “γλωσσική δημιουργικότητα”,
κεντρική ιδιότητα των φυσικών γλωσσών: με ένα πεπερασμένο αριθμό
κανόνων και ένα ορισμένο σύνολο γλωσσικών μονάδων (φωνολογικών και
λεξικών), οι άνθρωποι είναι ικανοί να παραγάγουν και να αντιληφθούν ένα
άπειρο πλήθος προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων που ποτέ
ξανά δεν έχουν παραχθεί.

Ανέκδοτα

Η γυναίκα σου είναι με τον
κουμπάρο

Ήταν 3 φίλοι κι έπαιζαν χαρτιά
στο καφενείο.
Ξαφνικά μπαίνει ένας τύπος
μέσα και λέει στον έναν:
– Καλά ρε Γιάννη είσαι τελείως
βλάκας; Εσύ κάθεσαι εδώ και
παίζεις χαρτιά κι η γυναίκα σου
κουνάει την αχλαδιά με τον
κουμπάρο σου στο σπίτι σας!
Ταραγμένος ο Γιάννης τρέχει
σπίτι του αλλά σε 10 λεπτά
επιστρέφει!
– Τι έγινε ρε φίλε;
– Μαλακίες έλεγες!!!! Τον
άνθρωπο ούτε καν τον ξέρω!!!

***
Ανέκδοτο με τον Τοτό:
Τις κατάφερα..
Ο Τοτός και παρατηρούσε
τον πατέρα του να βγαίνει
καθημερινά από το σπίτι και
να γυρνάει μετά από δυο ώρες.
Καθώς ήταν περίεργος, θέλησε
να μάθει που πήγαινε ο πατέρας
του.
Μια μέρα τον ακολούθησε
και τον είδε να μπαίνει σε
έναν οίκο αν@χής. Ο Τοτός
μη γνωρίζοντας τι γίνεται εκεί
μέσα, καθώς ήταν σε πολύ μικρή
ηλικία, μπήκε να δει.
Η τσατσά τον είδε και τον
ρώτησε:
– Τι κάνεις εδώ μικρέ
– Θέλω να μάθω τι κάνουν εδώ!
Μη ξέροντας τι εξηγήσεις να
δώσει στον πιτσιρικά, η τσατσά
προσπάθησε να τον καλοπιάσει
και να του αποσπάσει την
προσοχή.
– Αγοράκι μου θέλεις μια φέτα
με μέλι;
– Θέλω λέει ο Τοτός
Τρώει λοιπόν ο Τοτός τη φέτα
και τον ξαναρωτάει η τσατσά:
– Θέλεις και μια δεύτερη;
– Θέλω λέει ο Τοτός, και τρώει
την δεύτερη φέτα με το μέλι.
Καθώς δεν έφευγε, η τσατσά τον
ξαναρωτάει:
– Θες και μια τρίτη φέτα;
Αν και είχε βαρυστομαχιάσει
ο λιγούρης ο Τοτός απάντησε
– Θέλω!. Επειδή όμως δεν
μπορούσε να την φάει, έγλυψε
το μέλι και αποφάσισε να φύγει.
Στην έξοδο βρίσκει τον πατέρα
του. Έκπληκτος, ο πατέρας του
τον ρωτάει:
– Τοτέ, τι έκανες εσύ εδώ;;
Και ο Τοτός απαντάει:
– Τις δυο τις κατάφερα, την
τρίτη την έγλυψα κι έφυγα!

***

Η γιαγιά του Τοτού του δίνει
λεφτά για τα γενέθλια του! Ο
Τοτός τα πέρνει και φεύγει αλλά
τον σταματάει η μητερα του:
- Τοτέ κάτι ξέχασες να πεις στην
γιαγιά σου!
- Τι;
- Τι λέω εγώ στον πατέρα σου
κάθε φορά που μου δίνει λεφτά;
- Αααααααααα, λεει ο Τοτος, και
απανταει στην γιαγια: μόνο αυτά
έχεις;

Ξανθιά πάει στον σeξολόγο…
– Γιατρέ μου ο άντρας μου
δεν μπορεί με τίποτα. Εδώ
και 5 χρόνια δεν έχουμε κάνει
έρωτα…
– Viagra δοκιμάσατε;
– Όχι. Ο άντρας μου ούτε
ασπιρίνη δεν θέλει να πάρει,
πόσο μάλλον viagra …
– Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε ένα
κόλπο. Θα του το ρίξετε στον
καφέ, να δούμε τι θα συμβεί.
Μετά από 3 μέρες επιστρέφει η
ξανθιά..
– Τι έγινε τελικά;
– Αχ γιατρέ μου, καταστροφή.
Τι να σας λέω; Δεν γίνεται να το
ξανακάνουμε αυτό το κόλπο…
– Μα τι έγινε;
– Του το έριξα το χάπι στο καφέ
όπως είπαμε … Σηκώθηκε
ξαφνικά, έριξε κάτω ότι είχε
πάνω στο τραπέζι, με σήκωσε,
μου έσκισε τα ρούχα, με πέταξε
πάνω στο τραπέζι και…
– Και λοιπόν, δεν το
απολαύσατε;
– Αν το απόλαυσα;
Ήταν το καλύτερο σεξ των
τελευταίων 20 ετών, λέει
η Ξανθιά, αλλά ΣΤΗΝ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ δεν νομίζω
να ξαναπατήσουμε για πολύ
καιρό!!!

***

Μια ξανθιά χρειαζόταν χρήματα
και σκέφτεται να απαγάγει ένα
παιδάκι και να ζητήσει λύτρα.
Πάει λοιπόν σε μια πλατεία
παίρνει ένα αγοράκι, το πηγαίνει
στο σπίτι της, και γράφει σε ένα
κομμάτι χαρτί:
«Έχω απαγάγει το γιο σας και
θέλω αύριο το βράδυ πέντε
χιλιάδες ευρώ στην πλατεία,
κάτω από το μεγάλο δέντρο.
Υπογραφή – Η ξανθιά
απαγωγέας.»
Δίνει το χαρτί στο παιδάκι και
του λέει να πάει να το δώσει στη
μαμά του!
Το επόμενο βράδυ πηγαίνει
κάτω από το μεγάλο δέντρο της
πλατείας όπου όντως βρίσκει μια
βαλίτσα με 5.000 Ευρω μέσα και
ένα σημείωμα που έγραφε:
«Ντροπή σου να απαγάγεις το
παιδί μίας ξανθιάς!»

***

-Μαμά να βάλω κραγιόν?
-Όχι!
-Μαμά να βάλω γόβες?
-Όχι!
-Αμάν ρε μαμά. .28 χρονών
είμαι !
-Κώστα σκάσε.... είπα ΟΧΙ...!!

***

- Απαγορεύεται το κάπνισμα
εδώ μέσα κύριε.
- Μα από εσάς αγόρασα τα
τσιγάρα.
- Έχουμε και προφυλακτικά, θα
μας γαμήσετε κιόλας;;

***

Οδηγός νεκροφόρας κάνει
καμάκι σε γκόμενα
- Θέλεις να πάμε βόλτα ?
- Με τέτοιο αμάξι ...?
- Γιατί τι έχει , Άλλοι ψοφάνε
για να μπουν σε ένα τέτοιο..
***
- Για όσες γυναίκες ψάχνουν
ψηλό, μελαχρινό, αξύριστο,
με μόνιμη δουλειά, μένει εδώ

απέναντι ένας.. Πάτερ Λάμπρο
τον λένε..

***
-Να βάλω καφέ κυρα Ουρανία;
– Ανεβάζει την πίεση.
– Γλυκό;
– Έχω ζάχαρο.
– Χυμό;
– Δεν κάνει.
– Να σκάψω ένα λάκκο στην
αυλή;

***

Μια μέρα ο Θεός και ο Αδάμ
συζητούσαν.
Ρωτάει λοιπόν ο Αδάμ τον Θεό.
- “Γιατί έκανες την Εύα τόσο
απαλή και τρυφερή;”
- “Για να την θέλεις”.
Ξαναρωτάει ο Αδάμ τον Θεό.
- “Γιατί έκανες την Εύα τόσο
ελκυστική;”
- “Για να την θέλεις” απαντάει
ο Θεός.
Μετά από λίγο ξαναρωτάει ο
Αδάμ τον Θεό,
- “Γιατί έκανες την Εύα τόσο
ηλίθια;”
- “Για να σε θέλει απαντάει ο
Θεός...”
Ποντιακό ανέκδοτο
- Ένας ταξιδιώτης αποφασίζει
να περάσει την νύχτα του στο
πρώτο χωριό που θα συναντούσε
μπροστά του.
Αυτό “έτυχε” να είναι
ποντιακό...νοικιάζει ένα δωμάτιο
και βγαίνει βολτίτσα στην
ταβέρνα.
Δεν άργησε η στιγμή που θα
ξεκινούσαν τα ανεκδοτα, μόνο
που υπήρχε μία διαφορά.....Δεν
λέγανε ανέκδοτα μα αριθμούς...
Φωνάζει κάποιος -το
1364.....χαχαχαχα,γελάνε οι
υπόλοιποι,λέει ο άλλος το
2104,χαχαχαχαχαχα γελάει ο
κόσμος...
δεν αντέχει και ρωτάει τι
παίζεται...
ο Κωστίκας πρόθυμος του
απαντάει:κοίτα,επειδή εμείς τα
ξέρουμε για να μην τα ξαναλέμε
τα έχουμε βάλει αριθμούς,οπότε
δεν κουραζόμαστε και δεν
χρονοτριβούμε....
μάλιστα λέει ο ταξιδιώτης...
μπορώ να πω και εγώ ένα???
Μα φυσικά του λέει ο
Κωστίκας...
και λέει :το 4658...
έχουν ξεσκιστεί όλοι οι πόντιοι
να γελάνε,σε σημείο που
κλαίγανε από τα γέλια...λες και
βάρεσε συναγερμός στο χωριό...
μόνο που έβλεπε ο ένας τον
άλλον γελούσαν...
όταν μετά από πολύ ώρα
ηρέμησαν,άρχισαν ένας-ένας
πόντιος να αγκαλιάζει τον
ταξιδιώτη και να τον φιλάει και
όταν αυτός ρώτησε απορημένος:
μα γιατί???
και του απάντησε ο Κωστίκας:
Πρώτη φορά το ακούσαμε ! ! ! !

10 Γνώμη

Rania Hatzioannou wants to share
“Greek Summer Fest 2015 with you

(Συνέχεια στη σελίδα 11)

11 Γνώμη

Rania Hatzioannou wants to share
“Greek Summer Fest 2015 with you
(Συνέχεια από σελίδα 10)

GREEK DAY ON BROADAY
Photo Release: Minister Jason Kenney Attends ‘Greek Day on Broadway’ Outdoor Festival
in Vancouver
On June 28th,
the Hon. Jason
Kenney, Minister of National
Defence and
Minister for
Multiculturalism met with
members of
Vancouver’s
Hellenic community during
their annual
‘Greek Day on
Broadway’ Outdoor Festival in
Vancouver.

Το Greekfest
2015
της
Ελληνικής

Κοινότητας
Ανατολικού
Βανκούβερ
σημείωσε
μεγάλη
επιτυχία.

During the
event, Minister
Kenney joined
the thousands
in attendance,
which featured
traditional
Greek food and
dancing as well
as other performances and activities. Minister Kenney also
met members
of the Hellenic
Congress of BC,
including Greek
Day founder
Nick Pannos
and Father Constatinos Economos of St. George’s Greek Orthodox Church.

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!
H Διεύθυνση και το προσωπικό εύχαριστεί την ομογένεια που μας προτιμεί

12 Γνώμη

Δημοσίευμα για
τον Κολοσσό στο
περιοδικό Newsweek

In 1953 Germany was given large cancellation of
50% of its debt.Greece needs the same.
The actions of Europe’s leaders are nothing short of criminal.
Sixty two years ago an agreement was reached in London to cancel half of postwar Germany’s debt. That cancellation, and the way it was done, was vital to the reconstruction of
Europe from war. It stands in marked contrast to the suffering being inflicted on Greece
today in the name of debt.
Germany emerged from the second world war still owing debt that originated with the first
world war: the reparations imposed on the country following the Versailles peace conference in 1919. Many, including John Maynard Keynes, argued that these unpayable debts
and the economic policies they entailed led to the rise of the Nazis and the second world
war.
By 1953, Germany also had debts based on reconstruction loans made immediately after
the end of the second world war. Germany’s creditors included Greece and Spain, Pakistan
and Egypt, as well as the US, UK and France.
German debts were well below the levels seen in Greece, Ireland, Portugal and Spain today,
making up around a quarter of national income. But even at this level, there was serious
concern that debt payments would use up precious foreign currency earnings and endanger
reconstruction.
Needing a strong West Germany as a bulwark against communism, the country’s creditors
came together in London and showed that they understood how you help a country that you
want to recover from devastation. It showed they also understood that debt can never be
seen as the responsibility of the debtor alone. Countries such as Greece willingly took part
in a deal to help create a stable and prosperous western Europe, despite the war crimes that
German occupiers had inflicted just a few years before.
The debt cancellation for Germany was swift, taking place in advance of an actual crisis.
Germany was given large cancellation of 50% of its debt. The deal covered all debts, including those owed by the private sector and even individuals. It also covered all creditors.
No one was allowed to “hold out” and extract greater profits than anyone else. Any problems would be dealt with by negotiations between equals rather than through sanctions or
the imposition of undemocratic policies.

Αναφορά στην ανακατασκευή του Κολοσσού της Ρόδου κάνει το
περιοδικό Newsweek, με αφορμή τα σχέδια που έχει εκπονήσει ο
Ελληνοκύπριος γλύπτης Νίκος Κοτζιαμάνης.
Σύμφωνα με το άρθρο που υπογράφει ο δημοσιογράφος, Harry
Mount ο κ. Κοτζιαμάνης που ζει στο Λονδίνο, ασχολείται με το θέμα

Perhaps the most innovative feature of the London agreement was a clause that said West
Germany should only pay for debts out of its trade surplus, and any repayments were limited to 3% of exports earnings every year. This meant those countries that were owed debt
had to buy West German exports in order to be paid. It meant West Germany would only
pay from genuine earnings, without recourse to new loans. And it meant Germany’s creditors had an interest in the country growing and its economy thriving.
Following the London deal, West Germany experienced an “economic miracle”, with the
debt problem resolved and years of economic growth. The medicine doled out to heavily
indebted countries over the last 30 years could not be more different. Instead, the practice
since the early 1980s has been to bail out reckless lenders through giving new loans, while
forcing governments to implement austerity and free-market liberalisation to become “more
competitive”.
As a result of this, from Latin America and Africa in the 80s and 90s to Greece, Ireland
and Spain today, poverty has increased and inequality soared. In Africa in the 80s and 90s,
the number of people living in extreme poverty increased by 125 million, while economies
shrank. In Greece today, the economy has shrunk by more than 20%, while one in two
young people are unemployed. In both cases, debt ballooned.
The priority of an indebted government today is to repay its debts, whatever the amount of
the budget these repayments consume. In contrast to the 3% limit on German debt payments, today the IMF and World Bank regard debt payments of up to 15-25% of export revenues as being “sustainable” for impoverished countries. The Greek government’s foreign
debt payments are around 30% of exports.

περίπου είκοσι χρόνια.
Όμως όπως αναφέρει έχει αποσπάσει τη στήριξη του δημάρχου της
Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκου για την ανακατασκευή του Κολοσσού,
ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου που αναπαριστά το θεό Ήλιο.
Το άρθρο κάνει εκτενή αναφορά στην ιστορία γύρω από τη
δημιουργία και την καταστροφή του Κολοσσού, παραθέτοντας
συγκεκριμένα στοιχεία τόσο για εκείνους που το δημιούργησαν στην
πατρίδα μας όσο και για τις πληροφορίες γύρω από την ακριβή του
μορφή και τοποθεσία στην οποία βρισκόταν.
Μάλιστα σε ότι αφορά τον γλύπτη τονίζει ότι ο ίδιος έχει
δημιουργήσει δύο μακέτες με δύο διαφορετικές εκδοχές του
Κολοσσού, ενώ η αρχή της υπόθεσης γίνεται το 2000 όταν σύμφωνα
με το άρθρο ο δήμος της Ρόδου ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί
διεθνής διαγωνισμός για την ανακατασκευή του.
Τώρα πάντως όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα ο δήμαρχος
της Ρόδου ανακοίνωσε ότι δέχεται συμβουλές και προτάσεις από
επιστήμονες και σχεδιάζει μάλιστα και τη δημιουργία site για τη
δημιουργία του Κολοσσού.
Πηγή : Δημοσίευμα για τον Κολοσσό στο περιοδικό Newsweek | Η
ΡΟΔΙΑΚΗ http://www.rodiaki.gr/article/316324/dhmosieyma-giaton-kolosso-sto-periodiko-newsweek#ixzz3gp2kDUEB

When debts have been “restructured”, they are only a portion of the total debts owed, with
only willing creditors participating. In 2012, only Greece’s private creditors had debt reduced. Creditors that held British or Swiss law debt were also able to “hold out” against the
restructuring, and will doubtless pursue Greece for many years to come.
The “strategy” in Greece, Ireland, Portugal and Spain today is to put the burden of adjustment solely on the debtor country to make its economy more competitive through mass
unemployment and wage cuts. But without creditors like Germany willing to buy more of
their exports, this will not happen, bringing pain without end.
The German debt deal was a key element of recovering from the devastation of the second
world war. In Europe today, debt is tearing up the social fabric. Outside Europe, heavily
indebted countries are still treated to a package of austerity and “restructuring” measures.
Pakistan, the Philippines, El Salvador and Jamaica are all spending between 10 and 20% of
export revenues on government foreign debt payments, and this doesn’t include debt payments by the private sector.
If we had no evidence of how to solve a debt crisis equitably, we could perhaps regard the
policies of Europe’s leaders as misguided. But we have the positive example of Germany
60 years ago, and the devastating example of the Latin American debt crisis 30 years ago.
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Η ΑΓΑΠΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Στα 73τρία του αγαπά την καλλιέργεια και το κάνει με μεγάλη αγάπη
Φέτος στη Ρόδο στο γραφικό
γεωργικό χωριό της Αρχίπολη
Ρόδου γνωρίστηκα με τον
κ. Γιάννη Γ. Σωτηράκη,
την εξαιρετική σύζυγό του
κα Μαρία, και τρία από τα
τέσσερα παιδιά τους, τον
Κώστα ζαχαροπλάτη που
εργάζεται σε ξενοδοχείο
στα Κολύμπια Ρόδου, τον
Γιώργο ζαχαροπλάστη και
ιδιοκτήτη του εργαστηρίου
ζαχαροπλαστικής «ΜΟΚΑ»
στα Κολύμπια Ρόδου και
ζαχαροπλατείο μέσα στην
πόλη της Ρόδου, που έχει
κοντά του ως βοηθό την
σύζυγό του Σταματία και
τον αδελφό του Δημήτρη
παίρνοντας παραγγελίες,
για γλυκά και τούρτες
για ξενοδοχεία, και
ζαχαροπλαστεία Ρόδου και
άλλων πόλεων, λόγω της
άριστης ποιότητας προϊόντων
τους.

Μέσα στις κολοκυθιές

Ο κ. Γιάννης Σωτηράκης
του Γεωργίου, γεννήθηκε
στο γραφικό αυτό χωριό
Αρχίπολη της Ρόδου
κατ’ εξοχήν γεωργικό χωριό που βρίσκεται σε υψόμετρο 179 μέτρα από την επιφάνεια της
θάλασσας. Εδώ μεγάλωσε ο κ. Γιάννης που από μικρή ηλικία βοηθούσε τον πατέρα του κοντά
στα χωράφια και στα ζώα αγελάδες, γίδες και κατσίκια.
Το 1965 ο κ. Γιάννης παντρεύτηκε
την Μαρία Τσίτα από το χωριό του
Αρχίπολη, και λόγω
της οικονομικής κατάστασης
μετανάστευσαν στη Γερμανία όπου
εργάστηκαν και απέκτησαν τα τρία
από τα τέσσερα παιδιά τους, τον
Γιώργο, Κώστα και Νεκτάριο. Το
1974 ο κ. Γιάννης με την οικογένειά
του επέστρεψε στο χωριό του
Αρχίπολη, όπου ανασκούμποσε
τα μανίκια του και ρίχτηκε πάλι
στην καλλιέργεια της γης την οποία
συνεχίζει. Η δέ σύζυγός του Μαρία,
φρόντιζε τα μικρά παιδιά, ενώ παράλληλα δούλευε ως καμαριέρα σε ξενοδοχεία της Ρόδου.
Επιτρέφοντας από την Γερμανία απέκτησαν και τον τέταρτο γιό τους τον Δημήτρη.
Σήμερα ο κ. Γιάννης σε ηλίκία 73 χρόνων συνταξιούχος ΟΓΑ, η αγάπη του στη γεωργία δεν
έσβυσε και συνεχίζει την καλλιέργεια της γής. Καλλιεργώντας, πατάτες, ντομάτες, πιπεριές,
κολοκυθάκια, φασόλια, μπάμιες, μελιτζάνες, πεπόνια και καρπούζια. Ξυπνά τις πρωϊνές ώρες,
πότε μόνος του, πότε με την σύζυγό του και πότε με δύο βοηθούς και πηγαίνει, για πότισμα,
φύτευσει, η συλλογή προϊόντων που είναι έτοιμα για την αγορά και πώληση στα γύρω χωριά
και επιχειρήσεις.
Πίνοντας το καφεδάκι στο σπίτι τους ένα ζεστό καλοκαιριάτικο απόγευμα, έχοντας το
αυτοκίνητό του φορτωμένο για την αγορά το πρωή, ο κ. Γιάννης μου διηγείται ιστορίες
από την εμπειρία του στην καλλιέργεια. Θυμάται μικρός ηλικίας δέκα χρόνων ζύγιζε τα
ζαρζαβατικά καβάλα στο γάίδούρι όταν γύριζαν με τον πατέρα του στα χωριά για να πωλήσουν
το εμπόρευμά τους.
Δεν θα ξεχάσει παλαιότερα όταν μια χρονιά είχαν βγάλει Μάϊο μήνα τόση μεγάλη παραγωγή
ντομάτας, που φόρτωσαν ένα μεγάλο φορτηγό αυτοκίνητο.
Η αγάπη για τη δουλεία είναι η μεγαλύτερη περιουσία, μου λέει ο κ. Γιάννης θυμίζοντάς μου
τον μύθο του Αισώπου, με τον Γεωργό και τα τρία παιδιά του.
Η γνωριμία μου με τον κ.Γιάννη Γ. Σωτηράκη και την οικογένειά του θα μου μείνει αξέχαστη,
δεν θα ξεχάσω ένα απόγευμα επιστρέφοντας από το μπάνιο, σταμάτησα στο σπίτη τους στην
Αρχίπολη για καφέ, όταν είδα την κυρία Μαρία Σωτηράκη να με σερβίρει και ένα λαχταριστό
φρέκο χαλακτομπούρικο, λέγοντας ότι η νύφη της Σταματία της είπε να μην ξεχάσει να με
σερβίρει αυτό το χαλακτομπούρικο. Είναι μια οικογένεια καλά δεμένη με καλές οικογενειακές
αρχές που δυστυχώς βλέπουμε σήμερα να χάνονται. Ευτυχώς για τον κ. Γιάννη και κα Μαρία
Σωτηράκη δεν έχουν πρόβλημα και είναι ευτυχισμένοι έχουν τέσσερα αγόρια παντρεμένα που
τους χάρισαν επτά εγγόνια, τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι.
Όσο για την κρίση που υπάρχει για τον κ.Γιάννη και την κα Μαρία, την αντιμετωπίζουν με το
χαμόγελο, με υπομονή και με το να προσπαθούν να βοηθούν απλόχερα όσους έχουν ανάγκη.
Κώστας Καρατσίκης

Μέσα στις ντομάτες

Το αγροτικό φορτηγό είναι έτοιμο για την αγορά τις πρωϊνές ώρες
και ο κ. Γιάννης Γ. Σωτηράκης με την σύζυγό του Μαρία, με
χαμόγελο δέχονται να τους φωτογραφίσει ο φακός της “ΓΝΩΜΗ”
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LETTER TO EDITOR
A vision to protect--and
enjoy--our environment
Dear editor,
From our great rivers to our soaring
peaks, Canada’s rugged natural
beauty has instilled a love of the
outdoors across generations of
Canadians. Yet the responsibility to
protect these treasures—and the opportunities they create for work and
play—has been forgotten during the
Harper decade.
The Conservatives have refused to
take meaningful action on climate
change, slashed environmental protections and cut funding for science.
Their neglect has real economic
consequences: as the global market
for clean technology has grown,
Canada’s market share has fallen
71%.
We cannot afford to let this continue. That’s why Justin Trudeau and
the Liberal Party have a comprehensive vision to protect our environment while growing the economy.
Our plan starts with credible action
on climate change. A Liberal government will work with provincial and territorial premiers on a
framework that builds on their work
to combat climate change. Federal
funding will help implement the
plan best suited to each province,
not a one-sized-fits-all policy.
The weakened credibility of the environmental assessment projects has
paralyzed the development of major
natural resource projects. A Liberal
government will restore robust oversight and community participation
to federal reviews. Decisions will
be based on facts and evidence, not
cheerleading.
Around the world, companies are
finding solutions to environmental
problems and turning them into
exports, creating good middle class
jobs while reducing pollution. A
Liberal government will support Canadian clean tech startups and invest
in the development of innovative

technologies for forestry, fisheries,
mining, energy and agriculture.
Liberals will make all our national
parks free for children and any adult
who has become a new Canadian citizen within the previous 12
months, and to celebrate Canada’s
150th birthday by making them free
for everyone in 2017.
Finally, we will work with Ontario
to finalize the creation of the first
urban national park, Rouge National
Park. We will work with province
and the United States to prevent the
spread of invasive species in the
Great Lakes. And we will make new

Mitchell, Grant
Dear Editor,
Please find below a letter to the
editor regarding the recent report
released by the Senate Standing
Committee on National Security and
Defence, which has received much
criticism in the media.
As Deputy Chair of the committee,
I dissented from the report because
of several of the recommendations
made in the report, as well as recommendations that were left out.
My brief letter outlines why I chose
to dissent and what I think should
have been included:
Senator Mitchell is the Deputy Chair
of the Senate Standing Committee
on National Security and Defence
Recently, the Senate National
Security and Defence Committee
released a report titled Countering the Terrorist Threat in Canada,
which has received much criticism
in the media.
I want to emphasise the point that
I, along with the two other Senate
Liberal members of that committee,

investments in the Experimental
Lakes Area in the Kenora region.
Canadians no longer need to
make the false choice between the
environment and the economy. Mr.
Trudeau’s plan will create jobs AND
protect our environment.
Future generations are relying on
us to get this right and uphold the
legacy of Canada’s wilderness. It’s
time for real change.
Yours sincerely,
John McKay, MP
Liberal Party of Canada Environment Critic
613-992-1447

dissented from the report.
I chose to dissent because many of
the recommendations were either
redundant or were simply bad ideas,
while others that I thought should
have been included were not.
What the report should have focused
on is the following: a need for police and other community outreach
programs; reversing major budget
cuts for security and intelligence
agencies; additional research to
understand radicalization; and better
oversight of intelligence agencies.
We have to be very careful about
not creating divisions in our society.
What we need now are balanced
ideas, a smart approach to the
threats facing Canada and for all
Canadians to work together.
Thank you in advance for considering this letter in your publication.
Kind regards,
Senator Grant Mitchell
For media inquiries, please contact:
Kyle Johnston
Legislative Assistant to
Senator Grant Mitchell
kyle.johnston@sen.parl.gc.ca
www.senatorgrantmitchell.ca
Tel. 613-995-4254 ~ Fax. 613-9954265
.

Government of Canada invests close to
$3.7 million to tackle seniors’ isolation in
GTA
TORONTO, July 28, 2015 /CNW/ - The Honourable Alice Wong, Minister of State (Seniors), today announced the first in a series of New Horizons for Seniors Program (NHSP)
pan-Canadian project clusters, that aim to address social isolation among seniors in targeted populations across Canada. This group of six interconnected projects is being funded
through the 2015–2016 NHSP Call for Proposals for Pan-Canadian Projects, which opened
May 29, 2015 and closed July 10, 2015.
The NHSP call for proposals invited organizations applying for project funding to submit an
impact plan describing the respective roles they and their project partners would play in addressing the important issue of social isolation among seniors. NHSP pan-Canadian funding
of close to a combined $3.7 million is being provided over a three-year period to support the
six projects that were proposed as an integral part of the Toronto Engagement to Reduce Isolation of Caregivers at Home and Enhancing Seniors (ENRICHES) Collective Impact Plan.
The Toronto ENRICHES plan targets isolated seniors who are caregivers in the Greater Toronto Area (GTA)—a highly populated and culturally diverse area. Partners in the plan’s six
socially innovative projects will work collaboratively to deliver measurable results to reduce
social isolation in this population. The overall impact of their concerted effort will have farreaching benefits for metro seniors who are caregivers and for the existing network of GTA
seniors-serving organizations.
The Toronto ENRICHES project partners include the Mount Sinai Hospital Foundation of
Toronto, the Sinai Health System – The Reitman Centre, WoodGreen Community Services,
the Alzheimer Society Toronto, the Canadian Mental Health Association and North York
Community House. Each has a vested interest in addressing the needs of seniors and in
supporting isolated seniors who are caregivers facing the complex challenges and effects of
loneliness and isolation.
Minister Wong made this announcement in Toronto, at the MaRS Discovery District.

Government of Canada working
hard to support homeless seniors
July 24, 2015 Ottawa, Ontario
Employment and Social Development Canada
The Honourable Alice Wong, Minister of State (Seniors), was pleased
today to highlight the Government of Canada’s ongoing efforts with
organizations such as The Salvation Army, to help improve the lives
of seniors across the country.
Through programs such as the new Supporting Homeless Seniors
Program, the Government of Canada is committed to helping vulnerable seniors—particularly those who are homeless or at risk of
becoming homeless, and who are incapable of managing their own
affairs—to receive the Canada Pension Plan (CPP) and Old Age Security (OAS) benefits for which they are eligible.
The Government is undertaking targeted efforts, working closely
with municipalities, community organizations and front-line outreach and service providers, to increase their capacity to assist seniors who are homeless or at risk of becoming homeless. Through
the Supporting Homeless Seniors Program, community organizations that are non-profit or registered charitable organizations and
municipalities can apply to act as third-party administrators of CPP
and/or OAS benefits for homeless seniors. As a third-party administrator, qualified individuals and organizations can apply for and
receive CPP and/or OAS benefits on behalf of the senior they serve
and represent, and then pay out the benefits in the best interest of
that person.
The Salvation Army gives hope and support to vulnerable people, including seniors in over 400 communities across Canada. They offer
assistance to seniors, tending to the basic necessities of life, which
includes providing shelter for those who are homeless, as well as
other supports and services for homeless, vulnerable seniors.

June sees record bike ridership
throughout Vancouver
City of Vancouver July 23, 2015
Bike volumes continue to increase across Vancouver, with record volumes at six of the ten protected bike routes and a notable jump in bike
volumes along Point Grey following the completion of the Seaside
Greenway last summer.
On Canada Day, Wednesday, July 1, 2015, the bike counters at both
Burrard and Cornwall and Science World recorded record bike volumes. The publically visible bike counters recorded 8,200 cycle trips
at Burrard and Cornwall, and 8,700 at Science World.
The Burrard Bridge bike counter continues to show increasing trip
volumes, with the weekend average in June rising from 4,200 trips in
2014 to 6,600 trips in 2015, and weekday trips rising from 5,500 on a
weekday in 2015, and 6,400 in 2015.
Prior to the installation of the final phase of the Seaside Greenway,
the average weekday number of cyclist trips was 600 (August 2012).
In August 2014, the month following the completion of the Seaside
Greenway, the weekday average jumped to 2,700, with a weekend
average of 3,300.
Total monthly bike trip volume has continued to rise across the city
(routes with an asterisk experienced record high bike volumes):
June 2014		
Burrard Bridge 148,000		
Hornby*		
59,000		
Dunsmuir Street* 58,000		
Dunsmuir Viaduct*60,000		
Canada Line Bridge*26,000
Union and Hawks*103,000
Lions Gate* (tied with July 2013)
Science World* 146,000		
10th and Clark 62,000		
Point Grey*
n/a		

June 2015
190,000		
73,000		
67,000		
76,000		
28,000		
115,000		
63,000 70,000
191,000		
82,000		
96,000		

% Increase
28%
24%
15%
27%
8%
12%
11%
31%
32%
n/a

Protected cycling lanes are part of the City’s commitment to make cycling safe, convenient, comfortable and fun for people of all ages and
abilities, as outlined in the Transportation 2040 plan. In May, 2015,
the City reached a 50/50 mode split, with 50% of all trips in Vancouver made by foot, bicycle and public transit.
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Minister Kenney Commends Canadians
of Greek Origin and Discusses Defence
Cooperation with Greek Defence Minister

Ελληνίδα επιστήμονας εφηύρε ουσία
που αναπλάθει φυσικά τα δόντια!
Η δρ. Αμαλία Αγγελή επικεφαλής του
Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου του
Λιντς της Βρετανίας, εφηύρε υγρή ουσία που
αναπλάθει φυσικά τα δόντια! Το πεπτίδιο Ρ114Ο, «αναγεννά» οργανικά την αδαμαντίνη, και
καθιστά τον οδοντιατρικό τροχό ξεπερασμένη
τεχνολογία.
Όπως ανακοίνωσε η ίδια η επικεφαλής της
ερευνητικής ομάδας:

Defence Minister Jason Kenney took time out from the NATO
Defence Ministerial Meeting in Brussels, Belgium to meet with

«Πρόκειται για ένα διάλυμα μιας μικρής
πρωτεΐνης, του πεπτιδίου Ρ11-4, το οποίο έχει
τη δυνατότητα να μετατρέπεται σε τζελ στις
συγκεκριμένες συνθήκες που υπάρχουν μέσα
στους πόρους του σμάλτου των δοντιών όταν αυτά διαβρώνονται. Το τζελ αυτό αποτελεί για την
ακρίβεια έναν μικροσκοπικό ιστό από πάρα πολύ μικρά ινίδια, τα οποία έχουν την ικανότητα να
έλκουν στην επιφάνειά τους ιόντα ασβεστίου.
Αυτό είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία κρυστάλλων φωσφορικού ασβεστίου, που είναι
ουσιαστικά η αδαμαντίνη στο δόντι μας. Τα ακινητοποιημένα αυτά ιόντα ασβεστίου επάνω στον ιστό
που δημιουργεί το πεπτίδιο έλκουν φωσφορικά ιόντα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κρύσταλλοι
φωσφορικού ασβεστίου οι οποίοι μεγαλώνουν και ξαναγεμίζουν τους μικροπόρους. Ταυτόχρονα, ο
συγκεκριμένος ιστός διαλύεται και φεύγει τελείως έξω από το δόντι, το οποίο τελικά αναδομείται με
το φυσικό του υλικό που είχε προηγουμένως χάσει».
«Αυτό που δεν περιμέναμε να δούμε και πραγματικά μας εξέπληξε ήταν το γεγονός ότι η διαδικασία
της αναδόμησης του δοντιού συνεχιζόταν για μήνες μετά την εφαρμογή της θεραπείας. Κάτι τέτοιο,
παρ΄ όλα αυτά, δεν έδειξε να αλλοιώνει το σχήμα ή το μέγεθος του δοντιού. Επιπλέον, η εφαρμογή
του διαλύματος δεν απαιτεί κάποιον περιορισμό από πλευράς του ασθενούς. Τώρα βρίσκονται σε
εξέλιξη διάφορες μελέτες για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος εκτέλεσης της θεραπείας,
προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

his Greek counterpart there. Minister Kenney told Panos Kammenos he had a deep appreciation for Canada’s strong and vibrant
Greek Diaspora community and that he enjoyed working with
members of that community who sit in Parliament, like Senate
Speaker Leo Housakos and Parliamentary Secretary Costas Menegakis. They also discussed the wave of migrants and refugees
to Greece, as well as areas for potential defence cooperation.
Minister Kenney thanked Greece for the stabilizing role it plays
in the Balkans. He also expressed his desire to visit Greece and
especially to see the monasteries of Mount Athos.

Όπως δήλωσε η Ελληνίδα ερευνήτρια, η ομάδα της προσπαθεί πλέον να εφαρμόσει τις ευεργετικές
ιδιότητες του πεπτιδίου Ρ11-4 και στα υπόλοιπα οστά του ανθρώπινου οργανισμού.
«Οι κρύσταλλοι φωσφορικού ασβεστίου που αναδομούν τα δόντια μας αναδομούν και τα οστά
μας. Αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι ένα γενικό «πολυεργαλείο» με πολλές διαφορετικές
εφαρμογές. Το υγρό διάλυμα του πεπτιδίου θα εγχέεται με μια σύριγγα στο σημείο όπου χρειάζεται
να πραγματοποιηθεί η αναδόμηση του οστού όπου, λόγω του χημικού περιβάλλοντος του οστού,
θα δρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στην περίπτωση του δοντιού, αναπλάθοντας το χαμένο
κόκαλο. Οι δοκιμές που έχουν γίνει ως τώρα σε κουνέλια έχουν δείξει θεαματικά αποτελέσματα, με
την ανάπλαση του οστού να πραγματοποιείται μέσα σε λίγους μήνες».

Λαφαζάνης: Δεν έχει νόημα το συνέδριο εάν υπογράψουμε
μνημόνιο – Έχουμε δικτατορία του ευρώ
Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ
Παναγιώτης Λαφαζάνης, ενώ απάντησε και στον Νίκο Φίλη για τα όσα είπε σχετικά με το Plan B του Γιάνη
Βαρουφάκη.
«Στη χώρα δεν υπάρχει Δημοκρατία» είπε ο επικεφαλής της Αριστερής Πλατφόρμας, λέγοντας πως «έχουμε
έναν ιδιόμορφο ολοκληρωτισμό. Αν θέλουμε να ορίσουμε το πολίτευμά μας, έχουμε “δικτατορία του ευρώ”».
«Ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ που έκανε σκληρούς αντιμνημονιακούς αγώνες, πάει να μετατραπεί σε μνημονιακό
κόμμα. Δεν έχει σημασία τι ψηφίζει ο λαός, τα δημοψηφίσματα», είπε και διερωτήθηκε:
Θα ανεχτούμε την ιδιόμορφη κατάργηση της Δημοκρατίας στη χώρα μας; Θα το ανεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ;
Απαντώντας στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, τόνισε πως «είναι η
μεγαλύτερη ανοησία που έχω ακούσει. Εναλλακτική λύση δεν είναι ο λαϊκισμός και η δημαγωγία. Τα
συνθήματα που είχαμε υιοθετήσει ότι μια κυβέρνηση της αριστεράς θα έσπαγε το τοίχος των συντηρητικών
δυνάμεων και της λιτότητας. Γιατί δεν εξετάζαμε ποτέ το ενδεχόμενο να μην προκύψουν αυτά τα ευχάριστα
πράγματα;»
«Κάποιοι λέγαμε εδώ πέρα ότι το κόμμα θα έπρεπε να έχει εναλλακτική λύση σε τέτοια περίπτωση και
χλευαζόμασταν» συνέχισε και τόνισε:
Δεν βλέπαμε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα ήταν τερατώδεις; Πήγαμε ως πρόβατα επί σφαγή.
«Και όμως υπάρχει εναλλακτική λύση τώρα και δεν την διαλέγουμε» είπε, σημειώνοντας πως «αυτό είναι
πολιτική επιλογή. Έχουμε αναγάγει το ευρώ σε θρησκευτικό δόγμα, χειρότερο από αυτό των θρησκόληπτων.
Είναι μύθοι αυτά που λέγονται γύρω από τη μη δυνατότητα σε επιστροφή σε εθνικό νόμισμα».
«Έχουμε καιρό να κάνουμε τη συζήτηση για εναλλακτική λύση ακόμα και τώρα. Γιατί θα χρειαστεί» είπε ο κ.
Λαφαζάνης και συνέχισε:
Είναι μια κοροϊδία να κάνουμε έκτακτο συνέδριο ενώ έχει υπογραφεί το μνημόνιο. Τέτοια δημοκρατία θέλουμε,
τη δικτατορία του Ευρώ; Να την χαιρόμαστε.
Απαντώντας στα όσα είπε νωρίτερα ο Νίκος Φίλης σχετικά με το Plan B του Γιάνη Βαρουφάκη, ζήτησε να
αφαιρεθούν από τα πρακτικά κάποιες από τις φράσεις που χρησιμοποίησε και εξήγησε:
Ότι plan B σημαίνει πραξικόπημα και ότι η πρώτη δίκη θα έπρεπε να είναι η πρώτη δίκη σε ειδικό δικαστήριο.
«Κανένας μας εδώ δεν κρατάει αριστερόμετρο. Δεν υπάρχουν αριστερόμετρα. Και το μόνο που έχω σιχαθεί
στην αριστερά είναι αυτούς που κρατάνε μέτρα για τις συνειδήσεις των άλλων. Δε θέλουμε να κάνουμε
επίδειξη αριστεροσύνης ούτε να βγάλουμε και κάποιους και καλά δεξιούς offside» είπε ακόμα.
Ως προς τα εσωκομματικά, ο κ. Λαφαζάνης σημείωσε πως «έχω εργαστεί σκληρότατα, παρά το γεγονός ότι
στη μεγαλύτερη πορεία ΣΥΝ και ΣΥΡΙΖΑ ήμουν διαφωνών. Θα το υπερασπιστώ και τώρα με συνέπεια και
σταθερότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι χρειάζεται ενότητα. Για αυτό κάποιοι δίνουμε τη μάχη για να μην πέσει
ο ΣΥΡΙΖΑ στο μνημονιακό βούρκο. Γιατί τότε διακυβεύεται η αξιοπρέπεια του ΣΥΡΙΖΑ. Η διάλυσή του, η
μνημονιακή μετάλλαξη, ο εξευτελισμός και ο διασυρμός του».
Πηγή: newpost.gr

Κρούγκμαν: Κέρδισε η Ευρώπη
Σε κάθε περίπτωση, η δημοκρατία έχει
μεγαλύτερη σημασία από την αλλαγή
νομισμάτων
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:ΤΟ ΒΗΜΑ 6 Ιουλίου 2015
Ως νίκη της Ευρώπης και της δημοκρατίας θεωρεί το αποτέλεσμα του
ελληνικού δημοψηφίσματος ο διάσημος Αμερικανός οικονομολόγος
Πολ Κρούγκμαν. Ακολουθούν αποσπάσματα από το μπλογκ του:
«Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισαν ηχηρά στο δημοψήφισμα,
ενισχύοντας την θέση τους για ό,τι θα ακολουθήσει. Αλλά δεν είναι
οι μόνοι κερδισμένοι: Θα έλεγα ότι η Ευρώπη, και η ευρωπαϊκή ιδέα,
μόλις κέρδισαν πολλά - τουλάχιστον με την έννοια ότι γλίτωσαν την
σφαίρα.
Ξέρω ότι οι περισσότεροι δεν το βλέπουν έτσι. Αλλά σκεφτείτε το
με αυτόν τον τρόπο: μόλις είδαμε την Ελλάδα να αντιστέκεται σε
μια πραγματικά άθλια εκστρατεία εκφοβισμού, σε μια απόπειρα
τρομοκράτησης των Ελλήνων, όχι μόνο για να δεχθούν τις απαιτήσεις
των πιστωτών, αλλά και για να απαλλαγούν από την κυβέρνησή τους.
Ηταν μια επαίσχυντη στιγμή στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, και
θα είχε θέσει ένα πραγματικά άσχημο προηγούμενο, αν είχε πετύχει.
Αλλά δεν πέτυχε. Δεν χρειάζεται να αγαπάς τον ΣΥΡΙΖΑ, ή να
πιστεύεις ότι ξέρουν τι κάνουν σε αυτό το κόμμα - δεν είναι σαφές
ότι ξέρουν, αν και η τρόικα τα έχει πάει ακόμα χειρότερα - για να
πιστέψεις ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μόλις σώθηκαν από τα χειρότερα
ένστικτά τους.
Εάν η Ελλάδα είχε αναγκαστεί να συμμορφωθεί στον οικονομικό
εκφοβισμό, η Ευρώπη θα είχε αμαρτήσει με έναν τρόπο που θα
μπορούσε να αμαυρώσει τη φήμη της για γενιές.
Και αν η Ελλάδα καταλήξει εκτός ευρώ; Υπάρχει πραγματικά ένα πολύ
καλό επιχείρημα για Grexit τώρα. Σε κάθε περίπτωση, η δημοκρατία
έχει μεγαλύτερη σημασία από την αλλαγή νομισμάτων».
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ΚΙ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ
Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
«Αν η αλήθεια είναι μία και
βρίσκεται κατακερματισμένη μέσα
στις αποχρώσεις της, τότε αυτές οι
αποχρώσεις είναι που μας κάνουν
δυστυχισμένους», λέει η Άννα
Κοντολέων.
Ο Μάνθος, είναι ένα αγόρι με
τον οποίο μπορούν να ταυτιστούν
πολλοί αναγνώστες. Αναγκάζεται να
μετακομίσει μαζί με τους γονείς του
στην επαρχία. Είναι η μόνη λύση.
Χρήματα δεν υπάρχουν. Και το
πρόβλημα είναι πως δεν λείπουν μόνο
τα χρήματα αλλά και η συνεννόηση με
τους γονείς του.
Αυτό το ταξίδι όσο δύσκολο κι
αν είναι αρχικά καταλήγει σε ένα
ταξίδι αυτογνωσίας κι επαναπροσδιορισμού των αξιών του. Ακόμα κι αν
ήρθε ο κόσμος τα πάνω κάτω, τελικά ίσως να βγει σε καλό. Οι πληγές
επουλώνονται. Άλλωστε το θέμα είναι αν αυτό που υπήρξαμε κατάφερε
να αφήσει κάτι λίγο έστω στους ανθρώπους που συναναστραφήκαμε. Και
καμιά φορά αυτό το λίγο μπορεί να είναι πολύ…

Ο ΑΝΕΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΣ
Συγγραφέας: Ελένη Δικαίου
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι μια ιστορία για ένα αγόρι κι ένα
κορίτσι. Τον Γιώργο και τη Γιασεμή.
Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι
μια ιστορία για την κρίση στην
οικονομία της Ελλάδας. Αλλά το
κυριότερο, μια ιστορία για την κρίση
των αξιών. Κι ενώ ο Γιώργος είναι
ένα αγόρι στην εφηβεία που ζει τη
ζωή του ξένοιαστα, χωρίς άγχος και
χωρίς σχέδια, ξαφνικά όλα αλλάζουν.
Έρχονται κάποιες στιγμές στη ζωή
που πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι
με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο Γιώργος
καταφέρνει να παλέψει με τα «δήθεν»
της ζωής του και να ανακαλύψει όλα
αυτά που έχουν πραγματικά αξία.
Και τότε όλος ο κόσμος μοιάζει να
μυρίζει γιασεμί…
Η Ελένη Δικαίου με ευαισθησία
μιλάει στις καρδιές των αναγνωστών και τους υποκινεί να ανακαλύψουν τις
δικές τους αλήθειες.

ΠΟΙΗΜΑ
ΕΙΜΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Σε βλέπω Ξένε.
Κρυφά με κοιτάς.
Τα δόντια σου τρίζεις.
Μαζί μου γελάς.
Πάνω μου πάτα.
‘Οσο μπορείς.
Πάλι μιά μέρα ψηλά θα με δείς.
Είμαι η Ελλάδα
και μη το ξεχνάς Σε άγιο χώμα
θυμήσου πατάς
εκεί που θα δίνω ψυχή στο θεό
εκεί θα γεννιέμαι μεγάλο θεριό.
Τώρα πιστεύεις πως παίζεις καλά.
Ποντίκι με γάτα και έχεις χαρά.
Μα κοίτα τον ήλιο , τον μπλέ ουρανό,
τη θάλασσα που χω και κάθε βουνό.
Νομίζεις πως θα ναι στην τσόχα χαρτί ,
να πέσει ο Άσσος μαζί κι η τιμή ?
Είμαι η Ελλάδα
και μη το ξεχνάς Σε μένα ‘’κοιμάται’’ Κωστής Παλαμάς ,
Ρήγας Φεραίος και ένας Σκουφάς
που άμα ξυπνήσει θα αρχίσει καυγάς.
Είμαι η Ελλάδα
και μη το ξεχνάς Σε άγιο χώμα
θυμήσου πατάς
εκεί που θα δίνω ψυχή στο θεό
εκεί θα γεννιέμαι μεγάλο θεριό.
Xριστίνα Γαλιάνδρα Strada

ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ
ΕΙΝΑΙ 10ΕΤΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ
Γράφει η Αναστασία Χρ. Μήλιου, Δικηγόρος*
¨Όταν γίνεται μεταβίβαση κινητού ή ακινήτου
πράγματος με δωρεά, ο δωρητής έχει το δικαίωμα
να την ανακαλέσει αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με
βαρύ παράπτωμα αχάριστος απέναντι στον δωρητή
ή στον σύζυγο ή σε στενό συγγενή του. Ο δωρητής
δικαιούται να απαιτήσει με αγωγή την αυτούσια
απόδοση του δωρηθέντος. Η επαναμεταβίβαση της
κυριότητας γίνεται, εφόσον την αρνείται ο δωρεοδόχος,
με καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως και μεταγραφή της σχετικής τελεσίδικης απόφασης και της
συμβολαιογραφικής δήλωσης του δωρητή περί αποδοχής της απόφασης αυτής. Αν ο δωρεοδόχος
κατά το χρόνο της ανάκλησης είχε ήδη καταστεί κύριος του δωρηθέντος ακινήτου με χρησικτησία,
δεν μπορεί να αναζητηθεί το δωρηθέν ακίνητο από το δωρεοδόχο (ούτε αυτοί υποχρεούνται να το
αποδώσουν) ούτε με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, αφού οι περί χρησικτησίας
διατάξεις δεν προβλέπουν μόνο τυπικά τη μετάθεση της κυριότητας στο χρησιδεσπόζοντα αλλά και τη
δικαιολογούν ουσιαστικά, παρέχοντας στο χρησιδεσπόζοντα αιτία διατήρησης του πλουτισμού.
Έχει κριθεί από τα ελληνικά δικαστήρια ότι δεν ασκεί έννομη επιρροή η ανάκληση δωρεών που
αφορούσαν σε ακίνητα τα οποία οι δωρεοδόχοι εξουσίαζαν με συνεχή νομή πλέον των δέκα ετών με
νόμιμο τίτλο και καλή πίστη έναντι των δωρητών και επομένως είχαν αποκτήσει επί των ακινήτων
αυτών κυριότητα με πρωτότυπο τρόπο λόγω τακτικής χρησικτησίας.
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 1041 του ΑΚ, εκείνος που έχει στη νομή του με καλή πίστη
και νόμιμο τίτλο πράγμα ακίνητο για μια δεκαετία, γίνεται κύριος του. Η δεκαετία αρχίζει αφότου
μεταγραφεί ο τίτλος.
Κατά δε το άρθρο 505 ΑΚ ο δωρητής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος
φάνηκε με βαρύ παράπτωμα του αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο σύζυγο ή σε στενό συγγενή
του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωση του να διατρέφει το δωρητή. Κατά την έννοια της διάταξης
αυτής, για την ανάκληση της δωρεάς απαιτείται παράπτωμα του δωρεοδόχου, ήτοι πράξη ή παράλειψη
αυτού που να πηγάζει από δόλο ή, κατά τις περιστάσεις, από αμέλεια του, τούτο να είναι βαρύ και να
συνιστά αχαριστία του δωρεοδόχου, ήτοι αντικοινωνική συμπεριφορά αυτού που να ενέχει παράβαση
κανόνων δικαίου ή των περί ηθικής και ευπρέπειας κρατουσών στην κοινωνία αντιλήψεων. Εξάλλου,
από την περιέλευση στον δωρεοδόχο της δηλώσεως του δωρητή για ανάκληση της δωρεάς, η οποία
είναι μονομερής πράξη και άτυπη (δηλαδή δεν απαιτείται συγκεκριμένος τύπος π.χ. συμβολαιογραφικό
έγγραφο) έστω και αν αφορά ακίνητο, η εμπράγματη κατάσταση που υπάρχει κατά το χρόνο που
γίνεται η ανάκληση δεν μεταβάλλεται, δηλαδή ο δωρητής με την δήλωση της ανάκλησης δωρεάς δεν
αποκτά ξανά την κυριότητα του αντικειμένου της δωρεάς, αλλ’ ανατρέπονται «αυτοδικαίως» για το
μέλλον (ex nunc) τα αποτελέσματα της ενοχικής συμβάσεως της δωρεάς και ο δωρητής δικαιούται
να ζητήσει το αντικείμενο αυτής με αγωγή με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού και
ειδικότερα, λόγω λήξεως της αιτίας, για την οποία δόθηκε το πράγμα. Η αγωγή αυτή είναι ενοχική
και στηρίζεται στην ενοχική υποχρέωση του δωρεοδόχου προς απόδοση του χωρίς αιτία κατεχομένου
πράγματος, μετά την ανάκληση της δωρεάς.
Περαιτέρω, αν ανακληθεί νόμιμα η δωρεά για λόγους αχαριστίας ο δωρητής δικαιούται να ζητήσει
την αυτούσια απόδοση του δωρηθέντος πράγματος, ο τρόπος δε της αυτούσιας απόδοσης εξαρτάται
από την ιδιαίτερη φύση του συγκεκριμένου κάθε φορά δικαιώματος που απέκτησε ο λήπτης. Ετσι,
αν το δωρηθέν είναι πράγμα ακίνητο και μεταβιβάσθηκε στον δωρεοδόχο κατά κυριότητα, η
επαναμεταβίβαση της κυριότητας μετά τη νόμιμη ανάκληση της δωρεάς γίνεται, εφόσον αρνείται
αυτήν ο δωρεοδόχος, με αγωγή για καταδίκη αυτού σε δήλωση βουλήσεως και μεταγραφή της
σχετικής τελεσίδικης απόφασης και της δήλωσης του δωρητή ενώπιον του συμβολαιογράφου περί
αποδοχής της απόφασης αυτής.
Περαιτέρω, η μέσω χρησικτησίας κτήση πράγματος επέρχεται εκ του νόμου με τη συνδρομή των
νόμιμων προϋποθέσεων, οι οποίες αποτελούν τη νόμιμη αιτία της άνω κτήσεως. Επομένως, κατά
του αποκτήσαντος την κυριότητα πράγματος με χρησικτησία δεν χωρεί αγωγή αδικαιολογήτου
πλουτισμού, αφού ελλείπει ως προς αυτόν η προϋπόθεση της χωρίς νόμιμη αιτία κτήσεως του
πλουτισμού. Ως εκ τούτου, αν ανακληθεί δωρεά ακινήτου και ο δωρεοδόχος (ή ο από αυτόν
αποκτήσας προ της ανακλήσεως για νόμιμη αιτία και με νόμιμο τρόπο το δωρηθέν ακίνητο τρίτος)
κατά το χρόνο της ανακλήσεως είχε ήδη καταστεί κύριος του δωρηθέντος ακινήτου με χρησικτησία,
δηλαδή από νόμιμη αιτία, δεν μπορεί να αναζητηθεί το δωρηθέν ακίνητο από τον δωρεοδόχο ή τον
ως άνω τρίτο, ούτε αυτοί υποχρεούνται να το αποδώσουν, κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού
διατάξεις, αφού οι περί χρησικτησίας διατάξεις δεν προβλέπουν, μόνο τυπικά τη μετάθεση της
κυριότητας στον χρησιδεσπόζοντα, αλλά και την δικαιολογούν ουσιαστικά (κατά την οικονομική αξία
του πράγματος), παρέχοντας στον χρησιδεσπόζοντα αιτία διατήρησης του πλουτισμού.
Με άλλα λόγια αν η δωρεά ακινήτου έγινε με συμβόλαιο δωρεάς που μεταγράφηκε στο
υποθηκοφυλακείο και έχουν περάσει δέκα και πλέον χρόνια από τότε, ο δωρεοδόχος έχει γίνει κύριος
του ακινήτου με δύο τρόπους, α) από την ημέρα της μεταγραφής του συμβολαίου με την ιδιότητα του
δωρεοδόχου, αλλά επίσης β) έχει καταστεί κύριος του ακινήτου δέκα χρόνια μετά από την μεταγραφή
ως αποκτήσας αυτό με τακτική χρησικτησία, δηλαδή ως έχων νόμιμο τίτλο (συμβόλαιο δωρεάς) με
διάνοια κυρίου (δηλαδή συμπεριφορά ως αποκλειστικός και μοναδικός ιδιοκτήτης του ακινήτου) και
με καλή πίστη, (καλοπροαίρετα).
Αν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις τότε ο δωρεοδόχος μπορεί να αντιτάξει στην αγωγή του
δωρητή ανάκλησης της δωρεάς την ένσταση της χρησικτησίας ότι δηλαδή έχει καταστεί κύριος του
ακινήτου μετά την παρέλευση των 10 ετών από την μεταγραφή του συμβολαίου δωρεάς και έχει
αποκτήσει νόμιμο και αυτοτελές δικαίωμα διατήρησης του ακινήτου στην ιδιοκτησία του.
Αναστασία Χρ. Μήλιου
Δικηγόρος παρ’Εφέταις Αθηνών
Τηλ. 6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr
www.legalaction.gr
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Έλληνες « πείραμα »
Ο εμφύλιος του ΣΥΡΙΖΑ εγκλωβίζει τη χώρα των Ευρωπαίων ;
Κατά τη γνώμη μας, η οικονομική κρίση της Ελλάδας είναι
ένας χειρισμός των κερδοσκόπων που διευκολύνεται από την
ανικανότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών ελίτ και τη γραφειοκρατεία
των Βρυξελλών. Εδώ και αρκετό καιρό η κρίση έχει εγκαθιδρυθεί
στην ευρωζώνη. Το γεγονός αυτό ανησύχησε τους Ευρωπαίους, οι
οποίοι αναρωτιούνταν με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να ξεφύγουν.
Κι άλλες χώρες βρίσκονταν σε μεγαλύτερη κρίση από την Ελλάδα,
όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία..Οι Ευρωπαίοι
δεν μπορούσαν να επιβάλουν αυστηρά μέτρα λιτότητας στην
Ισπανία, για παράδειγμα, στην οποία η ανεργία φτάνει στο 25%,
γιατί αυτό θα προξενούσε κύμα πανικού στην Ευρώπη.

ΚΩΣΤΗΣ Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ

Για να αποφευχθεί αυτό, έπρεπε να βρεθεί ένας αδύναμος κρίκος,
ένα «πειραματόζωο» κατά κάποιον τρόπο. Κι έτσι διάλεξαν την
Ελλάδα σα «μοντέλο» για να δοκιμάσουν τις οικονομικές και
κοινωνικές αντιστάσεις... Σκέφτηκαν πως, ένα σχέδιο αυστηρής
λιτότητας, αν γίνει δεκτό στην Ελλάδα όπου οι πολίτες και κυρίως
στις εργατικές τάξεις είναι καλά οργανωμένοι, θα μπορούσε να
εφαρμοστεί εύκολα και στις άλλες χώρες της ευρωζώνης. Την ίδια
στιγμή, οι Ευρωπαίοι, (Γάλλοι και Γερμανοί) πρέπει να στρέψουν
το θυμό και την απογοήτευση των συμπολιτών τους σε μια άλλη
κατεύθυνση. Είναι εύκολο και απλουστευτικό για τους Γάλλους
και Γερμανούς εργάτες να σκέφτονται ότι η κρίση στην Ελλάδα
οφείλεται στην τεμπελιά των Ελλήνων, πράγμα το οποίο είναι
τελείως λάθος.

Ο κ. Αλέξης Τσίπρας απορρίπτει κατηγορηματικά -ακόμη και εάν υπάρξουν νέες απώλειες στην
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατά την ψηφοφορία στη Βουλή εντός του Αυγούστου- τον
σχηματισμό κυβέρνησης ειδικού σκοπού με άλλον πρωθυπουργό.
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ
Σε τεντωμένο σχοινί κινείται
η χώρα, παρά την «ανάσα»
που πρόσφερε η συμφωνία
με τους εταίρους στο παρά
ένα της χρεοκοπίας, καθώς η
διαπραγμάτευση για το νέο
πακέτο βοήθειας παραμένει σε
εξαιρετικά πρώιμο στάδιο, η
πραγματική οικονομία ασφυκτιά
λόγω των capital controls, ενώ η
πολιτική ζωή, αντί να μεταδίδει
εικόνα αναγκαίας σταθερότητας,
βρίσκεται εγκλωβισμένη στα
αδιέξοδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι τελευταίες εξελίξεις στο
εσωτερικό του κυβερνώντος
κόμματος, που ακόμη και
για στενούς συνεργάτες του
πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα
οδηγούν νομοτελειακά σε
διάσπαση στο συνέδριο
το οποίο προαναγγέλθηκε
για τις αρχές Σεπτεμβρίου,
πυροδοτούν σενάρια για
εκλογικό αιφνιδιασμό και
διενέργεια πρόωρων εκλογών
στα μέσα ή στα τέλη του
ίδιου μήνα. Σύμφωνα με
πληροφορίες, μεταξύ των
συνεργατών του πρωθυπουργού
υπάρχουν θιασώτες της άμεσης
προσφυγής στις κάλπες,
παρότι άλλοι συνομιλητές
του τάσσονται υπέρ των
εκλογών στα τέλη Νοεμβρίου,
όταν θα έχει ολοκληρωθεί η
πρώτη αξιολόγηση του νέου
προγράμματος και θα έχουν
ληφθεί οι αποφάσεις των
εταίρων για ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους. Yπάρχει
τέλος και η -μειοψηφική
πάντως- άποψη το υφιστάμενο
σχήμα να πορευθεί ως
κυβέρνηση μειοψηφίας ακόμη
και μέχρι την επόμενη άνοιξη,
καθώς Ν.Δ., Ποτάμι και
ΠΑΣΟΚ δεν εμφανίζονται
έτοιμα να αμφισβητήσουν
εμπράκτως τη δεδηλωμένη.
«Κλειδί», βεβαίως, για να
εξετάσει σε βάθος τα υπέρ
και τα κατά του εκλογικού
αιφνιδιασμού τον Σεπτέμβριο
είναι για τον κ. Τσίπρα να
έχει διασφαλιστεί ότι η
συμφωνία για το νέο τριετές
πρόγραμμα-μνημόνιο θα έχει
ολοκληρωθεί και ψηφιστεί από
την ελληνική Βουλή μέχρι τις

18 Αυγούστου. Συνομιλητές του
πρωθυπουργού χαρακτηρίζουν
τον συγκεκριμένο στόχο
ρεαλιστικό, καθώς στην
απόφαση της Συνόδου Κορυφής
περιγράφονται με σχετικά
μεγάλη ακρίβεια τα μέτρα
που θα πρέπει να υιοθετήσει η
κυβέρνηση προκειμένου να τεθεί
σε ισχύ η νέα συμφωνία.
Τα πλεονεκτήματα
Οπως αναφέρουν στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και έμπειροι
παράγοντες άλλων κομμάτων,
οι εκλογές-εξπρές τον
Σεπτέμβριο έχουν συγκεκριμένα
πλεονεκτήματα για το Μέγαρο
Μαξίμου, με δεδομένο ότι
η Αριστερή Πλατφόρμα
προεξοφλείται πως τις επόμενες
εβδομάδες με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο θα αποκοπεί από
το κόμμα και θα προχωρήσει
στη δημιουργία νέου πολιτικού
φορέα.
Πρώτον, ο κ. Τσίπρας μπορεί
να αξιοποιήσει τις τρέχουσες
δημοσκοπήσεις που τον
εμφανίζουν να μην έχει
εισπράξει ακόμη σημαντικό
πολιτικό κόστος παρά την εθνική
περιπέτεια των τελευταίων
μηνών. Επί της ουσίας, μέσω
των εκλογών -υπό την αίρεση
βεβαίως ότι τα ευρήματα των
ερευνών της κοινής γνώμης
θα είναι αντίστοιχα των
υφιστάμενων- ο πρωθυπουργός
θα μπορέσει να επανακτήσει
τη δεδηλωμένη, ενδεχομένως
σχηματίζοντας κυβέρνηση
με άλλον εταίρο, που θα
επιβεβαιώνει τη φιλοευρωπαϊκή
του στροφή.
Δεύτερον, ο κ. Τσίπρας θα
ελαχιστοποιήσει τις απώλειες
από τον σχηματισμό νέου φορέα
από την Αριστερή Πλατφόρμα,
καθώς ο κ. Π. Λαφαζάνης και
όσοι τον ακολουθήσουν δεν
θα έχουν επαρκή χρόνο για να
προετοιμαστούν ενόψει της
εκλογικής αναμέτρησης.
Σημειώνεται ότι τις αμέσως
προηγούμενες ημέρες δύο
στενοί συνεργάτες του
πρωθυπουργού, οι κ. Ν. Παππάς
και Αλ. Φλαμπουράρης, άνοιξαν

με δημόσιες τοποθετήσεις
τους «παράθυρο» για πρόωρες
εκλογές σύντομα, χωρίς όμως
να τις προσδιορίσουν χρονικά.
Ο κ. Παππάς χαρακτήρισε την
ψήφιση ή μη της επερχόμενης
συμφωνίας «οριακή στιγμή»,
προσθέτοντας πως «η
καταψήφιση σημαίνει και
άρση εμπιστοσύνης προς την
κυβέρνηση». Από την πλευρά
του, ο κ. Φλαμπουράρης
έθεσε το ερώτημα κατά πόσο
«είναι δυνατόν όταν υπάρχουν
προβλήματα ή αναγκαστική
αλλαγή προγραμματικών
κατευθύνσεων ή χάσιμο
εμπιστοσύνης από ένα κομμάτι,
να μην πάμε σε εκλογές».
Κυβέρνηση ειδικού σκοπού
Πάντως, με δεδομένη τη
ρευστότητα στο εσωτερικό
του ΣΥΡΙΖΑ, ορισμένοι δεν
αποκλείουν το σενάριο του
εκλογικού αιφνιδιασμού τον
Σεπτέμβριο να αποσκοπεί στον
περιορισμό των φυγόκεντρων
τάσεων στο εσωτερικό του
κόμματος ενόψει της συμφωνίας
με τους εταίρους. Σε κάθε
περίπτωση, πάντως, ο κ. Τσίπρας
απορρίπτει κατηγορηματικά
-ακόμη και εάν υπάρξουν
νέες απώλειες στην Κ.Ο. του
ΣΥΡΙΖΑ- τον σχηματισμό
κυβέρνησης ειδικού σκοπού με
άλλον πρωθυπουργό.
Μάλιστα, εάν προκηρυχθούν
εκλογές, φέρεται
αποφασισμένος να οδηγήσει ο
ίδιος τη χώρα στις κάλπες χωρίς
να προηγηθούν διερευνητικές
εκλογές και σχηματισμός
υπηρεσιακής κυβέρνησης. Σε
σχετική αναφορά έχει προβεί
ο υπουργός Εσωτερικών Ν.
Βούτσης χωρίς να αποσαφηνίσει
τη διαδικασία. Εικάζεται, όμως,
ότι η κυβέρνηση μπορεί να
προχωρήσει σε διασταλτική
ερμηνεία του άρθρου 41 παρ.
4 του Συντάγματος και να
επικαλεστεί ότι η προηγούμενη
Βουλή δεν διαλύθηκε για τη
διεξαγωγή εκλογών, αλλά
εξαιτίας της αδυναμίας εκλογής
Προέδρου της Δημοκρατίας.
Πηγή: Η Καθημερινή

Είμαι θυμωμένος.
Όχι με σένα Αλέξη. Ούτε με σένα Γιωργάκη ούτε με σένα
Αντώνη.
Σε εσένα μιλάω Έλληνα (συμ)πολίτη. Συγχώρεσέ μου την
«ευκολία» και την «απάθεια» που μου δίνουν τα μερικά μίλια
ανάμεσα στην Αθήνα και στο εξωτερικο που ζω και για τις
οποίες με έχεις κατηγορήσει πολλές φορές. Ίσως όμως έτσι
να σε βλέπω πιο καθαρά και να μπορώ να είμαι πιο αμείλικτη
μαζί σου.
Είμαι θυμωμένος και στεναχωρημένος μαζί σου, Έλληνα.
Επειδή ποτέ δεν έμαθες να ακολουθείς μέτρα και κανόνες.
Επειδή δεν παραδειγματίζεσαι από το διαφορετικό αλλά το
κατακρίνεις και το αποστρέφεσαι με όλο σου το είναι.
Επειδή κοιτάς πάντα και μόνο τον εαυτό σου.
Επειδή δεν έχεις μάθει να παίρνεις την ευθύνη των ίδιων σου
των λαθών. Δεν έχεις μάθει να λες «συγγνώμη» και να ζητάς
«ευχαριστώ».
Επειδή είσαι μίζερος και έχεις μάθει να βολεύεσαι στα λίγα
και όχι να μοχθείς για τα πολλά.
Επειδή με διώχνεις μακριά σου.
Επειδή δε μ’ αφήνεις να ονειρεύομαι.
Επειδή δεν εκτίμησες ποτέ τη χώρα σου όπως πραγματικά
της αξίζει.
Επειδή θες το εύκολο και το γρήγορο. Κέρδος, αποτέλεσμα,
θαυμασμό.
Επειδή μόνο υπόσχεσαι χωρίς ποτέ να πραγματοποιείς.
Επειδή έχεις την ειρωνεία και τη ζήλια μονίμως στο βλέμμα.
Δύσκολα επαινείς, δύσκολα ανταποδίδεις, ακόμα πιο δύσκολα
ανταμείβεις.
Επειδή θεωρείς την παιδεία και την εσαεί καλλιέργεια του
ίδιου σου του εαυτού περιττή.
Επειδή στο λεξιλόγιό σου υπάρχει η λέξη «λαμόγιο» και δεν
υπάρχει η λέξη «αξιοκρατία».
Επειδή έχεις φτάσει στο χείλος του γκρεμού και παρόλα αυτά
το ξερό σου το κεφάλι είναι αυτό που ακόμα σε καθοδηγεί.
Περισσότερο απ’ όλα όμως ξέρεις τι με πειράζει, Έλληνα;
Ότι εσύ πρώτος δίδαξες στον κόσμο όλο τι πάει να πει
«ηθική» και «δικαιοσύνη».
Και τώρα, εσύ ο ίδιος φέρεσαι παράλογα, σπασμωδικά,
αναίσθητα και κουτοπόνηρα.
Θα μάθεις άραγε ποτέ; Θα αλλάξεις;
Βλέπεις, και μόνο που δεν προτρέχεις, έστω και
παρορμητικά, να μου απαντήσεις θετικά αλλά συνεχίζεις
να υψώνεις το ανάστημά σου ευθαρσώς ενώ ετοιμάζεσαι να
σηκώσεις τον τόνο της φωνής σου και, για ακόμα μια φορά,
να αποποιηθείς όλων σου των ευθυνών, με κάνεις να μην
μπορώ να ελπίζω για το μέλλον σου. Για το μέλλον μας.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΔΟ

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΜΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ
ΔΟΥΛΕΙΑ

Η κρίση είναι αισθητή την
Ελλάδα, αλλά εκτός από την
ανεργία είναι και η απραξία
για μια αλλαγή τρόπου
ζωής. ΄Οταν όμως έχεις μια
επαγγελματική κατάρτηση
και αγαπάς αυτό που κάνεις
δεν φοβάσαι την κρίση.
Περίπου 24 χιλιόμετρα από
την πόλη της Ρόδου στην
περιοχή Κολύμπια που
βρίκονται στην ανατολική
πλευρά της Ρόδου, ο Γιώργος
Ιωάν.Σωτηράκης ο οποίος
σπούδασε την τέχνη της
ζαχαροπλαστικής, είναι
ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου
στην πόλη της Ρόδου
και του εργαστηρίου
ζαχαροπλαστικής ΜΟΚΑ στα
Κολύμπια Ρόδου.
Πριν λίγες μέρες
επισκεφθήκαμε τον κ. Γιώργο
Ι. Σωτηράκη στο εργαστήριό
του όπου μαζί του εργάζεται
η σύζυγός του Σταματία και
ο αδελφός του Δημήτρης.
Δέχεται παραγγελίες,για
γάμους, βαφτίσεις,
δεξιώσεις,μπουφέδες και
γενέθλια και εργάζονται
πολλές φορές αρκετές
ώρες για να ετοιμάσουν
τις παραγγελίες διότι
χρησιμοποιούν τα κατάλληλα
υλικά που αναδεικνύει και
την άριστη ποιότητα.
Κώστας Καρατσίκης
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Στη φωτογραφία τα δυό αδέλφια Παναγιώτης και Φίλιππας
Καλούδης, επισκευάζοντας το ψηφιδωτό δάπεδο του
γυναικονίτη και το Ιερό της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου
του χωριού Αρχίπολη Ρόδου.

Πρόκειται για μια από τις παλαιότερες και δυσκολότερες
τέχνες που διαχρονικά και παγκοσμίως, από την αρχαιότητα
έως τις μέρες μας, έχει να παρουσιάσει ανεπανάληπτα
αριστουργήματα.
Ο Φίλιππας Καλούδης είναι διπλωματούχος μηχανολόγος,
αλλά λόγω της ανεργίας που υπάρχει, εργάζεται μαζί με
τον αδελφό του επισκευάζοντας το ψηφιδωτό δάπεδο της
εκκλησίας.

Ρωσία: Αν βγει η
Ελλάδα από το ευρώ
θα την στηρίξουμε...
Δημοσιεύθηκε : 06 Ιούλιος 2015
O αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ της Ρωσίας, Αλεξέι Λιχάτσοφ,
σε συνέντευξη που έδωσε στο πρακτορείο TASS, δήλωσε
ότι η Ελλάδα σε περίπτωση εξόδου από το ευρώ θα γίνει
ιδιαίτερα ελκυστική προς τους επενδυτές.
“Τυχόν έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη, με
παραμονή εντός της ΕΕ, θα οδηγήσει στο να γίνουν
φθηνότερες οι μετοχές στην Ελλάδα, θα αυξήσει την
επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας. Πέραν αυτού,
είναι πιθανό ότι οι Έλληνες θα γίνουν πιο δραστήριοι
στις συνομιλίες σε μια σειρά από σχέδια αμοιβαίου
ενδιαφέροντος”, δήλωσε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ανά πάσα
στιγμή να βοηθήσει οικονομικά την Ελλάδα σε περίπτωση
που βγει από την ευρωζώνη και θέσει σε κυκλοφορία τη
δραχμή.
“Πολλοί εταίροι της Ελλάδας θα ενδιαφερθούν για
παρόμοιες επαφές καθότι είναι προφανές ότι τυχόν έξοδος
από την ευρωζώνη, θα καταστήσει φθηνότερες μια σειρά
από εταιρείες στην Ελλάδα και θα υπάρξει εντελώς
διαφορετική απαίτηση για μέσα και μορφές δανεισμού.
Εκεί θα είμαστε εμείς για να δανειοδοτήσουμε την
Ελλάδα”, πρόσθεσε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός.
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ANTIO ΦΙΛΕ ΛΑΡΥ

ΠΕΝΘΗ
ΠΑΪΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΛΑΡΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ δεν είναι πια μαζί μας.
Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, τόσο
απροσδόκητα. Θα τον θυμόμαστε πάντα σαν
έναν αγωνιστή για το καλό της παροικίας και των
οργανώσεων ΑΧΕΠΑ και LIONS.Στις δύο αυτές
οργανώσεις και στην Ελληνική Κοινότητα του
Ανατολικού Βανκούβερ τα πρώτα χρόνια, είχε
αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο.

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 24 Ιουνίου 2015, ο ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΪΖΑΚΗΣ.Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου στις 29 Ιουνίου 2015, και η κηδεία του στις 30
Ιουνίου 2015 στο κοιμητήριο Ocean View Burnaby. Στην
σύζυγό του Μάρο,στον γιό του ‘Αρη (Νίκη), στην κόρη
του Ιουλία-Ελένη (Τρέντ), στα εγγόνια του Αθανάσιο,
Χριστόφορο, Μαξ-Ανδρέας, Ζωή-Ελένη, στα αδέλφια
του Κώστα, Γιώργο, Ανδρέα και σε όλους τους συγγενείς,
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Αγαπημένε μας φίλε Λάρη
Είναι αβάσταχτος ο πόνος και η στεναχώρια μας
που πρέπει να σου πούμε το τελευταίο Αντίο.
Γιατί φεύγεις νέος έχοντας δυνατότητες να κάνεις
και να προσφέρεις πολλά ακόμη, στη κοινωνία και
στην οικογένεια σου. Ήσόουν αξιαγάπητος από
όλους ανεξαιρέτως δεν είχες εχθρούς αλλά μόνο
φίλους. Ακέραιος με αγνότητα και περιέργεια
μικρού παιδιού με αγάπη για όλους.

ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΑΡΗΣ)

Ήσουν για μας για πολλά χρόνια ο πολύτιμος, ο ανεκτίμητος φίλος. Η καλλιέργεια , η
ευγένεια ,η κομψότητα και η ευθύτητα στους τρόπους σου, το επαγγελματικό σου ήθος, η
καλοσύνη σου, η σωστή και ψύχραιμη κρίση σου ,η οξύνοια , το χιούμορ σου ήταν βάλσαμο
στη ψυχή μας. Λογάριαζες τη γνώμη του άλλου ,σεβόσουν την παρουσία του. Το πέρασμα
σου απ’ τη ζωή , ήταν αέρας ποιoτικός .

Πέθανε στο Βανκούβερ, στις 29 Ιουνίου
2015, ο ΛΑΡΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ γνωστός
για πολλά χρόνια στην Ελληνική
παροικία. Το τρισάγιο έγινε την Πέμπτη
2 Ιουλίου 2015 στις 7 μ.μ. στον Ι.Ν.
του Αγίου Γεωργίου. Στην Σύζυγό του
Uta, στα παιδιά του David (Jehny),
James (Karen), στην κόρη του Αγγελική
(Μαρκ), στα πέντε εγγόνια του, Riley,
Ethan,Dante, Spencer and Siena. Στην μετέρα του στην
Ελλάδα, συγγενείς, ανήψια και φίλους, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

Καλό ταξίδι αλησμόνητε και αγαπητέ φίλε ΛΑΡΗ!!
“Θα σε θυμόμαστε για πάντα και θα σε έχουμε πάντα στην καρδιά μας!!!! Ευχόμαστε ο Θεός
να αναπαύσει την ψυχή του»
Για τους φίλους σου
Κώστας Καρατσίκης

Η «ψαριά» ήταν καλή
«Έβγαλε» σεξ και έρωτα όλη τη
νύχτα μέσα στη βάρκα…
Άνδρας «πέταξε» σαν…
δόλωμα το ψάρεμα σε νεαρή και
κόντεψαν οι δύο τους να γίνουν
ναυαγοί
Μπήκαν στην βάρκα για να
ψαρέψουν και τελικά τους
έφαγε ο έρωτας και κόντεψαν να
χαθούν στο πέλαγος, σαν άλλοι
ναυαγοί!
Ο λόγος για ένα ζευγάρι φίλων
που τελικά ανακάλυψαν τον
έρωτα που είχε ο ένας για τον
άλλο μέσα σε μία βάρκα και
μάλιστα νυχτιάτικα, στα βάθη
του Πατραϊκού! Μιλάμε βέβαια
για έναν άνδρα και μία γυναίκα
από χωριό λίγο έξω από το
Αίγιο, χωριό που έχει παράδοση
με το ψάρεμα και την αλιεία, με
τους κατοίκους να έχουν αρκετά
καϊκάκια και φουσκωτά και να
οργώνουν τις θάλασσες.

Το ζευγάρι είχε ένα φλερτ,
ωστόσο, φιλικού ύφους και έτσι
πρότεινε ο άνδρας στην αρκετά
όμορφη νεαρή να πάνε ένα
βράδυ με το φουσκωτό του για
ψάρεμα. Η νεαρή που από ότι
μάθαμε είναι λίγο extreme στις
ενασχολήσεις της και αρκετά
δυναμική ως γυναίκα, δέχτηκε,
γνωρίζοντας ότι ο φίλος της
είναι «καραβοκύρης» και ξέρει
από… μπουνάτσα.
Το ζευγαράκι λοιπόν πήγε ένα
βράδυ για ψάρεμα ξεκινώντας
από το χωριό του και βγαίνοντας
στα ανοικτά, με την κοπέλα να
φοράει το μαγιό της για να κάνει
και καμία βουτιά και τον άνδρα
να έχει πάρει μαζί του όλων
των ειδών τα δολώματα για να
πιάσει τη ψαριά.
Και μάλλον έπιασε η ψαριά!
Γιατί κάτι το θαλασσινό αεράκι,
κάτι το καλοκαιριάτικο φεγγάρι,

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ
Με μεγάλη μας χαρά και εκτίμηση ο Σύλλογος Υπερηλίκων
του Ανατολικού Βανκούβερ και περιχώρων, θέλουμε να
ευχαρστήσουμε όλους που με οποιονδήποτε τρόπο μας
βοήθησαν στην εκδήλωση της Ελληνικής Ημέρας στην
Μπρόντγουεη (Greek Day on Broadway) και ιδιαίτερα τις
κυρίες του Συλλόγου.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Τσούκας

κάτι η αλμύρα της θάλασσας,
όλα αυτά τα στοιχεία και άλλα
πολλά μαζί φούντωσαν το
ερωτικό στοιχείο ανάμεσα στους
δύο φίλους.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ
«Η συνδρομή μπορεί να είναι μικρή είναι όμως ζωτικής
σημασίας για εμάς. Επιθυμία μας, είναι όλο και περισσότερος
κόσμος να αγκαλιάσει την εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ», ιδιαίτερα
αυτή την κρίσιμη περίοδο, που τα πάντα ισοπεδώνονται και
κατεδαφίζονται μόνο η επιστροφή στις ρίζες μας και στις
γνήσιες Ελληνικές παραδόσεις μας, μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο και καταφύγιο»
Εμείς «κόψαμε» εφημερίδες μόνο σε διευθύνσεις που έχουν
χρόνια να πληρώσουν….
-ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!
Ευχαριστούμε όλους όσους έδωσαν την συνδρομή τους
και περιμένουμε και από τους υπόλοιπους που λαμβάνουν
την εφημερίδα να πράξουν το ίδιο. Οι συνδρομές είναι το
μοναδικό στήριγμα της εφημερίδας μας.

Έτσι από φίλοι «άναψαν» το…
φυτίλι μέσα στην βάρκα και έτσι
όπως εξελίχτηκαν τα πράγματα,
μόνο με το ψάρεμα δεν
ασχολήθηκαν οι δύο επίδοξοι
ψαράδες, κατά την διάρκεια της
νύχτας.
Το πάθος τους δε ήταν τόσο
μεγάλο προφανώς που δεν
κατάλαβαν ότι ξανοίχτηκαν
αρκετά στη θάλασσα, με
αποτέλεσμα στη συνέχεια όταν
κοιμήθηκαν (έχοντας κάνει ότι
ήταν να κάνουν) το κύμα είχε
βγάλει τη βάρκα τους, κοντά
στην παραλία του Αλισσού!
Εκεί τους βρήκε το ξημέρωμα,
πάνω στη βάρκα, σαν άλλοι
ναυαγοί, σαν άλλοι Ροβινσώνες.
Για το περιστατικό έγινε αρκετά
σούσουρο στο χωριό, καθώς
οι δύο ερωτευμένοι ναυαγοί
έπαιρναν φίλους και γνωστούς
πρωί – πρωί για να τους….
ρυμουλκήσουν, καθώς η βάρκα
είχε εντωμεταξύ μείνει από
βενζίνη!
Αλλά είπαμε… Η ψαριά
τουλάχιστον ήταν καλή.
Έβγαλε έρωτα και μάλιστα
«θαλλασάτο»!
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Metropolis Philoptochos Board representing western Canada,
at the Clergy Laity Conference in St. Catharines Ontario.
Eleni Arvanitis, President of St. George’s Philoptochos, Father Economos, and Lizette Pappas the newly
elected 3rd Vice President of the Metropolis Philoptochos Board representing western Canada, at the
Clergy Laity Conference in St. Catharines Ontario.
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Some Philoptochos delegates at the conference.
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Left:
With his Eminence Archbishop Sotirios of Canada.

