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Βασιλική Θάνου

η πρώτη Ελληνίδα πρωθυπουργός

ορκίστηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση των 24 μελών και των 24 ημερών
Αντώνης Ανακέφαλος

Παγκόσμιο Στίβου:
Τρίτη στον κόσμο
η Κυριακοπούλου
Tετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Photo: REUTERS/PHIL NOBLE
Τεράστια επιτυχία για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
στίβου του Πεκίνου, με την Νικόλ Κυριακοπούλου να κατακτά την
τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ!

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο,τελέστηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου
η ορκωμοσία της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού στην ιστορίας της Ελλάδος,αναλαμβάνοντας
υπηρεσιακά καθήκοντα,για να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές της κ.Βασιλικής Θάνου,προέδρου του
Αρείου Πάγου,χοροστατούντος του Επισκόπου Μεθώνης,κ.Κλήμη.
Η κα Θάνου προσήλθε στην αίθουσα όπου τελέστηκε ο θρησκευτικός της όρκος φορώντας ένα λευκό
κοστούμι παρουσία των τριών παιδιών της.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3)

Η Aυτόχθονη φυλή των Lax
Kw’alaams αρνείται 960 εκ.$ για να
κατασκευαστεί αγωγός στη γη της!

Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
στίβου είναι γεγονός και προήλθε από την κορυφαία αθλήτρια της
χώρας στο άλμα επί κοντώ. Η Νικόλ Κυριακοπούλου δικαίωσε τις
προσδοκίες που υπήρχαν για διάκριση στην κορυφαία διοργάνωση
της κινεζικής πρωτεύουσας και με άλμα στα 5.80μ κατετάγη τρίτη
και φόρεσε στο στήθος της το χάλκινο μετάλλιο.
Η πρωταθλήτριά μας πέρασε με την πρώτη τον πήχυ στα 4.80μ,
ωστόσο, απέτυχε στα 4.85μ και στις δύο προσπάθειες που έκανε στα
4.90μ. Το χρυσό μετάλλιο κατάκτησε η Κουβανή Γιαρισλέϊ Σίλβα,
που πέρασε τα 4.90 και το αργυρό η Βραζιλιάνα Φαμπιάνα Μούρερ
που υπερέβη τα 4.85μ.
Για την Ελλάδα ήταν το πρώτο μετάλλιο σε επίπεδο Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος μετά το 2007, όταν τότε είχε ανέβει στο τρίτο
σκαλί του βάθρου η Χρυσοπηγή Δεβετζή.
Πηγή : ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Aντώνης Ανακέφαλος

Η φυλή των Lax Kw’alaams,ενός
«πρώτου έθνους» που ζει σε
ένα απομακρυσμένο μέρος της
Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά,
απέρριψε μια προσφορά ύψους
267.000 δολαρίων ανά άτομο για να
επιτρέψει σε έναν αγωγό φυσικού
αερίου να κατασκευαστεί στη γη τους.
Το εταιρικό σχήμα υπό τον ενεργειακό
γίγαντα Petronas της Μαλαισίας είχε
προσφέρει στα 3600 άτομα της φυλής
συνολικά 960.000.000 δολάρια για
να καταστεί δυνατή η κατασκευή του
αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων
τερματικού σταθμού υγροποιημένου
φυσικού αερίου του Βορειοδυτικού
Ειρηνικού.
«Δεν είναι θέμα χρημάτων: είναι περιβαλλοντικό και πολιτιστικό ζήτημα» ανέφεραν στη δήλωσή τους οι
εκπρόσωποι της φυλής που ψήφισαν ομόφωνα ενάντια στην προσφορά. Η ψηφοφορία έγινε εν μέρει δυνατή από
μια απόφαση του Καναδικού Ανώτατου Δικαστηρίου πέρυσι που έδωσε μεγαλύτερη αυτονομία στις αυτόχθονες ομάδες και μεγαλύτερο έλεγχο επί των φυσικών πόρων και ζητημάτων που
επηρεάζουν τα εδάφη τους.
Η απόφαση αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο στα σχέδια ενεργειακών κολοσσών να εξάγουν περισσότερα ορυκτά καύσιμα από τον Καναδά. Εκτός από τον αγωγό Keystone XL Pipeline του οποίου
το τελευταίο διασυνοριακό σκέλος δεν εγκρίθηκε από το Λευκό Οίκο, η νέα πρωθυπουργός της Αλμπέρτα έχει δηλώσει ότι θα αποσύρει την υποστήριξη της Επαρχίας στον αγωγό Northern Gateway που θα μεταφέρει αραιωμένη άσφαλτο από πισσώδεις άμμους στην ακτή του Ειρηνικού.
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Κορυφώνονται σε όλη τη χώρα οι εκδηλώσεις
για την Πανσέληνο

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

Κορυφώνονται απόψε
οι εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν σε
δεκάδες αρχαιολογικούς
χώρους, μουσεία και
μνημεία της χώρας,
πλαισιώνοντας για άλλη
μια χρονιά τον εορτασμό
της αυγουστιάτικης
πανσελήνου.

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

....... 9.1.1

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

Οι 140 και πλέον εκδηλώσεις, που στη συντριπτική πλειοψηφία τους διεξάγονται απόψε
υπό το φως της πανσελήνου, περιλαμβάνουν μουσικές και θεατρικές παραστάσεις,
θέατρο σκιών, ξεναγήσεις, εκθέσεις, προβολές ταινιών, αστροφυσική παρατήρηση ή
ελεύθερη πρόσβαση σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία το αργότερο ως τη μία το
πρωί.

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

EËËÇÍÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÂÁÍÊÏÕÂÅÑ
1-ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá Âáíêïýâåñ-Áãéïò Ãåþñãéïò:
604-266-7148
2-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Áí. Âáíêïýâåñ:Áãéïò ÍéêüëáïòÄçìÞôñéïò: 604-438-6432
3-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Surrey-Áãßïõ Êùí/íïõ &
ÅëÝíçò: 604-597-2411
496-5099

Όλες οι εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού σε
συνεργασία με τις υπηρεσίες του, την τοπική αυτοδιοίκηση και την υποστήριξη του
φυλακτικού προσωπικού, έχουν ελεύθερη είσοδο.

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994

Ειδικά για την Αττική φέτος, μετά από τέσσερα χρόνια θα συμμετάσχει στον εορτασμό
με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό έως τα μεσάνυχτα και ο αρχαιολογικός χώρος του
Σουνίου.
Επιπλέον, στον κατάλογο των εκδηλώσεων έχουν συμπληρωθεί επίσης οι ξεναγήσεις
με τις «Ιστορίες της Σελήνης» στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο από τις 20:30 έως
22:00 (το μουσείο θα είναι ανοιχτό ως τις 24:00), η ελεύθερη πρόσβαση στο Κάστρο
Τρικάλων που θα παραμείνει ανοικτό για το κοινό από 20:00 έως 24:00, η μουσική
εκδήλωση «Φεγγάρι, μάγια μου’ κανες» με τη Ζαφειρώ Χατζηφωτίου (τραγούδι) και
τον Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου (κιθάρα) στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ηραίου, στη
Σάμο, στις 21:00 και η μουσική εκδήλωση με τη χορωδία του Συλλόγου Παραδοσιακής
Μουσικής και Ελληνικών Τεχνών Ικαρίας και τον Δημήτρη Λιγνό στο Αρχαιολογικό
Μουσείο του Αγίου Κηρύκου, στην Ικαρία, στις 21:00 (το μουσείο θα παραμείνει ανοικτό
από 20:30 έως 23:30).

The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.

Αύριο, Κυριακή 30 Αυγούστου, θα διεξαχθούν στον Ναό του Απόλλωνα (Μητρόπολη
Καρδίτσας) μουσική εκδήλωση με έντεχνη μουσική από τοπικό καλλιτεχνικό σχήμα της
πόλης της Καρδίτσας, στο Β΄ Αρχαίο θέατρο Λάρισας μουσική εκδήλωση σε συνεργασία
με τον δήμο Λαρισαίων και στη Βασιλική Α΄ Αγίου Δημητρίου (στον Αρχαιολογικό χώρο
Φθιωτιδών Θηβών Νέας Αγχιάλου), στις 21:00, η συναυλία «Λυρικές φωνές κάτω από
την Πανσέληνο» με τις Κ. Αποστολοπούλου, υψίφωνο, Τζ. Χατζηδήμου, μεσόφωνο και
Ν.Παπαδημητρίου, πιάνο, σε συνεργασία με τον δήμο Βόλου.

ΕΝΑ ΣΚΙΤΣΟ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ!

Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Βασιλική Θάνου η πρώτη Ελληνίδα πρωθυπουργός
Ορκίστηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση των 24 μελών και των 24 ημερών
(Συνέχεια από σελίδα 1η)

Εν συνεχεία υπέγραψε το
πρωτόκολλο ανάληψης των
καθηκόντων της,και δεν
προέβη σε δηλώσεις,ενώ
μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου
όπου υποδεχόμενος την στην
είσοδο ο Αλέξης Τσίπρας
καλωσορίζοντας της είπε
«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής
που σας υποδέχομαι, διότι
υποδέχομαι την πρώτη γυναίκα
πρωθυπουργό στην ιστορία της
ελληνικής δημοκρατίας. Είμαι
βέβαιος ότι τόσο εσείς όσο και
η υπηρεσιακή κυβέρνηση που
θα διορίσετε αύριο θα κάνετε
το καλύτερο δυνατό. Ήθελα
να σας ευχηθώ το καλύτερο.
Θα κάνω ό,τι είναι δυνατό
ώστε να διεξαχθεί με τρόπο
πολιτισμένο αυτή η εκλογική
αναμέτρηση» ανέφερε ο Αλέξης
Τσίπρας υποδεχόμενος την
υπηρεσιακή πρωθυπουργό
στο Μέγαρο Μαξίμου. «Η
υπηρεσιακή κυβέρνηση, όπως
είναι γνωστό, έχει κυρίως ρόλο
τη διεξαγωγή των εκλογών
κατά τρόπο αδιάβλητο. Αλλά
θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση
θα κληθεί να αντιμετωπίσει
και θέματα κρίσιμα, όπως το
μεταναστευτικό», είπε η κα
Θάνου.

το 2005. Μετά την προαγωγή
της σε Αρεοπαγίτη , από το 2008
μέχρι το 2014 υπηρέτησε στο

αγγλική γλώσσα.
Εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα το
1975 και προήχθη σε Πρόεδρο

Δ΄Πολιτικό Τμήμα του Αρείου
Πάγου. Από το 2014 προήχθη σε
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου
και προεδρεύει του ίδιου αυτού
τμήματος.

Πρωτοδικών, το 1992, σε εφέτη
το 1996 και σε Πρόεδρο Εφετών
το 2005. Μετά την προαγωγή
της σε Αρεοπαγίτη , από το 2008
μέχρι το 2014 υπηρέτησε στο
Δ΄Πολιτικό Τμήμα του Αρείου
Πάγου. Από το 2014 προήχθη σε
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου
και προεδρεύει του ίδιου αυτού
τμήματος.

Εκλέχθηκε Πρόεδρος της
Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων ((ΕΔΕ) κατά τις
δύο τελευταίες θητείες.
Γεννήθηκε στη Χαλκίδα το

και Εισαγγελέων. Εκλέχθηκε
Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων ((ΕΔΕ) κατά
τις δύο τελευταίες θητείες (
2012 – 2014, 2014-2016 ) ενώ
είναι μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΔΕ τα
τελευταία δεκαπέντε (15)
χρόνια. Επίσης, είναι μέλος της
Ένωσης Αστικολόγων & της
Ένωσης Δικονομολόγων.
Διδάσκει επί έξι (6) χρόνια στην
Εθνική Σχολή Δικαστών (Αστικό
Δίκαιο).
Στις επιστημονικές της εργασίες
περιλαμβάνονται:
α) «Το αστικό Δίκαιο
και η Προστασία του
Περιβάλλοντος», εισήγηση στο
Συνέδριο της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων,1997.
β) «Γραφείο Διεθνούς
Ασφάλισης», εισήγηση στο
συνέδριο της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων, 2001.
γ) «Η αγωγή (εξ αναγωγής)
του ασφαλιστή κατά των
ασφαλισμένων προσώπων, σε
περίπτωση εξαίρεσης από την
ασφαλιστική κάλυψη», εισήγηση
στο Συνέδριο της Ένωσης
Νομικών Δικαίου Ιδιωτικής
Ασφάλισης και Ασφάλισης
Τροχαίων Ατυχημάτων
(Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Τ.Α), 2011.
δ) «Ποιος δεν θεωρείται τρίτος
και δεν δικαιούται αποζημίωσης
από τον ασφαλιστή, άρθρο
6§2 και άρθρο 7 του Νόμου
489/1976», εισήγηση στο
Συνέδριο της ‘Ενωσης Νομικών
Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης
και Ασφάλισης Τροχαίων
Ατυχημάτων (Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Τ.Α),
2012
ε) « Δικαστική Μεσολάβηση»
Εισήγηση στο Συνέδριο
της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων , 2013.
στ) Θέματα από την πρόσφατη
νομολογία του Αρείου Πάγου,
στις διαφορές αποζημίωσης, από
τροχαία ατυχήματα, Συνέδριο
Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού
Δικαίου, 2014.
Είναι έγγαμος και μητέρα τριών
τέκνων.
O Guardian,το Euronews,το
Fox News,το Assosiated Press

Επισήμανε επίσης ότι τα μέλη
της κυβέρνησης θα κάνουν
ό,τι είναι δυνατό ώστε να
ανταποκριθεί στα καθήκοντά
της με τον καλύτερο τρόπο η
υπηρεσιακή κυβέρνηση.
Λίγο προτού αναχωρήσει
από το Προεδρικό Μέγαρο,
η υπηρεσιακή πρωθυπουργός
ερωτούμενη από δημοσιογράφο
πώς αισθάνεται που
αναλαμβάνει καθήκοντα σε
αυτήν την κρίσιμη περίοδο.
«Είμαι χρόνια στον αγώνα. Είναι
μια έπαλξη ακόμα», απάντησε.

Ποια είναι η νέα
Πρωθυπουργός
Η Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου εισήλθε στο
Δικαστικό Σώμα το 1975
και προήχθη σε Πρόεδρο
Πρωτοδικών, το 1992, σε εφέτη
το 1996 και σε Πρόεδρο Εφετών

έτος 1950. Είναι πτυχιούχος
της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, με
μεταπτυχιακές σπουδές στο
Παρίσι, ΠανεπιστήμιοParis
ΙΙ, Σορβόννη, στο Ευρωπαϊκό
Δίκαιο. Ομιλεί τη γαλλική και

Συμμετείχε σε πολλά Ευρωπαϊκά
και Διεθνή Συνέδρια, σε θέματα
σχετικά με το Δίκαιο και με τη
Λειτουργία της Δικαιοσύνης ως
εκπρόσωπος του Αρείου Πάγου,
του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και της Ένωσης Δικαστών

σχολιάζουν
Ο Guardian η βρετανική
εφημερίδα αναφέρει,ότι
μετά από 200 χρόνια όπου
η Ελλάδα εισήλθε στη
μοντέρνα εποχή της,ποτέ

άλλοτε δεν είχε αναλάβει τη
θέση του πρωθυπουργού μια
γυναίκα,τώρα,έγινε το βήμα,
αλλά και πάλι αυτό που έχει
περισσότερη σημασία είναι
ότι με την ορκωμοσία της
υπηρεσιακής κυβέρνησης,
Ελλάδα μπαίνει για τα καλά σε
προεκλογικούς ρυθμούς.
Ο Τσίπρας τζογάρει με την
επιστροφή του στο Μαξίμου
από τη στιγμή που προκήρυξε
πρόωρες εκλογές. «Τους
τελευταίους μήνες έχει
δοκιμάσει εντυπωσιακά
ποσοστά στη δημοτικότητά
του,αλλά η απόφασή του
να αγκαλιάσει τα αυστηρά
μέτρα που είχε υποσχεθεί
να ανασχέσει, του έχει
επιφέρει σημαντικό πολιτικό
κόστος»ενώ δεν κατάφερε να
ανακόψει τη λιτότητα και να
μην καταφέρει χτυπήματα στη
γραφειοκρατία,παρ΄ολα αυτά
αναμένεται να είναι το κεντρικό
πρόσωπο των εκλογών.
Το Fox News γράφει πως με την
ανάληψη των πρωθυπουργικών
καθηκόντων από την 65χρονη
ανώτερη δικαστικό,Βασιλική
Θάνου,αρχίζει η προεκλογική
περίοδος για την Ελλάδα
και χρέος της είναι να
οδηγήσει τη χώρα ομαλά
προς τις εκλογές στις οποίες
ο απελθών πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει
όχι μόνο να κόψει πρώτος
το νήμα, αλλά και να πάρει
την απόλυτη πλειοψηφία στη
Βουλή. Κάνει επίσης αναφορά
στις σεισμικές δονήσεις που
πραγματοποιούνται εντός του
ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρηση
των μελών της Αριστερής
Πλατφόρμας,αλλά και με τις
κινήσεις της Ομάδας των 53.
Το Euronews σημειώνει πως
η 65χρονη Βασιλική Θάνου
έχει χαρακτηριστεί ως μια
δικαστικός που τάσσεται
εναντίον της λιτότητας και είναι
γνωστή για τις θέσεις που έχει
λάβει ως προς την απαίτηση
των δανειστών να περικοπούν οι
μισθοί στην Ελλάδα.
Το Fox αναφέρει πως παρά
το γεγονός ότι ο Τσίπρας
έκανε στροφή 180 μοιρών και
δέχθηκε να συνεχίσει τα μέτρα
λιτότητας, διατηρεί ακόμη
υψηλά ποσοστά δημοτικότητας
και αναμένεται να επικρατήσει
στις εκλογές. Ωστόσο, δεν
φαίνεται να καταφέρνει τον
πρωταρχικό στόχο του που
είναι η αυτοδυναμία, κάτι που
θα τον αναγκάσει να έρθει σε
συνεννόηση με άλλα κόμματα
για να σχηματίσει κυβέρνηση.
Το Assosiated Press
σημειώνει,πως μπορεί
η Βασιλική Θάνου να
αναλαμβάνει ως υπηρεσιακή
πρωθυπουργός ωστόσο η
συγκυρία δεν είναι εύκολη
για την Ελλάδα,ειδικά με
τους πρόσφυγες που έρχονται
καθημερινά κατά κύματα στα
παράλια της χώρας.
Έτσι, θα κληθεί να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα
ωσάν να ήταν «κανονική»
πρωθυπουργός.

(Συνέχεια στη σελίδα 13)
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Ευλαβεστάτους Iερατικώς Προϊσταμένους
Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων της Ι. Μητρόπολης Τορόντο
(Καναδά)
19 Αυγούστου, 2015
Αγαπητοί εν Κυρίω
Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η
κοινωνία του Αγ. Πνεύματος να είναι πάντα μαζί σας.
Πλησιάζομε στην πρώτη Σεπτεμβρίου και στην αρχή του Εκκλησιαστικού μας
Έτους. Με την παρούσα μου επιστολή, εκφράζω πρός όλους σας την αγάπη
μου, την εκτίμησή μου, τις ευχαριστίες και την ευαρέσκεια της Εκκλησίας,
για το έργο το οποίον επιτελείτε.
Μιας και είμαστε στην αρχή του Εκκλησιαστικού μας Έτους, επιθυμώ επίσης,
να φέρω στην προσοχή σας τα κάτωθι:

Παρηγορήτισσα και Πατροκοσμάς
στον υπέροχο Καναδά

Η

Ι.Μ. Τορόντο έχει ευλογηθεί με δύο Μοναστήρια. Τον Πατροκοσμά και την Παρηγορήτισσα.
Στον Εσπερινό και την Θ. Λειτουργία της Παρηγορήτισσας προεξήρχε ο Μητροπολίτης Σωτήριος
και έλαβαν μέρος οι ιερείς της περιοχής Μόντρεαλ –Λαβάλ. Τόσο στον Εσπερινό, όσο και στην Θ.
Λειτουργία συμμετείχαν χιλιάδες προσκυνητές.
Στην Θ. Λειτουργία συμμετείχε ο εξοχώτατος πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά κ. Γ.
Μαρκαντωνάτος με την
σύζυγό του.
Μετά την Θ. Λειτουργία
παρετέθη γεύμα σε μία μεγάλη
σκηνή για 1200 ανθρώπους.
Και τα πάντα έγιναν άριστα
κατά την μοναστηριακή τάξη.
Η γερόντισσα Θέκλα, οι
αδελφές μοναχές και οι
εθελοντές είχαν ετοιμάσει τα
πάντα άριστα.
Στον Εσπερινό και την Θ.
Λειτουργία του Πατροκοσμά,
προέστη ο Μητροπολίτης
Σωτήριος και έλαβαν μέρος
δεκάδες ιερέων και χιλιάδες λαού. Όλοι οι λόφοι του Πατροκοσμά ήταν γεμάτοι κόσμο.
Στην Θ. Λειτουργία έλαβε μέρος και ο Ρουμάνος Επισκοπος Ioan Casian.
Το Μοναστήρι του
Πατροκοσμά είναι το
πρώτο Μοναστήρι σε
όλο τον κόσμο που
είναι αφιερωμένο στον
Πατροκοσμά.
Τόσο στο Μοναστήρι της
Παρηγορήτισσας, όσο
και στο Μοναστήρι του
Πατροκοσμά έψαλαν
θαυμάσια οι μοναχές.
Στο Μοναστήρι του
Πατροκοσμά, μαζί με
τις μοναχές έψαλε και ο
Παύλος Μάλιαρης από
την Πάτρα, υιός ιερέως,
καθηγητής μουσικής.
Ο Μητροπολίτης
Σωτήριος διεβίβασε προς
όλους την αγάπη και τις ευλογίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου
και ευχαριστώντας τον Θεό είπε: «Δοξάζω και ευλογώ τον Τρισάγιο Θεό, που μας ευλόγησε με τα
δυό αυτά Μοναστήρια, που είναι φάροι της Ορθόδοξης Πίστης. Ευλογώ, επίσης, τον Θεό γιατί οι
χριστιανοί μας στον Καναδά πιστεύουν στον Θεό, ευλαβούνται την Παναγία και τους Αγίους μας και
συμμετέχουν στις Ιερές Ακολουθίες, τις Θ. Λειτουργίες και την Θεία Κοινωνία».
Εκ του Γραφείου της Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά)
August 25, 2015
Φωτογραφίες: Από την Ι. Μονή της Παναγίας Παρηγορήτισσας
και Από την Ι. Μονή του Πατροκοσμά.

1. Η Θεία Λειτουργία πρέπει να τελείται από όλους, όπως είναι στο CD-DVD
το οποίον έχετε. Η λειτουργική φυλλάδα την οποία πρέπει να χρησιμοποιείτε
είναι το μικρό βιβλιαράκι ελληνιστί και αγγλιστί της Θείας Λειτουργίας.
2. Το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, μέχρι και το Ευαγγέλιο, πρέπει
να ψάλλεται από μαθητές του Κατηχητικού και του Ελληνικού Σχολείου.
Το υπόλοιπο μέρος της Θείας Λειτουργίας πρέπει σιγά, σιγά να το μάθουν
και να το ψάλλουν όλοι οι χριστιανοί μαζί. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να
προμηθεύσετε όλες τις οικογένειες της Κοινότητάς σας με το CD και το DVD
της Θείας Λειτουργίας την οποία ο ίδιος τελώ, ώστε να την ακούουν στο σπίτι
τους και στο αυτοκίνητό τους και να την μαθαίνουν.
3. Το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής σας πρέπει να στραφεί προς τη νεολαία
και πρώτ’απ’όλα, να φροντίσετε ώστε οι γονείς να εγγράψουν τα παιδιά
τους στα Ελληνικά και τα Κατηχητικά Σχολεία και όχι μόνο, αλλά να είναι
βέβαιοι ότι τα παιδιά τους φοιτούν ανελλιπώς στα Ελληνικά και Κατηχητικά
Σχολεία.
4. Ο κάθε ιερεύς πρέπει να έχει τουλάχιστον δώδεκα ιερόπαιδες ηλικίας άνω
των 12 ετών, οι οποίοι πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι και μαζί με όλα
τα άλλα καθήκοντά τους, μετα την Μεγάλη Είσοδο, να στέκονται πέριξ της
Αγίας Τραπέζης. Ο ιερεύς να διευθύνει την απαγγελία του Πισεύω και του
Πάτερ Ημών, ελληνιστί και αγγλιστί και να τα απαγγέλλουν μαζί του οι
ιερόπαιδες και όλος ο λαός.
5. Το Εκκλησίασμα πρέπει να διδάσκεται από τον Ιερατικώς Προϊστάμενο
να συμμετέχει στην Θεία Λειτουργία και να κάμνει όσα παραγγέλλονται από
την ίδια την Θεία Λειτουργία, όχι μόνο να ψάλλει, αλλά και να κύπτει την
κεφαλή όταν ο ιερεύς λέει “τας κεφαλάς υμών τω Κυρίω κλίνατε” και όποιο
άλλο παράγγελμα. Και πάνω απ’όλα, το Εκκλησίασμα πρέπει να διδάσκεται
να συμμετέχει τακτικά στην Θεία Κοινωνία.
6. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δοθεί στα Κατηχητικά Σχολεία. Χωρίς σωστή
κατήχηση των παιδιών και συμμ ετοχή τους στην Θεία Λειτουργία και την
Θεία Κοινωνία, οι Εκκλησιές μας σιγά-σιγά θα αδειάζουν.
7. Μαζί έχομε αποφασίσει, ότι το έτος 2016 θα γίνουν συνελεύσεις νεολαίας
στο Vancouver, Edmonton, Winnipeg, London, Toronto, Montreal και
Halifax. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο π. Θ. Παρασκευόπουλο και το
Διοικητικό Συμβούλιο Νεολαίας, παρακαλώ από τώρα να φροντίσετε, ώστε
οι συνελεύσεις αυτές να έχουν μεγάλη συμμ ετοχή και πολλή επιστυχία.
8. Επίσης, μαζί αποφασίσαμε ότι, κατασκηνώσεις θερινές το 2016 θα γίνουν
στο Vancouver, Edmonton ή Calgary, Winnipeg, Ontario, Quebec και Halifax. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι του Ontario και του Quebec πρέπει να είναι
τουλάχιστον τρεις και ο αριθμός των κατασκηνωτών να είναι, όσους χωράει
ο κατασκηνωτικός χώρος.
ECUMENICAL PATRIARCHATE • ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ •
PATRIARCAT OECUMÉNIQUE
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΗτΡΟΠΟΛΙΣ τΟΡΟΝτΟ (ΚAΝΑΔΑ)
GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF TORONTO (CANADA) • LA
MÉTROPOLE GRECQUE ORTHODOXE DE TORONTO (CANADA)
86 Overlea Blvd. (1 Patriarch Bartholomew Way) Toronto, Ontario, Canada
M4H 1C6
Tel: 416-429-5757• Fax: 416-429-4588 • E-mail: metropolis@gometropolis.
org •URL: www.gometropolis.org
9. Επειδή μιλάμε εδώ για κατασκηνώσεις, υπενθυμίζω στον υπεύθυνο των
κατασκηνώσεων π. Θεολόγο Δράκο και στον υπεύθυνο της νεολαίας π.
Θεόδωρο Παρασκευόπουλο, με τα
συμβούλιά τους, ότι πρέπει το συντομότερο δυνατόν,συνεργαζόμενοι με
τον κ. Ι. Δαγώνα, να προγραμμ ατίσουν ακριβώς πώς να χρησιμοποιήσομε
τον κατασκηνωτικό χώρο, ώστε πολύ σύντομα και πριν από το 2017 να
χρησιμοποιείται ο χώρος αυτός για πνευματικές συνάξεις, θερινές και
χειμερινές, αλλά και για την Κληρικολαϊκή μας Συνέλευση το 2017.
10. Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι πιστεύω πως το 50% της επιτυχίας ενός
ιερέως είναι η σωστή τέλεση της Θείας Λειτουργίας και το σωστό κήρυγμα.
Απαραίτητο στοιχείο για τη σωστή τέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι η
Βυζαντινή Μουσική. Όλοι οι ιερείς μας πρέπει να κατέχουν την Βυζαντινή
Μουσική, αλλά και να φροντίσουν ώστε, οι ίδιοι να διδάσκουν την Βυζαντινή
Μουσική σε ενδιαφερομένους, ώστε να έχομε ανθρώπους οι οποίοι θα
γνωρίζουν να ψάλλουν σωστά. Παραρτήματα της Σχολής Βυζαντινής
Μουσικής, ως γνωστό, έχομε στο Vancouver, Calgary, Winnipeg, London,
Hamilton, Toronto και Montreal. Τα παραρτήματα αυτά πρέπει να αυξηθούν
και ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί, ώστε να δίδεται η ευκαιρία σε πολλούς
να μαθαίνουν τη Βυζαντινή Μουσική.
11. Στην Κληρικολαϊκή μας Συνέλευση μιλήσαμε ότι, ο κάθε ιερεύς πρέπει να
είναι πρότυπο προς μίμηση (role model). Δεν πιστεύω ότι πρέπει να νομίζει
κανείς ότι είναι πρότυπο προς μίμηση εάν ζυγίζει 250 pounds ή καπνίζει ή
πίνει ή ξενυχτά ή οτιδήποτε άλλο. Ο ιερεύς, σαν επέκταση του Επισκόπου,
είναι “εις τύπον και τόπον Χριστού” και πρέπει παντού και
πάντοτε να ενθυμείται αυτό και να συμπεριφέρεται αναλόγως.
12. Η Θεολογική μας Ακαδημία είναι το πνευμόνι της Εκκλησίας μας στον
Καναδά. Όταν έχομε καλούς ιερείς, δεν έχομε προβλήματα στις Κοινότητές
μας. Η Θεολογική μας Ακαδημία έχει καταρτίσει καλούς ιερείς, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται καλυτέρευση και πρόοδος. Πρέπει η κάθε
Κοινότης να ορίσει ετησίως μία Κυριακή, η οποία να είναι αφιερωμένη
στην Θεολογική μας Ακαδημία. Το κήρυγμα του ιερέως να αναφέρεται στην
Θεολογική μας Ακαδημία. Μετά την Θεία Λειτουργία να γίνεται γεύμα για
την Θεολογική μας Ακαδημία, όχι τόσο για την οικονομική εισφορά, όσο
για να δίνεται η ευκαιρία στους χριστιανούς να συζητούν για την Θεολογική
Ακαδημία. Να την γνωρίζουν καλύτερα και να ευρίσκονται οι νέοι εκείνοι οι
οποίοι θα αποφασίζουν να φοιτούν στην Θεολογική μας Ακαδημία και να
γίνονται ιερείς.
13. Το τελευταίο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω στην επιστολή μου αυτή είναι
ο οδηγός ιερέως. Το έχομε συζητήσει πολλές φορές και δυστυχώς δεν έχει γίνει
τίποτε. Παρακαλώ τους υπευθύνους, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χριστοφόρο,
π. Χ. Ελλέ και π. Κ. Χατζή να φροντίσουν ώστε, χρησιμοποιούντες τον Οδηγό
Ιερέως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής
και προσθέτοντες και άλλα χρήσιμα πράγματα, τελικά να γίνει ο Οδηγός
Ιερέως και μετά την έγκρισή του να εκδοθεί σε μικρό βιβλίο.
Γράφω τα ανωτέρω, με την ελπίδα ότι όλοι σας, μηδενός εξαιρουμένου,
θα φροντίσετε να πραγματοποιηθούν. Σας έχω πολλές φορές ειπεί, ότι
οι ιερείς της Ιεράς μας Μητρόπολης, διακρίνονται, και χωρίς να θέλω να
κάνω συγκρίσεις, είναι πολύ καλοί. Αναμένω όμως, όλοι μας να γινόμαστε
καλύτεροι καθημερινά. Εύχομαι και προσεύχομαι, ο Θεός που μας
χαρίζει τον καινούριο χρόνο, να μας βοηθήσει να πράττομε καθημερινά το
καθήκον μας “ως κατ’ενώπιον Θεού”, ώστε ημείς οι ίδιοι να βρισκόμαστε
στον δρόμο της μετανοίας και σωτηρίας, το πλοίο της Εκκλησίας να οδηγείται
σωστά και οι άνθρωποί μας να σώζονται.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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Δέκα πράγματα για το όνομα Γεώργιος
Σίγουρα θα ξέρετε κάποιον με το
εν λόγω όνομα, μιας και αποτελεί
ένα από τα συνηθέστερα στη
χώρα. Υπάρχουν όμως κάποιες
μικρές λεπτομέρειες σχετικά
μ’ αυτήν την ονομασία, που θα
εκπλαγείτε μαθαίνοντάς τες.
Διαβάστε τα παρακάτω 10
πράγματα που ισως δεν γνωρίζατε
για το όνομα Γιώργος!.

μεταφράζεται σε τουλάχιστον 23
γλώσσες.

1.171.007 Έλληνες έχουν αυτό
το όνομα, σύμφωνα με μελέτη
του ερευνητή Χάρη Φουνταλή
για τα ονόματα στην Ελλάδα.

5. Η ιστορία του Αγίου Γεωργίου
έχει πολλές ομοιότητες με εκείνη
του Βελλερεφόντη, γιου του
Ποσειδώνα, που δάμασε τον
Πήγασο και σκότωσε Χίμαιρα,
ένα τέρας που πετούσε φλόγες,
χρησιμοποιώντας τη λόγχη του.

2. Είναι εξίσου δημοφιλές όνομα
στην Αγγλία, ΗΠΑ Καναδα και
αλλες αγγλωφωνες χωρες.
3.

Το

συγκεκριμένο

όνομα

4.
Προέρχεται
από
τις
λέξεις γη+έργο και σημαίνει
«γεωργός», ενώ η προέλευσή
του είναι δωδεκαθεϊστική, μιας
και σύμφωνα με αρχαίες πηγές,
η λέξη ήταν ένας από τους
προσδιορισμούς του Δία.

6. Ως ιστορικό πρόσωπο, ο
Άγιος Γεώργιος ήταν γιος ευγενή

από την Καππαδοκία και έγινε
δημοφιλής όταν μαρτύρησε το
303, αφού παραδέχτηκε πως
ήταν χριστιανός, ενώ κατά τον
μύθο, λόγχισε τον δράκο μιας
πηγής στη Λιβύη, οποίος έτρωγε
τους ανθρώπους.
7. Κανονικά γιορτάζεται στις 23
Απριλίου, την ημέρα που πέθανε
ο ομώνυμος άγιος, αλλά αν η
ημέρα πέσει μέσα στο Πάσχα,
μεταφέρεται στη δεύτερη ημέρα
του Πάσχα.
8. Υπάρχει μια και μοναδική
παροιμία με το όνομα Γιώργος,
«Όπου Γιώργος και μάλαμα»,
η οποία φαίνεται να προέρχεται
από παραλλαγή του τραγουδιού
του Γιώργου Μητσάκη.
9. Από αριθμολογικής άποψης,
ο λεξάριθμος του ονόματος
είναι το 1, που δείχνει έναν
ηγέτη, επιβλητικό, αξέχαστο,
αποφασιστικό
άνδρα,
που
παίρνει πρωτοβουλίες, όμως
είναι εγωιστής.
10. H λέξη γεωργία, πέρα
από την καλλιέργεια της γης
αναφέρεται και στην πνευματική
καλλιέργεια, την οποία οι
Γιώργηδες διακρινοντα
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αλάτι και φρεσκοτριµµένο
πιπέρι
50 ml έ.π. ελαιόλαδο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Φιλετάκια κοτόπουλο ταντούρι
Συνταγή: Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Styling: Elena
Jeffrey, Food styling: Μάκης ΓεωργιάδηςΗλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: Παύλος
Τσοκούνογλου

Καθαρίζω 500 γρ. κοκκάρια
και τα σοτάρω σε 100 ml έ.π.
ελαιόλαδο σε µια κατσαρόλα.
Προσθέτω 2 κ.σ. µέλι για
να καραµελώσουν, 200 γρ.
αποξηραµένη κάππαρη, 1 ξυλάκι
κανέλας, 1 ντοµάτα, τριµµένη, 2
κ.σ. ξίδι, 2-3 δαφνόφυλλα, 2 κ.σ.

Υλικά για 6 άτομα
Προετοιμασία 5 λεπτά
Αναμονή 2 ώρες
Μαγείρεμα 15 λεπτά
Υλικά
-1 κιλό φιλέτο
κοτόπουλο
-1 λεμόνι (τον χυμό
του)
-2 κουτ. σούπας
γιαούρτι
-1½ κουτ. σούπας
ταντούρι σκόνη
(μείγμα μπαχαρικών)
-αλάτι, πιπέρι
Eκτέλεση
Ζητάμε από τον χασάπη να κόψει τα φιλέτα
σε λεπτά σνίτσελ. Ανακατεύουμε όλα τα
υλικά μαζί και προσθέτουμε το κοτόπουλο.
Αφήνουμε να μαριναριστεί για 2 ώρες στο
ψυγείο. Ψήνουμε στη σχάρα για 15 λεπτά
περίπου.
Σερβίρουμε συνοδεύοντας με πουρέ πατάτας,
που έχουμε φτιάξει με πατάτες λιωμένες
με το πιρούνι και ανακατεμένες με λάδι,
μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι.
Σημ.: Ταντούρι θα βρείτε σε καταστήματα
μπαχαρικών και μεγάλα σουπερμάρκετ.

Ξεπλένουµε κάτω από άφθονο
τρεχούµενο νερό τα κότσια
και τα στεγνώνουµε µε
απορροφητικό χαρτί κουζίνας.
Με ένα κοφτερό µαχαίρι
χαράσσουµε την πέτσα κατά
µήκος σε 5-6 τυχαία σηµεία.
Σε ένα µπολ ανακατεύουµε το
ξύσµα, τη σόγια, το τζίντζερ,
το σκόρδο, τα µυρωδικά, το
µέλι και τη µουστάρδα και
µε τη βοήθεια ενός πινέλου
αλείφουµε τα κότσια. Τα
περιχύνουµε µε την µπίρα και
τα πασπαλίζουµε µε το αλάτι
και το φρεσκοτριµµένο πιπέρι.
Προσθέτουµε τα δαφνόφυλλα.
Σκεπάζουµε το κρέας και
το αφήνουµε στο ψυγείο να
µαριναριστεί όλο το βράδυ.
Προθερµαίνουµε τον φούρνο
στους 170°C. Αφαιρούµε τα
κότσια από τη µαρινάδα και τα
τοποθετούµε σε µια γάστρα.
Περιχύνουµε µε τη µαρινάδα
και προσθέτουµε το ελαιόλαδο.
Σκεπάζουµε τη γάστρα µε το
καπάκι της και ψήνουµε για
περίπου 3 ώρες. Τα τελευταία 15
λεπτά ξεσκεπάζουµε το φαγητό
για να ροδοκοκκινίσει το κρέας.

Κοτόπουλο σουβλάκι με φιστικοβούτυρο και σόγια σος
Συνταγή: Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Styling: Elena Jeffrey, Food styling:
Μάκης Γεωργιάδης-Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: Παύλος
Τσοκούνογλου
Υλικά για 6 άτομα
Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 10 λεπτά
Υλικά
-3 φιλέτα κοτόπουλου (στήθος)
-2 κουτ. σούπας φιστικοβούτυρο
-3 κουτ. σούπας σόγια σος
-3 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού
-1 κουτ. σούπας ζάχαρη καστανή
-1 κουτ. σούπας κάρι
-1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη
-1 κουτ. γλυκού πιπέρι κόκκινο καυτερό
Eκτέλεση
Κόβουμε το φιλέτο σε μακρόστενα λεπτά κομμάτια. Ανακατεύουμε
σε μπολ τα υπόλοιπα υλικά και προσθέτουμε τις λωρίδες
κοτόπουλου. Ανακατεύουμε καλά για να πάει παντού το μείγμα.
Περνάμε το κοτόπουλο στα ξυλάκια και ψήνουμε για 10 λεπτά.
Σερβίρουμε με λευκό ρύζι.

Χοιρινό κότσι σε αρωµατική µαρινάδα
Το πλέον δημοφιλές πιάτο στις
μπιραρίες είναι εντυπωσιακό σε
εμφάνιση και γεύση. Το μυστικό
του είναι το αργό μαγείρεμα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/08/2015
TO BHMA
ΥΛΙΚΑ (για 4 άτοµα)
2 χοιρινά κότσια, 1.300 γρ. το
καθένα, µε το κόκαλο και την
πέτσα
1 κ.γ. ξύσµα από λεµόνι,

ακέρωτο
2 κ.σ. σόγια σος
1 κ.σ. τζίντζερ, σε σκόνη
2 σκελίδες σκόρδου,
ψιλοκοµµένες
2 κ.σ. φρέσκα µυρωδικά
ανάµεικτα (ρίγανη, θυµάρι,
θρούµπι, δενδρολίβανο)
2 κ.σ. µέλι
2 κ.σ. µουστάρδα Dijon
500 ml µπίρα
2 φύλλα δάφνης

Καππαρόκουµπα
Σαντορίνης στιφάδο
µε κρεµµυδάκια
Καππαρόκουμπα ή απλώς
κάππαρη ονομάζονται τα
ανώριμα μπουμπούκια του
φυτού. Τα βρίσκουμε παστά,
αποξηραμένα και τουρσί. Εδώ
προτιμάμε τις δύο πρώτες
εκδοχές
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 07/08/2015
TO BHMA
Οταν έχω φάβα Σαντορίνης
(500 γρ.) ή από τη Σχοινούσα,
τη µαγειρεύω µε λίγο νερό,
όσο να τη σκεπάζει, µέχρι να
παραβράσει. Προσθέτω αλάτι,
πιπέρι, λίγο έ.π. ελαιόλαδο
και στο τελείωµα κρεµµύδι,
ψιλοκοµµένο και σερβίρω. Ετσι,
απλώς τη λατρεύω. Οταν η φάβα
δεν είναι η καλύτερη, τότε ψήνω
στη σχάρα και 2 κρεµµύδια και
τα βράζω µαζί της.
Τα καππαρόκουµπα είναι
ένας απίθανος συνδυασµός,
µια γεύση γλυκαλµυρή
αρωµατισµένη µε κανέλα.
Δοκιµάστε την. Αν
χρησιµοποιήσω κάππαρη σε
αλάτι, την ξεπλένω κάτω από
άφθονο τρεχούµενο νερό. Αν
επιλέξω αποξηραµένη, την
αφήνω λίγες ώρες στο νερό να
µαλακώσει.

µαϊντανό, χονδροκοµµένο και 5
λεπτά προτού δέσει η σάλτσα,
πασπαλίζω µε 2 κ.γ. φρέσκο
δενδρολίβανο (τα φυλλαράκια).
Εναλλακτικά, φτιάχνω µια
σάλτσα για τη φάβα, σοτάροντας
σε λίγο έ.π. ελαιόλαδο 2
κρεµµύδια ψιλοκοµµένα.
Προσθέτω λίγο ντοµατοπελτέ,
καππαρόκουµπα, νεράκι,
κανέλα σε σκόνη και ολόκληρα
καψαλισµένα αµύγδαλα.
TIP
Μαγειρεμένα μαζί με ολόκληρες
baby πατάτες αποτελούν ένα
πλήρες χορτοφαγικό γεύμα.
Πρόταση: Ταιριάζει µε
χαλκοκόκκινη µπίρα.

Μελιτζάνες ιμάμ με κεφαλοτύρι
Σερβίρετε το φαγητό σε θερμοκρασία δωματίου και συνοδέψτε το με
πατάτες τηγανητές, φρυγανισμένο ψωμί ή ρύζι
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 23/07/2015
ΥΛΙΚΑ (για 6 άτομα)
6 μελιτζάνες τσακώνικες
½ φλ. έ.π. ελαιόλαδο και λίγο για το
τέλος
4 μεγάλα κρεμμύδια, σε μισοφέγγαρα
μέτριου πάχους
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
300 γρ. ντομάτα κονκασέ
1 φλ. χυμό ντομάτας
1 κ.γ. ζάχαρη
1 συσκευασία ζωμό λαχανικών,
ψυγείου
½ ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
150 γρ. κεφαλοτύρι, σε μπαστουνάκια
2 μεσαίου μεγέθους ντομάτες, σε ροδέλες, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
EKTΕΛΕΣΗ
Πλένουμε τις μελιτζάνες, τις τρυπάμε αρκετές φορές με το πιρούνι
και κάνουμε δύο παράλληλες χαραγματιές κατά μήκος καθεμιάς. Τις
σκουπίζουμε καλά με χαρτί κουζίνας και τις τηγανίζουμε με το μισό
ελαιόλαδο σε αντικολλητικό τηγάνι μέχρι να μαλακώσουν από όλες τις
πλευρές.
Σε καθαρό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο
και σοτάρουμε τα κρεμμύδια για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν
και να ξανθύνουν. Προσθέτουμε το σκόρδο και σοτάρουμε για ακόμη
1-2 λεπτά. Ρίχνουμε τα 200 γρ. ντομάτας κονκασέ και το μισό φλ. χυμό
ντομάτας, τη ζάχαρη, τον μισό ζωμό λαχανικών και αλατοπιπερώνουμε.
Σιγομαγειρεύουμε για περίπου 10 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά,
προσθέτουμε τον μαϊντανό και ανακατεύουμε.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 οC. Με ένα κουτάλι ανοίγουμε
τις σχισμές στις μελιτζάνες και τις γεμίζουμε με το μείγμα των λαχανικών
(υπολογίζουμε περίπου 2 κ.σ. σε κάθε άνοιγμα). Οση γέμιση περισσέψει
την απλώνουμε στο ταψί. Περιχύνουμε με τον υπόλοιπο χυμό ντομάτας, το
κονκασέ και τον υπόλοιπο ζωμό διαλυμένο σε 1 φλ. ζεστό νερό. Ραντίζουμε
με λίγο ελαιόλαδο.
Βάζουμε από 1 μπαστουνάκι κεφαλοτύρι σε κάθε μελιτζάνα και
τελειώνουμε με 2 ροδέλες ντομάτας. Ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά.

Κεφτεδάκια γεμιστά με κασέρι
Συνταγή: Εφη Γιαλούση, Styling: Elena Jeffrey, Food styling: Μάκης Γεωργιάδης,
Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: STUDIOm.com

Υλικά
-500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο
-1 κρεμμύδι ξερό τριμμένο
-2 σκελίδες σκόρδου μικρές,
λιωμένες
-2 κουτ. σούπας μουστάρδα
-2 κουτ. σούπας κονιάκ
-3 κουτ. σούπας γιαούρτι
-1 αβγό
-1/2 φλιτζάνι δυόσμο φρέσκο
ψιλοκομμένο
-1 κουτ. γλυκού ρίγανη ξερή
τριμμένη
-1 φλιτζάνι φρυγανιά τριμμένη
-αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
-1 φλιτζάνι σόδα (αναψυκτικό)
-250 γρ. κασέρι κομμένο σε κύβους
-αλεύρι και λάδι για το τηγάνισμα

Eκτέλεση
Βάζουμε σε μεγάλο μπολ τον
κιμά, το κρεμμύδι, το σκόρδο, τη
μουστάρδα, το κονιάκ, το γιαούρτι,
το αβγό, τον δυόσμο, τη ρίγανη,

αλάτι, πιπέρι και τη φρυγανιά.
Ρίχνουμε τη σόδα σε άλλο μπολ
και αρχίζουμε να ζυμώνουμε το
μείγμα του κιμά για 5-6 λεπτά,
βρέχοντας κάθε τόσο τις παλάμες
με τη σόδα. Σκεπάζουμε το μπολ
και αφήνουμε το μείγμα στο
ψυγείο για 1 ώρα, μέχρι να σφίξει.
Πλάθουμε κεφτεδάκια σε μέγεθος
μεγάλου καρυδιού. Πατάμε το
καθένα ελαφρώς για να πλατύνει
λίγο. Με το δάχτυλο κάνουμε
μια λακκουβίτσα στο κέντρο του,
βάζουμε εκεί έναν κύβο τυριού
και κλείνουμε έτσι ώστε ο κιμάς
να καλύψει το τυρί. Πλάθουμε
προσεκτικά το κεφτεδάκι ώστε
να αποκτήσει ξανά το στρογγυλό
του σχήμα. Επαναλαμβάνουμε τη
διαδικασία. Αλευρώνουμε καλά τα
κεφτεδάκια, ζεσταίνουμε το λάδι
σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι
και, μόλις κάψει, τα τηγανίζουμε
σε δόσεις, για 5-6 λεπτά, μέχρι
να ροδίσουν ομοιόμορφα. Τα
στραγγίζουμε σε απορροφητικό
χαρτί κουζίνας.
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Back to School: Kids and ID Theft
Vancouver, BC - Heading back to school is an exciting time of
year for kids of all ages. For most it means new clothes, new supplies, pencils yet to be sharpened and maybe some new friends.
However many parents don’t think about protecting their child’s
identity in the transition from the dog days of summer to the classroom.
It’s hard to believe that your child’s identity could be stolen and
used for illegal purposes, but it does happen. Most Canadians get
their Social Insurance Number when they are born, but if not,
any child 12 years old or older can apply for one. This can open a
window of opportunity for a crook if they have your child’s name
and get a hold of their SIN.
“Thieves use the information to set up bank accounts, get credit
cards and secure loans,” says Evan Kelly, Senior Communications
Advisor for BBB serving Mainland BC. “All they have to do is set
up a fake address and they are off and running.”
Why do children make good targets for financial scams of this
nature?
“They have zero credit history,” adds Kelly. “There are no questionable transactions for a bank to raise a red flag on so it’s much
more difficult to spot. Imagine being the parent of someone who
tries to get a credit card only to find they have a messed up credit
history. These scams can go on for years undetected. It can feel
very invasive.”
BBB has some tips for protecting your child’s identity as they head
back to school:
• Don’t allow them carry around their social insurance number.
Leave it at home and locked in a safe place. In fact there is no
reason you need to carry your own SIN around.
• If a business or school asks for their SIN, ask questions. Why do
they need it and where and how is this information being stored?
How long is it being stored and how will it be terminated?
• Don’t give their SIN out unless it’s absolutely necessary, and
keep a list of where you gave it out. This could help authorities
track someone down should something bad happen.
• Ask your child’s school about its policies on things like surveys,
data breaches and programs that may require certain personal information. Ask who has access to the information at the school and
who they may be allowed to disclose it to.
• Registered Education Savings Plans are a great way to ensure
you have many for your child’s post-secondary education, however opening an account with a SIN can leave a child vulnerable
to ID theft should the system be hacked. Only deal with reputable
companies that offer RESP’s in their portfolio.
• Educate your child on being safe if they are active in the online
world. Keep detailed personal information off of social media
profiles.
• Report any concerns to the Canadian Anti-Fraud Centre Toll
Free: 1-888-495-8501
Media Contacts:
Evan Kelly, Senior Communications Advisor
BBB Serving Mainland BC

Building permit values break records for first half of year
New office space supports continued job growth
City of Vancouver August 24,
2015
Building permit values for the
first half of 2015 have exceeded
the record levels for the same
period last year, with an almost
20 per cent increase in the construction and development dollars being invested in Vancouver.
As of July 1, 2015, the City of
Vancouver issued $1.34 billion
in building permits, a sign of
Vancouver’s leading economic
growth and an increase of more
than $200 million over 2014’s
values for the same period.
“The City of Vancouver’s economic action strategy is working, with 2015 on pace to see
records surpassed for the value
of new construction activity, for
new office space completed, and
for growth in our city’s tourism sector,” said Mayor Gregor
Robertson. “Together we’re
demonstrating that a strong
economy and our Greenest City
progress go hand in hand, and
City Hall will continue to use
every available resource to support job creation, investment,
and innovation in Vancouver.”
Construction values to July 1
over the past five years:
•
•
•
•
•

2015: $1,339,128,733
2014: $1,119,611,816
2013: $1,045,677,787
2012: $1,071,031,189
2011: $768,728,674

Vancouver’s strong economy is
also reflected in the creation of
new office space in the downtown and Metro Core, adding
vital job space near transit hubs.
As of July 2015, more than 4.5
million square feet of new office
space is under development in
the city.

West Pender (305,000 square
feet); the Renfrew Business
Centre at 2665 Renfrew Street
(480,000 square feet with the
170,000-square-foot first phase
under construction); and Marine
Gateway at 400 Southwest Marine Drive (269,000 square feet).
Another 14 projects have been
approved (total of 3,592,400

square feet of office space) for
development.
Since 2009, 27 projects that
provided a combined total of
3,317,800 square feet of office
space have been completed,
supporting a downtown and
Metro Core that is economically
vibrant, diverse and sustainable.

“Canada’s next federal government
MUST tackle the growing housing
crisis by introducing a National Affordable Housing Strategy!
ACORN : August 20th, 2015
Low to moderate income citizens of Canada are increasingly being squeezed by the rising costs of housing
across the country. It is not an anomaly for lower income households to spend 50% or more of their income
on shelter costs, while 1 out of 5 Canadians are forced
to make hard decisions between paying rent or buy
food at the end of the month. These are often Canada’s
most vulnerable populations who are suffering the most;
seniors, persons with disabilities, single parent families,
etc.
This dire climate of unaffordability has been in the
making since the early 1990s when the Federal Liberals
ended the National Housing Program, which has led to
an estimated 100,000 of desperately needed units not
being built. This dearth of affordable housing choices
forces many low income renters to live in substandard
rentals, where they are confronted by infestations, sever
mold, and overcrowding. It is no surprise that the UN
recently declared Canada’s housing and homelessness
situation a “national emergency”.
ACORN Canada - the Association of Community
Organizations for Reform Now, Canada - is among the
nation’s largest organizations of low- and moderateincome families, with over 70,000 members in more
than 20 communities working together for social and
economic justice.

Currently under construction
are seven major projects which
include: The Exchange at 819

www.contemporaryrailings.com
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Ο Παναθηναϊκός ξέσπασε στην Καλλονή
Ο Παναθηναϊκός ξέσπασε πάνω στην Καλλονή για τον αποκλεισμό
από την Καμπάλα επικρατώντας με 4-0 της ομάδας της Μυτιλήνης
στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Τα τέρματα για τους γηπεδούχους
πέτυχαν οι Καρέλης (9΄), Μπεργκ (31΄), Ταυλαρίδης (53΄) και
Πέτριτς (80΄).

Νίκη από... σπόντα για τον Ολυμπιακό
Πηγή; efsyn.gr
Αγχωτική νίκη για τον
Ολυμπιακό κόντρα
στον Λεβαδειακό. Οι
«ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν
στο ΟΑΚΑ του Λεβαδειακού
(τυπικά γηπεδούχος) με σκορ
2-0, σημειώνοντας τα δύο
τέρματά τους στο 89ο λεπτό
και στις καθυστερήσεις του
παιχνιδιού.
Ο αγώνας ήταν ένας
επιθετικός μονόλογος για
τους φιλοξενούμενους, οι
οποίοι όμως, μέχρι το 89΄, δεν
είχαν βρει τον τρόπο για να
ξεκλειδώσουν την αντίπαλο άμυνα. Ωστόσο δύο... κόντρες ήταν αυτές που έδωσαν τους τρεις βαθμούς
στον Ολυμπιακό και έκαναν τους γηπεδούχους να τα βάζουν με την τύχη τους.
Οι συνθέσεις
Λεβαδειακός: Τσιντώτας, Μιλιάζες, Ουόν, Τριποτσέρης, Στάθης, Νικολάου, Ρομέου, Γιακουμάκης,
Μαχαίρας (46’ Μουλόπουλος), Μίνγκας (67’ Μάρκοβιτς), Μάντζιος.
Ολυμπιακός: Ρομπέρτο, Ελαμπντελαουί, Ντα Κόστα, Σιόβας, Σαλίνο, Μιλιβόγεβιτς, Καμπιάσο (57’
Σεμπά), Φορτούνης, Πάρντο (57’ Ντομίνγκες), Ντουρμάζ (71’ Ντοσεβί), Χάρα.
Στα άλλα σημερινά παιχνίδια, η Βέροια πέρασε με 2-0 από την έδρα του Πανθρακικού, ενώ Ξάνθη και
ΑΕΚ έμειναν στη λευκή ισοπαλία (0-0)

Ισοπαλία για Ξάνθη και ΑΕΚ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 29/08/2015
Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε
το παιχνίδι στα Πηγάδια μεταξύ
της Ξάνθης και της ΑΕΚ, στο
πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής
της Σούπερ Λίγκα. Η ομάδα
του Τραϊανού Δέλλα είχε την
υπεροχή, αλλά δεν μπόρεσε
να βρει διαδρόμους στην
πολυπρόσωπη άμυνα των
γηπεδούχων.
Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι
ήταν δυνατό, με πολλές
μονομαχίες στο χώρο της
μεσαίας γραμμής, αλλά χωρίς
φάσεις μπροστά στις δύο εστίες.
Η ΑΕΚ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους στην καλά
σχεδιασμένη αμυντική γραμμή των γηπεδούχων. Από την πλευρά της η Ξάνθη είχε την προσοχή
της στην άμυνα και προσπαθούσε ν’ απειλήσει με ξαφνικές αντεπιθέσεις.
Στο β’ μέρος, η ΑΕΚ είχε και πάλι την υπεροχή, πίεσε την άμυνα του Τσενάμο, αλλά πολύ
δύσκολα έφθανε σε απόσταση βολής, καθώς οι γηπεδούχοι καλά οργανωμένοι απομάκρυναν τους
κινδύνους.
Στο 60’ μετά από σέντρα του Μπαρμπόσα από αριστερά, ο Αραβίδης δεν πρόλαβε για λίγο να
βάλει την προβολή, ενώ η μπάλα πέρασε μπροστά και από τον Βάργκας που ακολουθούσε, στη
σημαντικότερη στιγμή για τους φιλοξενούμενους.
Το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά δεν άλλαξε μοτίβο. Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία,
αλλά ήταν φλύαρη και χωρίς ουσιαστικές εμπνεύσεις στις επιθετικές ενέργειες της και η Ξάνθη
κατάφερε τελικά να κρατήσει ανέπαφη την εστία της.
Ο διαιτητής Κύζας (Δράμας) έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Καπετάνο, Βασιλακάκη, Μπέρτο, Τζανετόπουλο, Γκάλο, Βάργκας, Αραβίδη.
ΞΑΝΘΗ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσενάμο, Μπέρτος, Γουάλας, Σολτάνι, Λουσέρο, Βασιλακάκης,
Χερέα (55’ Μπαξεβανίδης), Φλίσκας, Καπετάνος (80’ Ράνος), Καρυπίδης, Ντιμιτρόφ (46’
Παπαστεριανός).
ΑΕΚ (Τραϊανός Δέλλας): Μπαρόχα, Σοϊλέδης, Τζανετόπουλος, Κολοβέτσιος, Γκάλο, Γιόχανσον,
Σιμόες, Μπαρμπόσα (79’ Ανάκογλου), Βάργκας (69’ Κρισάντους), Πλατέλλας, Αραβίδης (87’
Μπουονανότε).

Ο Παναθηναϊκός παρά τα τέσσερα τέρματα που πέτυχε δεν έπιασε
ιδιαίτερη απόδοση αλλά οι παίκτες του ήταν συγκεντρωμένοι και
απέφυγαν τα εύκολα λάθη στην άμυνα που του στέρησαν την
πρόκριση στους ομίλους του Europa League από την Καμπάλα. Με
τη νίκη απέναντι στην Καλλονή, που περιορίστηκε σε ρόλο θεατή
στη διάρκεια του αγώνα, οι «πράσινοι» έκαναν το 2Χ2 στο ελληνικό
πρωτάθλημα.
Το κλίμα στην έναρξη του αγώνα δεν ήταν και το καλύτερο στην
«Λεωφόρο» με τους οπαδούς του «τριφυλλιού» στην Θύρα 13 να
κάνουν καθιστική διαμαρτυρία. Όμως, το γρήγορο γκολ που πέτυχε
ο Καρελης στο 9΄ με κοντινό πλάσε μετά από σέντρα του Ζέκα
«έδιωξε» το άγχος των γηπεδούχων.
Στο 21΄ ο Μπέργκ δεν κατάφερε να σκοράρει αφού το σουτ που
επιχείρησε πέρασε μόλις άουτ αλλά στο 31΄ εκμεταλλευόμενος
ένα λάθος γύρισμα του Ούκα προς τον τερματοφύλακα έκλεψε την
μπάλα, πέρασε και τον Χογκ και σε κενή εστία έκανε το 2-0.
Οι μοναδικές αξιόλογες ευκαιρίες της Καλλονής στο πρώτο μέρος
του αγώνα ήταν μια εκτέλεση φάουλ του Τσαμπούρη στο 35΄, που
απέκρουσε εντυπωσιακά ο Στιλ, και ένα σουτ του Γιουκάρη που
πέρασε για λίγο άουτ.
Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο με τον
Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή και την πρωτοβουλία των
κινήσεων και την Καλλονή να αμύνεται μαζικά.
Στο 58΄ μετά από μια φάση διαρκείας οι «πράσινοι» έκαναν το
3-0 με προβολή του Ταυλαρίδη μετά από ασθενή απόκρουση του
Χογκ σε κοντινό σουτ του Καρέλη. Στο 80΄ ο Πέτριτς μετά από
παράλληλο γύρισμα του Καλτσά διαμόρφωσε το τελικό 4-0.
Παναθηναϊκός: Στιλ, Μαρινάκης, Σάντσεθ, Ταυλαρίδης, Πράνιτς
(72’ Νάνο), Λαγός, Ζέκα, Νίνης (18’ Νίνης), Αμπέντ, Καρέλης (78’
Καλτσάς), Μπεργκ.
Καλλονή: Χογκ, Τσαμπούρης, Ούκα (53΄Μάρκοβιτς), Αντέντζο,
Αναστασιάδης, Κρολ, Κεϊτά, Γιουκάρης (66΄Γεωργίου), Καλτσάς,
Ελακόπουλος (77’ Ξυδάς), Μανούσος.
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ.gr

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Είχε κέρδη, παρά τον αποκλεισμό
Ο Ατρόμητος δεν κατάφερε
να πετύχει την ευρωπαϊκή
υπέρβαση αποκλείοντας τη
φημισμένη Φενερμπαχτσέ,
εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή
του στους ομίλους του
Γιουρόπα Λιγκ, όμως ο
απολογισμός στο Περιστέρι
είναι θετικός.
Θετικά πράγματα αποκόμισε
ο Ατρόμητος από τις
διπλές αναμετρήσεις με τη
Φενερμπαχτσέ
Στα «συν» για τον σύλλογο
των δυτικών προαστίων
μπορεί κανείς να πιστώσει την αγωνιστική εικόνα και στα τέσσερα
ευρωπαϊκά παιχνίδια, που γεμίζει αισιοδοξία τη διοίκηση και τους
φιλάθλους εν όψει των υποχρεώσεων στην Ελλάδα. Ο Ατρόμητος
είχε αγωνιστική ταυτότητα και έδειξε χαρακτήρα, ειδικά στις
δύο αναμετρήσεις με την ΑΪΚ Στοκχόλμης και στο α’ ματς με
την τουρκική ομάδα. Εβγαλε ενέργεια και έδειξε πως ο βασικός
κορμός είναι σε μεγάλο ποσοστό έτοιμος για να σηκώσει τα βάρη
στις εγχώριες διοργανώσεις. Οσον αφορά τα αρνητικά, όσο και
αν ψάξει κανείς, θα καταλήξει στο ότι το σημαντικότερο είναι η
απώλεια του πριμ πρόκρισης στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ...
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Αυτή η χώρα δε σώζεται με τίποτα
Ο Έλληνας και η Ελλαδάρα δεν αλλαζει με τιποτα.
Δεν καταλαβαίνω γιατί ορισμένοι από εμάς, πασχίζουμε να τη
σώσουμε, να σώσουμε τι;
Ο Χάρυ Κλύν, πολύ παλαιότερα, που είπε το αξέχαστο εκείνο
“Κλύν αυτή η χώρα δε σώζεται με τίποτα”.
ΕΛΛΑΔΑΡΑ: Μερικές αλήθειες....
Να δείτε πως στο τέλος θα τους τρελάνουμε όλους.
Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν έχει
κυβέρνηση – έχει χάσει τη δεδηλωμένη.
Δεν έχει αντιπολίτευση αφού ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είναι
μεταβατικός πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία και όπως όλα
δείχνουν το συνέδριο που θα αναδείξει το νέο αρχηγό δεν
πρόκειται να γίνει σύντομα.
Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα παγκοσμίως που δεν
έχει εδώ και ενα μηνα περιπου τράπεζες και xρηματιστήριο.
Παίζεται επίσης το ενδεχόμενο να μην έχουμε ούτε ευρώ ούτε
δραχμή αν δεν προχωρήσουν τα προαπαιτούμενα.
Παρά το απόλυτο φαινομενικό χάος η χώρα λειτουργεί
καλύτερα από πριν.
Στο διάστημα που ήταν κλειστές οι τράπεζες οι πονηροί
Έλληνες για πρώτη φορά στη ζωή τους αποφάσισαν να
πληρώσουν φόρους και μέσα σε μια βδομάδα τα δημόσια
ταμεία εισέπραξαν το ποσό-μαμούθ των πεντακοσίων
εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί οι εθνικά υπερήφανοι Έλληνες
σκέφτηκαν, καλύτερα να τα πάρει το δημόσιο παρά να μας τα
κουρέψει ο Σόιμπλε.
Μέσα στην απελπισία τους οι Έλληνες φρόντισαν να πάρουν
τα μέτρα τους για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της
δραχμής. Τι έκαναν οι μάγκες: Γέμισαν τις μαύρες σακούλες
με ευρώ και σήκωσαν όλα τα πολυτελή τζιπ των πενήντα,
εβδομήντα και εκατό χιλιάδων ευρώ.
Γιατί δραχμή χωρίς τζιπ πολυτελείας δεν υποφέρεται. Όταν οι
αντιπρόσωποι αυτοκινήτων τηλεφωνούσαν στην Γερμανία για
αυτοκίνητα γιατί ξέμειναν από εμπόρευμα οι Γερμανοί άρχισαν
να χτυπούν ενέσεις γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως
γίνεται πάρτι στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων σε μια χώρα
που
δεν έχει τράπεζες, πρακτικά έχει χρεοκοπήσει και ολόκληρη η
υφήλιος βρίσκεται σε κινητοποίηση για να τη σώσει.
Οι περήφανοι Έλληνες εκτός από τα πολυτελή αυτοκίνητα
στο διάστημα της απόλυτης κρίσης έκαναν ντου στα πολυτελή
χρυσοχοΐα αγοράζοντας πανάκριβα κοσμήματα. Προφανώς
να τα συνδυάζουν με τα πακέτα απ’ τα δεκαχίλιαρα.
Προηγουμένως είχαν φροντίσει να φορτώσουν όλα τα
μακαρόνια και τις κονσέρβες για να περάσουν στο διάστημα,
που μέχρι να τυπώσει ο Μπαρουφάκης το νέο νόμισμα.
Στο διάστημα της κρίσης γέμισαν κατά περίεργο τρόπο και
τα Καζίνο. Γιατί κάποιοι φρόντισαν να στείλουν μηνύματα
στους παίκτες ότι τα ΑΤΜ στους ναούς του τζόγου είναι
γεμάτα. Οι πονηροί νόμισαν ότι τα ΑΤΜ των Καζίνο δεν είχαν
περιορισμούς και κατέκλυσαν την Πάρνηθα και το Λουτράκι.
Στο διάστημα της κρίσης η παραλιακή ήταν τίγκα όπως
επίσης και τα μπαρ του Κολωνακίου, του Ψυχικού και της
Κηφισιάς. Χαμός γίνονταν και στο Περιστέρι και τις υπόλοιπες
λαϊκές συνοικίες.
Σ’ αυτή τη χώρα ο Σόιμπλε επιχειρεί να επιβάλλει
μεταρρυθμίσεις. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για χαμένο
κόπο, εκτός βέβαια και αν γίνει ανταλλαγή πληθυσμών.
Να φέρει στην Ελλάδα καμιά δεκαριά εκατομμύρια Γερμανούς
και εμείς να την κάνουμε κατά Λίβανο μεριά όπου επικρατούν
οι ίδιες συνήθειες.

Wet floor
A police officer called
the station on his radio.
“I have an interesting
case here.
An old lady shot her
husband for stepping
on the floor she just
mopped.”
“Have you arrested the
woman?”
“Not yet.
The floor’s still wet.”

Ανέκδοτα
Jack goes to his friend
Mike and says …
“I’m sleeping with the minister’s
wife. Can you keep him back in
church for an hour after service
for me?”
Mike doesn’t like it, but being
a friend, he agrees. After the
service, Mike starts talking to
the minister, asking
him all sorts of stupid questions,
just to keep him occupied. Finally the minister gets annoyed
and asks Mike
what he’s really up to. Mike,
feeling guilty, finally confesses
to the minister... “My friend is
sleeping with your
wife right now, so he asked me
to keep you occupied.”
The minister thinks for a minute,
smiles, puts a brotherly hand
on Mike’s shoulder and says...
“You better
hurry home now. My wife died a
year ago.”

Πως “πλουτησε” η Ελλαδα
Τρεις μπογιατζήδες – ένας
Αλβανός, ένας Γερμανός και
ένας Έλληνας πέθαναν
και πήγαν στον Παράδεισο. Ο
Άγιος Πέτρος τους άνοιξε την
πόρτα.....
-Καλώς τα παιδιά. Επιτέλους
ήρθαν και τρεις χρήσιμοι
άνθρωποι. Ρε παιδιά, θέλω
να βάψω την πόρτα του
Παράδεισου.
– Για πες μου, λέει του
Αλβανού, πόσα θέλεις για να τη
βάψεις;
– 600 ευρώ, λέει ο Αλβανός ..
– 600; Πώς τα λογάριασες;
– 400 για μένα και 200 τα
υλικά.¬¬
– Εσύ, λέει του Γερμανού, πόσα
θέλεις;
– 900 ευρώ: 300 για μένα, 300
στην εφορία και 300 τα υλικά.
– Και εσύ, λέει του Έλληνα,
πόσα θέλεις ;
– 3.000 ευρώ Άγιε Πέτρο¬¬
– 3.000; Τρελός είσαι; Πώς τα
λογάριασες;
– Άγιε Πέτρο, έλα πιο κοντά να
μην μας ακούν.
Ο Άγιος Πέτρος πήγε κοντά του
και ο Έλληνας του ψιθυρίζει:
Άκουσε να δεις:
“1.000 για σένα, 1.000 για μένα,
400 στο Γερμανό για να το
βουλώσει και 600
θα δώσουμε στον Αλβανό για να
βάψει την πόρτα…”

Η αγγελία του Τσιγκούνη..
Πηγαίνει ένας τσιγκούνης,
μέχρι εκεί που δεν πάει, σε μία
εφημερίδα να βάλει αγγελτήριο
για την κηδεία της γυναίκας του:
– Ένα ευρώ κοστίζει η λέξη, του
λέει ο υπάλληλος.
– Πόσο; Ένα ευρώ η λέξη; Είναι
πολύ ακριβά! Τέλος πάντων,
γράψε: «Μαρίκα πέθανε».
– Δεν γίνεται, λέει ο υπάλληλος.
Πρέπει το κείμενο να είναι
τουλάχιστον 5 λέξεις.
– Καλά, του λέει ο τσιγκούνης,
Τότε γράψε: «Μαρίκα πέθανε,
πωλείται Fiat Punto»!
Μπαμπάς καρχαρίας προς γιό…
Ήταν ο μπαμπάς καρχαρίας και

προσπαθούσε να μάθει στον
γιό καρχαρία πως κυνηγούν τα
διαφόρων ειδών θηράματα.
Την φώκια με ξαφνική επίθεση,
τα μικρά ψάρια έτσι, το άλλο
έτσι…
-«και τον άνθρωπο;» ρωτάει ο
γιός, «πως τον κυνηγούν;»
-«αααα…» λέει ο μπαμπάς
καρχαρίας, «έχει πολύ ειδική
διαδικασία, άκου προσεκτικά:
Τον πλησιάζεις απο τα βαθιά
προς τα πάνω και βγάζεις
λίιιιιιιγο το πτερύγιό σου έξω
απο το νερό και κάνεις έναν
κύκλο γύρω του, 5 μέτρα μακριά
του, και ξαναβουτάς βαθιά.
Ανεβαίνεις πάλι, βγάζεις πιο
πολύ το πτερύγιό σου, κάνεις
έναν κύκλο γύρω του απέχοντας
3 μέτρα, και ξαναβουτάς βαθιά.
Ανεβαίνεις και δείχνεις ΟΛΟ το
πτερύγιό σου και κάνεις έναν
κύκλο γύρω του, απέχοντας 1
μέτρο!»…
-«Μα καλά!» τον διακόπτει ο
γιός καρχαρίας, «δεν μπορώ
απλά να τον δαγκώσω και να τον
φάω βρε μπαμπά; τι είναι όλη
αυτή η διαδικασία πια;;;»
-«Ε καλά…» λέει ο πατέρας,
«άμα θες να τον φας με τα
σκατά, φάτον….»

Ανεκδοτάκι με τον Τοτο: Το
Αδελφάκι…
Ο μπαμπάς στον Τοτο:
– Τοτέ σήμερα σου έφερε
ο πελαργός ένα καινούργιο
αδελφάκι…
– Καλά ρε μπαμπά έξω
κυκλοφορούν ένα σωρό
γυναικάρες, εσύ τον πελαργό
βρήκες;
Ο πατέρας του παιδιού…
Ένας παππούς που πλησιάζει τα
90 του χρόνια πάει στο γιατρό...
- Είμαι παντρεμένος με μια
25χρονη και είναι και έγκυος.
Μου ετοιμάζει παιδί...
Ο γιατρός τότε του απαντά:
- Να σας πω μια ιστορία…
Ήταν ένας φίλος μου κυνηγός,
ο οποίος αντί να πάρει το όπλο
του, πήρε κατά λάθος την
ομπρέλα.
Περπατούσε στο δάσος όταν
ξαφνικά βλέπει μια άγρια
αρκούδα.
Σηκώνει λοιπόν την ομπρέλα
του και κάνει να πυροβολήσει,
και τσαφ, να σου η αρκούδα...
πέφτει κάτω νεκρή.
Και τότε λέει έκπληκτος ο
παππούς:
- Αποκλείεται, κάποιος άλλος θα
την πυροβόλησε..!!!
Και του απαντάει ο γιατρός…
- Αααααα γεια σου!!!

***
Πάει ένας γάιδαρος στον
φούρνο και λέει στον
φούρναρη…
-Ένα κιλό ψωμί.
(Ο φούρναρης έχει χαζέψει και
δεν κάνει τίποτα, γάιδαρος και
να ζητά ψωμί;)
Ο γάιδαρος του ξαναλέει.
-Ένα κιλό ψωμί.
Ο φούρναρης του το δίνει...
-Ποσό κάνει?
-Τίποτα, κερασμένο.
-Ευχαριστώ.
Ο φούρναρης αφού έφυγε
ο γάιδαρος, κάθεται και
μονολογεί. (Ένας γάιδαρος ήρθε
και μου ζήτησε ψωμί, τι άλλο θα
δούμε σήμερα;)

Eκείνη τη στιγμή μπαίνει ξανά
μέσα ο γάιδαρος και του λέει.
-Μήπως έχεις και μια σακούλα
γιατί είμαι με το μηχανάκι;

***
Μια ηλικιωμένη κυρία
αποφάσισε να πληρώσει έναν
καλό ζωγράφο να της φτιάξει το
πορτρέτο της. Και του λέει:
«Ζωγράφισε και μερικά
σκουλαρίκια με διαμάντια,
ένα περιδέραιο με διαμάντια,
βραχιόλια με σμαράγδια,
ρουμπίνια καρφίτσες, και ένα
χρυσό ρολόι Ρόλεξ».
«Μα αφού δεν φοράς τίποτα
από όλα αυτά γιατί να το κάνω
αυτό» είπε ο ζωγράφος.
«Το ξέρω,» είπε η γυναίκα.
«Σε περίπτωση όμως που
εγώ πεθάνω πριν τον άντρα
μου, και είμαι σίγουρη ότι
θα ξαναπαντρευτεί, θέλω η
καινούργια γυναίκα του να κάνει
άνω-κάτω το σπίτι ψάχνοντας
για αυτά τα χρυσαφικά και να
του κάνει την ζωή μαρτύριο»

***

Μια φωνακλού και κακάσχημη
γυναίκα μπαίνει στο Lidl με τα
δύο παιδιά της, φωνάζοντάς τους
διαρκώς από την είσοδο. Ο επί
της υποδοχής του Lidl της λέει
χαρούμενα:
- Καλή σας μέρα και καλώς
ήλθατε στο Lidl. Χαριτωμένα
παιδάκια έχετε. Δίδυμα είναι;
Η απαίσια γυναίκα απαντά
αμέσως απότομα:
- Όχι βέβαια! Δεν είναι δίδυμα.
Το μεγαλύτερο είναι 9 και το
άλλο είναι 7. Πως σού ρθε ότι
είναι δίδυμα; Τυφλός είσαι ή
χαζός;
- Ούτε τυφλός είμαι ούτε χαζός
κυρία μου, απαντάει ο επί της
υποδοχής. Αλλά δεν μπορώ
να πιστέψω ότι κάποιος θα σε
πήδαγε 2 φορές...

***

Μια ξανθιά μπαίνει σε ένα
ξενοδοχείο:
- Το όνομα σας παρακαλώ;
- Παπαδοπούλου.
- Το μικρό;
- Στο σπίτι. Κοιμάται.

***

Η σύζυγος ενός βαθύπλουτου
αρχίζει να βήχει:
-- Θα ήθελες να σου δώσω κάτι
για το λαιμό; ρωτάει ο σύζυγος.
-- Ναι αγάπη μου, απαντά
εκείνη. Θέλω αυτό το κολιέ με
τις διαμαντόπετρες που είδαμε
χθες το βράδυ στην βιτρίνα του
μαγαζιού.

***
Μιλάνε δύο ξανθιές πουτάνες.
«τι θα ζητήσεις από τον Άγιο
Βασίλη φέτος;»
«60 ευρώ, ότι και στους
άλλους».
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Εκατονταπυλιανή Πάρου: Το αρχαιότερο ορθόδοξο προσκύνημα
Ο ιστορικός ναός της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής στην Πάρο, οι παραδόσεις και οι θρύλοι, οι
πειρατές, ο Μπαρμπαρόσα, ο Ιουστινιανός, παραμονές Δεκαπενταύγουστου.
Οι παραδόσεις και οι θρύλοι για την ίδρυσή της Εκατονταπυλιανής είναι πολλές.
Μία από αυτές θέλει ως πρώτους κτίτορες του ναού τους αυτοκράτορες, αγίους και ισαποστόλους
Κωνσταντίνο και Ελένη, σε εκπλήρωση τάματος της Αγίας Ελένης, που έκανε στην Πάρο, όταν
πήγαινε το 326 στην Παλαιστίνη για να βρει τον Τίμιο Σταυρό.
Η δεύτερη παράδοση δέχεται ως κτίτορα του ναού τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, που έζησε τον
6ο αιώνα.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου, αποτελούν για την
Ορθοδοξία ένα από τα μεγαλύτερα λατρευτικά γεγονότα.
Η παράδοση επιτάσσει στη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου, οι πιστοί να επισκέπτονται ένα από τα
μεγάλα προσκυνήματα, που είναι αφιερωμένα στην Κοίμηση της Παναγίας, με προεξάρχοντα τις
μεγάλες εκκλησιές στην Τήνο και στον ιστορικό ναό της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής στην Πάρο,
ο οποίος είναι ένας από τους αρχαιότερους χριστιανικούς ναούς στον τόπο μας.
Η παρέμβαση του Ιουστινιανού
Ωστόσο, οι έρευνες υπό την εποπτεία του καθηγητή και ακαδημαϊκού Αναστάσιου Ορλάνδου το 1959
επαλήθευσαν την πρώτη εκδοχή, καθώς τα στοιχεία απέδειξαν την ύπαρξη ξυλόστεγης σταυρικής
βασιλικής του 4ου αιώνα, η οποία καταστράφηκε πιθανότατα από πυρκαγιά.
Οι δύο παραδόσεις εμπλέκονται επειδή δύο αιώνες αργότερα ο Ιουστινιανός αποφάσισε να παρέμβει
και να την ανακατασκευάσει σύμφωνα με τον κυρίαρχο αρχιτεκτονικό ρυθμό της εποχής του, με
θόλους και τρούλο.
Έκτοτε, η εκκλησιά της Εκατονταπυλιανής, ανά τους αιώνες, άλλαξε και την εξωτερική μορφή της,
ανάλογα με τις επιταγές των καιρών, αλλά και εξαιτίας των λεληλασιών που υπέστη όχι μόνο ο ναός
αλλά και ολόκληρη η νήσος της Πάρου κατά τα έτη της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας, ιδίως
από την επιδρομή του Χαϊρεδίν Βαρβαρόσσα, το 1537.
Επίσης ο ναός υπέστη μεγάλες ζημιές και από τους σεισμούς του 1773, όταν κατάρρευσαν ο βόρειος
και ο δυτικός θόλος και μέρος του τρούλου.
Σε εκείνη τη ζοφερή κατάσταση, ευεργετική υπήρξε η οικονομική παρέμβαση του Παριανού ηγεμόνα
της Μολδοβλαχίας, Νικόλαου Μαυρογένη, για τη στερέωση και ανάπλαση, με προσθήκες, που όμως
αλλοίωσαν την αρχική, επιβλητική μορφή του ναού, δίνοντάς του έναν πιο αιγαιοπελαγίτικο τόνο.
Όμως, το 1959, ο Ορλάνδος επέλεξε να αποκαταστήσει την πρότερη, ιουστινιάνεια μορφή του, με τις
αναστυλωτικές εργασίες να περαιώνονται το 1966, προσδίδοντας στον ναό τη σημερινή του μορφή.
Οι εικόνες, τα κειμήλια
Ο ναός της Εκατονταπυλιανής περιέχει μοναδικά δείγματα ορθόδοξης αρχιτεκτονικής και λατρευτικών στοιχείων: α) Το κιβώριο, δηλαδή το μαρμάρινο επιστέγασμα της Αγίας
Τράπεζας, του 4ου αιώνα, μοναδικό στο είδος του σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, β) το σύνθρονο, το μικρό αμφιθέατρο στην κόγχη του ιερού Βήματος, με τον επισκοπικό
θρόνο, γ) το βαπτιστήριο του 4ου αιώνα, με τη μαρμάρινη σταυρική κολυμβήθρα, το αρχαιότερο και καλύτερα διατηρημένο βαπτιστήριο σε όλη την Ορθόδοξη Ανατολή, δ) το
παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου του 4ου αιώνα και ε) τον τάφο που αποδίδεται στην Οσία Θεοκτίστη, η οποία ασκήτευσε, πέθανε και ετάφη στην Εκατονταπυλιανή.
Ιδιαίτερης αξίας είναι και οι εικόνες του ναού, όπως η Παναγία η Εκατονταπυλιανή του 17ου αιώνα, η Αμόλυντη του 16ου αιώνα και η Παναγίαη Δεόμενη, που χρονολογείται
γύρω στο 1200 και θεωρείται η αρχαιότερη εικόνα στο Αιγαίο.
Τέλος, υπάρχει η πολύ αξιόλογη Βυζαντινή Συλλογή της Εκατονταπυλιανής, η οποία περιλαμβάνει εικόνες, άμφια και άλλα εκκλησιατικά κειμήλια, βυζαντινής και
μεταβυζαντινής εποχής.
Στις 12 έως 14 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται επιστημονικό συνέδριο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 ετών από την αποκατάσταση του ναού στην ιουστινιάνεια μορφή του
από τον αείμνηστο καθηγητή Αναστάσιο Ορλάνδο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Εγινε ο πιο «χρυσός» κατοστάρης του πλανήτη ο Μπολτ θριάμβευσε και στο Πεκίνο
Επιβεβαίωσε τον τίτλο του ως ο ταχύτερος άνθρωπος του
πλανήτη ο Γιουσέιν Μπολτ, καθώς στον τελικό των 100
μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Πεκίνου ο
Τζαμαϊκανός επικράτησε του Τζάστιν Γκάτλιν κάνοντας
9,79΄΄.
Ο Αμερικανός ήρθε μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου
πίσω, με 9,80΄΄ ενώ στην τρίτη θέση έπεσαν μαζί στο νήμα ο
επίσης Αμερικανός Τρέιβον Μπρομέλ και ο Καναδός Αντρέ
Ντε Γκράσε με 9,92.
Με τη νίκη αυτή ο Μπολτ έγινε ο αθλητής με τα
περισσότερα χρυσά μετάλλια στην ιστορία της διοργάνωσης,
καθώς έφτασε τα 9 και άφησε πλέον «πίσω» του τους
Αμερικανούς θρύλους του στίβου Καρλ Λιούις και Μάικλ
Τζόνσον με 8.
Με τον μεγάλο τελικό «ξεκαθάρισε» το ποιος είναι ο
κορυφαίος δρομέας ταχύτητας του πλανήτη.
Νωρίτερα και στον έναν από τους τρεις ημιτελικούς, ο
Μπολτ είχε κινδυνεύσει να «χάσει το τρένο» για το χρυσό
μετάλλιο, καθώς στα πρώτα βήματα της κούρσας πάτησε
στραβά και έχασε έδαφος.
Αυτό ωστόσο δεν τον εμπόδισε να κερδίσει την κούρσα, αφού επιτάχυνε εντυπωσιακά κάνοντας χρόνο κάτω των 10΄΄ (9,96). Αντίθετα ο Γκάτλιν είχε κάνει στην
δική του σειρά 9,77΄΄ και μέχρι το νήμα του τελικού έδειχνε ότι μπορούσε να απειλήσει τον Μπολτ, αλλά τελικά έμεινε πίσω, έστω και μόνο για ένα εκατοστό του
δευτερολέπτου...

11 Γνώμη

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ
Στο Τορόντο η μεγαλοπρεπής περιφορά και λιτάνευση της εικόνας
της Παναγίας Σουμελά, έγινε σήμερα (14 Aυγούστου) το απόγευμα,
οργανωμένη από την Ποντιακή Αδελφότητα. Η περιφορά της
εικόνας ξεκίνησε από τη Λέσχη της Οργάνωσης και ακολουθώντας
την Ντάνφορθ κατέληξε στην εκκλησία της Αγ. Ειρήνης όπου
με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια έγινε η λιτάνευση και όπου θα
παραμείνει επί 15 περίπου ημέρες.
Τάκης Γαλιάτσος

TORONTO
FOOD FEST
Άνω: Aλέξανδρος Γεωργιάδης
πρόεδρος της εταιρείας KRINOS
FOOD.

ABOVE: ANTONHS ARTEMAKHS PROEDROS ELHNIKHS KOI-

NOTITAS TORONTO - MARIA FRAGIADAKH DIMOTIKOS SYMVOULOS TORONTO BASILIS SKLABOS EKDOTHS EFIMERIDA
EBDOMADA

ABOVE: JOHN TORY DHMARXOS TORONTO
Photos: by Peter Galiatsos

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
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Hiroshima marks 70 years since atomic bomb
BBC NEWS: Aug.6th, 2015
Residents in the Japanese city of Hiroshima are commemorating the 70th anniversary of the first atomic
bomb being dropped by a US aircraft.
A ceremony, attended by PM Shinzo Abe, was held at Hiroshima’s memorial park before thousands of
lanterns are released on the city’s Motoyasu river.
The bombing - and a second one on Nagasaki three days later - is credited with bringing to an end World
War Two.
But it claimed the lives of at least
140,000 people in the city.
A US B-29 bomber called the
Enola Gay dropped the uranium
bomb, exploding some 600m
(1,800ft) above the city, at around
08:10 on 6 August 1945.
On that day alone, at least 70,000 people are believed to have been killed. Many more died of horrific
injuries caused by radiation poisoning in the days, weeks and months that followed.
People across Japan have observed a minute’s silence to mark the anniversary. In Hiroshima a bell tolled at
08:15 local time - when the US aircraft dropped the bomb that flattened the city centre.
PHOTO above:Mr Abe said that as the sole country to face nuclear attack, Japan has a duty to push for
nuclear weapons elimination
Mr Abe and Hiroshima Mayor Kazumi Matusi were joined by US Ambassador to Japan Caroline Kennedy for the official ceremony of remembrance on Thursday, which included silent prayers, the release of
doves and a declaration of peace.
Mr Matsui described nuclear weapons as an “absolute evil” while urging the world to put an end to them
forever.
Mr Abe and Hiroshima Mayor Kazumi Matusi were joined by US Ambassador to Japan Caroline Kennedy for the official ceremony of remembrance on Thursday, which included silent prayers, the release of
doves and a declaration of peace.
Mr Matsui described nuclear weapons as an “absolute evil” while urging the world to put an end to them
forever.
PHOTO: Right: Doves were released over the Atomic Bomb Dome during the peace memorial ceremony

City of Vancouver receives 176 applications Stormy weather: Vancouver
clean-up in high gear
for medical marijuana-related businesses
City of Vancouver August 30, 2015
City of Vancouver August 28, 2015
After setting out new zoning and business licence regulations in June to address concerns related to public safety, the City of Vancouver has received 176 applications for medical marijuana-related businesses.
Of these applications, 69 have the potential to be licenced as compassion clubs, while the rest have applied as retail businesses.
The new regulations created by the City aim to achieve a balance between ensuring there is adequate
availability of medical marijuana for those in need with issues such as community health, safety and
security. The regulations are based on best-practice research and input from key partners.
The deadline for Stage One applications closed on August 21, 2015. City staff will now assess the applications based on zoning regulations which require medical marijuana-related businesses to locate in
a permitted commercial zone, and to be a minimum of 300 m from schools, community centers, neighbourhood houses, facilities serving vulnerable youth, and other medical marijuana-related businesses.
Each applicant will receive a letter with zoning evaluation results and next steps within one to two
months. Applicants that meet zoning requirements will move on to Stages Two and Three, which consist
of inspections and the City’s standard development permit and business licence processes.
Businesses that do not meet the Stage One zoning requirements will need to close within six month and
may reapply with a new location that meets all City zoning requirements.
Businesses that did not apply for a licence prior to the deadline of August 21, 2015 must close their
doors, or be subject to enforcement action. As with other businesses, the City will use a range of en
forcement tools, including fines and legal action.
Medical marijuana-related business owners that did not apply by August 21, 2015 may register with the
City to be notified when the next round of applications will be accepted.
Further information on the application process for medical marijuana-related businesses can be found at:
vancouver.ca/medical-marijuana-business
Key points of the regulations
Medical marijuana-related businesses are only allowed to operate:
1. In certain commercial zones
2. At least 300 m from:
•
Schools*
•
Community centers*
•
Neighbourhood houses*
•
Youth facilities that serve vulnerable youth
•
Other marijuana-related businesses*
* Similar to the 1,000-foot distance required in Washington and Colorado states
3. With a business licence (the licence fee is $1,000 for compassion clubs or $30,000 for medical
marijuana-related retail dealers)
4. With a development permit that includes a standard community notification process
5. With a signed good neighbour agreement

City of Vancouver and Park Board crews are working around the
clock to respond to more than 1000 weather related calls of debris,
damage and flooding after the worst storm in almost a decade blew
through the region on Saturday.
The City’s
Emergency
Operations
Centre
(EOC) was
activated early Saturday
afternoon
and remains
operational
for the forseeable future.
As of 7am
Sunday, our
staff at EOC
report that 90% of flood incident calls have been cleared.
The impacts of #BCStorm2015 include downed trees and power
lines, flooding, property damage and widespread loss of power to
City facilities and traffic lights at major intersections. City crews aim
to have these major arterials fully cleared and functional by early
afternoon today.
City engineering and urban forestry crews are working together on
clearing 50 high priority areas today. These are locations where trees
and debris have fallen on homes and power lines.
City facilities still without power today include City Hall at 12th and
Cambie, currently running on a back-up generator. McLeery golf
course and Rupert Street Pitch and Putt facilities are also running
on generators. Thunderbird and Dunbar Community Centres and
Templeton Pool remain closed with no power, and Templeton has
flood damage. Kensington Community Library is also closed and
without power.
City staff remind residents to clear leaves from any storm drains and
catch basins near their property as more rain and winds are forecast
for this afternoon. Please call 3-1-1 to report rain or wind-related
damage, please call 9-1-1 for downed power lines.
The City of Vancouver would like to thank all residents for their
assistance, understanding and support in the aftermath of this major
weather event.
Please watch @CityofVancouver and @ParkBoard Twitter accounts
for regular updates on #BCStorm2015.
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Ορκίστηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση
Δωρεά 100.000 δολάρια
(Συνέχεια από σελίδα 3)
από τις ΗΠΑ στα Παιδικά Ο Τσίπρας αναγκάστηκε να του Προέδρου της Δημοκρατίας και Τουρισμού: Νίκος
Χριστοδουλάκης
προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές Προκόπη Παυλόπουλου και
Χωριά SOS
Αναπληρωτής Υπουργός
μετά την ανταρσία που συνέβη
της πρωθυπουργού Βασιλικής
Τα Παιδικά Χωριά SOS ΗΠΑ συγκέντρωσαν περισσότερα από
100.000 δολάρια σε μόλις δύο ημέρες για την υποστήριξη των
παιδιών και των οικογενειών που έχουν πληγεί από την οικονομική
κρίση στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η οργάνωση αυτή.
Το ποσό αυτό συγκεντρώθηκε από δωρεές που έκαναν ιδιώτες
μέσω των Παιδικών Χωριών SOS ΗΠΑ και μέσω Ίντερνετ
ανταποκρινόμενοι σε πρόσκληση του Ιδρύματος της Οικογένειας
Τζαχάρη (The Jaharis Family Foundation, Inc.) να προσφέρει το
αντίστοιχο ποσό αν επιτευχθεί η πρόκληση για την συγκέντρωση
50.000 δολαρίων.
Η συγκέντρωση του ποσού αυτού επετεύχθη γρήγορα όταν το
Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (Hellenic American
Leadership Council, HALC), που εδρεύει στο Σικάγο, ξεκίνησε
εκστρατεία, την #HELPGREECENOW campaign, με την οποία
συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 50.000 δολάρια για τα Παιδικά
Χωριά SOS σε μόλις δύο ημέρες. Η επιτυχία της εκστρατείας
αυτής ενέπνευσε τον ιδρυτή του HALC να προτείνει και αυτός την
χορήγηση 50.000 δολαρίων αν επιτευχθεί νέα πρόκληση για την
συγκέντρωση ανάλογου ποσού από δωρητές.
“Η ελληνική διασπορά και πολλοί φιλέλληνες απέδειξαν την
δέσμευσή τους να σταθούν στο πλευρό της Ελλάδας. Το γεγονός
ότι εκατοντάδες Έλληνες και φιλέλληνες δώρισαν πάνω από 50.000
δολάρια σε λιγότερο από 50 ώρες μου προκαλεί δέος”, δήλωσε ο
Νίκος Μούγιαρης, ιδρυτής του HΑLC και ιδιοκτήτης της εταιρείας
MANA Products.
“Μετά την επιτυχία της πρόκλησης (για την συγκέντρωση) των
50.000 δολαρίων του Ιδρύματος της Οικογένειας Τζαχάρη για
τα Παιδικά Χωριά SOS, θα ήθελα να συνεχίσουμε εμείς αυτήν
την κίνηση. Γι’ αυτό προκηρύσσω μια άλλη πρόκληση για την
συγκέντρωση 50.000 στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής που
έχει στόχο να ωφεληθούν τα Παιδικά Χωριά SOS στην Ελλάδα”,
πρόσθεσε.
“Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με τα Παιδικά Χωριά
SOS –τα παιδιά είναι πάντα η πιο ευάλωτη ομάδα σε οποιαδήποτε
κρίση, έναν πόλεμο ή μια οικονομική” κρίση, σημείωσε παράλληλα
ο Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του HALC.
“Τα SOS έχουν σε όλη την πορεία τους κάνει τη διαφορά στις
ζωές των ευάλωτων παιδιών και είμαστε ενθουσιασμένοι που
στεκόμαστε στο πλάι τους για λογαριασμό των παιδιών στην
Ελλάδα”, πρόσθεσε.
Από το 1975 τα Παιδικά Χωριά SOS εργάζονται στην Ελλάδα
με στόχο να διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα
υγιές οικογενειακό περιβάλλον. Η οργάνωση αυτή, καταβάλλοντας
προσπάθεια να υποστηρίξει τις ανάγκες των παιδιών και των
οικογενειών που βρέθηκαν σε δεινή θέση λόγω της κρίσης, επέκτεινε
τα προγράμματά της στην Ελλάδα και τώρα προσφέρει κρίσιμης
σημασίας βοήθεια σε περισσότερες από 1.000 οικογένειες ετησίως
μέσω των επτά κοινοτικών της κέντρων.
“Παιδιά και οικογένειες ζουν σε άθλιες συνθήκες εξαιτίας αυτής
της οικονομικής κρίσης. Πολλοί γονείς είναι άνεργοι και τους
είναι δύσκολο να παρέχουν τα απαραίτητα στις οικογένειές τους.
Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Ίδρυμα της Οικογένειας
Τζαχάρη που ηγήθηκε αυτής της πρόκλησης για δωρεές και στο
Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας που στάθηκε ένας
θαυμάσιος εταίρος στην εκκίνηση της εκστρατείας αυτής με τέτοιο
ενθουσιασμό και επιτυχία”, δήλωσε η Κάθι Κλαδόπουλος, πρόεδρος
της The Midas Exchange και μέλος του συμβουλίου των Παιδικών
Χωριών SOS ΗΠΑ.
“Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει σε μια ευρύτερη εκστρατεία του
συμβουλίου μας για την συγκέντρωση χρημάτων που έχει στόχο να
υποστηρίξει αυτές τις οικογένειες και να αφυπνίσει την αμερικανική
κοινότητα για την κατάσταση στην Ελλάδα και να την παρακινήσει
να δράσει”, πρόσθεσε.
Τα χρήματα που συγκεντρώνονται θα βοηθήσουν τα Παιδικά Χωριά
SOS να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους ώστε να διπλασιαστεί
ο αριθμός των οικογενειών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο και
υποστηρίζονται τώρα από τα επτά κοινωνικά κέντρα της οργάνωσης.
Θα βοηθήσουν επίσης την οργάνωση να επεκτείνει το πρόγραμμα
χορήγησης βοήθειας σε τρόφιμα για να υποστηρίξει ευάλωτες
οικογένειες σε όλη την χώρα και να βοηθήσει τις οικογένειες να
ανακάμψουν και να ξαναχτίσουν την ζωή τους όταν αρχίσει να
υποχωρεί η κρίση.

στο εσωτερικό του κόμματός
του και τη σφοδρή κριτική
που δέχθηκε από πρώην μέλη
του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία τον
κατηγόρησαν ότι αποδέχθηκε κι
αυτός τους σκληρούς όρους των
δανειστών. Εκτιμάει πως ακόμη
και έτσι,αναμένεται να είναι
ο νικητής των εκλογών,αλλά
σημειώνει πως είναι αβέβαιο
αν θα καταφέρει να πάρει την
πολυπόθητη αυτοδυναμία. Οι
δε πιθανότητες σχηματισμού
συνεργατικής κυβέρνησης
μειώνονται ολοένα και
περισσότερο. Όπως αναφέρει
το άρθρο, είναι δεδομένο πως ο
Τσίπρας δεν θα απευθυνθεί στη
Λαϊκή Ενότητα, τη Χρυσή Αυγή
και το ΚΚΕ,από εκεί και πέρα,
αποκλείει συνεργασία και με τη
Νέα Δημοκρατία,ενώ απομένουν
το Ποτάμι,το ΠΑΣΟΚ και όποιο
άλλο από τα μικρά κόμματα
καταφέρει να μπει στην επόμενη
Βουλή.

Ορκίστηκε η υπηρεσιακή
κυβέρνηση
Ανέλαβε και επισήμως
καθήκοντα η 24μελής
υπηρεσιακή κυβέρνηση με
πρωθυπουργό την Βασιλική
Θάνου,μετά την ορκωμοσία
που πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 28 Αυγούστου στο
Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον

Θάνου,από τον Αρχιεπίσκοπο
Ιερώνυμο.
Πολιτικό όρκο έδωσαν η
υπουργός Πολιτισμού,Παιδείας
και Θρησκευμάτων ΑγγελικήΕυφροσύνη Κιάου, ο υπουργός
Οικονομικών,Γιώργος
Χουλιαράκης και ο
αναπληρωτής υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Ιωάννης Μουζάλας.
Η σύνθεση της νέας
υπηρεσιακής κυβέρνησης

Πρωθυπουργός: Βασιλική
Θάνου
Υπουργός Εξωτερικών: Πέτρος
Μολυβιάτης
Αναπληρωτής Υπουργός
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:
Σπύρος Φλογαΐτης
Υπουργός Εσωτερικών:
Αντώνης Μανιτάκης
Αναπληρωτής Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη:
Αντώνης Μακρυδημήτρης
Αναπληρωτής Υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής:
Ιωάννης Μουζάλας
Υφυπουργός Μακεδονίας
Θράκης: Φίλιππος Τσαλίδης
Υπουργός Οικονομικών:
Γιώργος Χουλιαράκης
Αναπληρωτής Υπουργός:
Τρύφων Αλεξιάδης
Υπουργός Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας

Ναυτιλίας: Χρήστος Ζώης
Αναπληρωτής Υπουργός
Τουρισμού: Αλκηστις
Πρωτοψάλτη
Υπουργός Εθνικής Αμυνας:
Ιωάννης Γιάγκος
Υπουργός Πολιτισμού
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
Αγγελική Ευφροσύνη Κιάου
Αναπληρωτής Υπουργός
Πολιτισμού: Μαρίνα Λαμπράκη
Πλάκα
Υπουργός Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
Ιωάννης Γκόλιας
Αναπληρωτής υπουργός
Περιβάλλοντος: Κωνσταντίνος
Μουσουρούλης
Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης:
Δημήτριος Μελάς
Υπουργός Δικαιοσύνης:
Δημήτρης Παπαγγελόπουλος
Υπουργός Εργασίας: Δημήτρης
Μουστάκας
Υπουργός Υγείας: Αθανάσιος
Δημόπουλος
Υπουργός Επικρατείας για
τη Διαφθορά: Παναγιώτης
Νικολούδης
Υπουργείο Επικρατείας:
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος
Υφυπουργός παρά τη
πρωθυπουργώ - Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος: Ξενοφών
Ροδόλφος Μορώνης
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Aλληλογραφία

Γεια σου Κώστα.
Είδα την εφημερίδα και μου άρεσαν πάρα πολύ τα άρθρα για την
οικογένεια αγροτών και του γιου τους αν δεν κάνω λάθος που
είναι ζαχαροπλάστης.
Πολύ καλό που προβάλεις τέτοιες οικογένειες.
Δίνουν κουράγιο και παράδειγμα σε άλλους.
Αν το μήνυμά μου σε βρίσκει στη Ρόδο και σου είναι εύκολο
να διαβιβάσεις στην οικογένεια τα συγχαρητήρια μου.
Ελπίζω να είσαι καλά και να λάμπει ο ήλιος στο διάβα σου.
Xριστίνα

Τα κέρδη – μαμούθ της Γερμανίας
από την ελληνική κρίση
Στα 100 δισ. ευρώ ανέρχονται τα ποσά που εξοικονόμησε
από το 2010 η Γερμανία λόγω της πτώσης στο κόστος
δανεισμού.
Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο
στοιχεία του ινστιτούτου «Leibniz» κατά τη διάρκεια
της ευρωπαϊκής κρίσης – χρέους, ο ισοσκελισμένος
προϋπολογισμός της Γερμανίας, ο οποίος έχει επιτευχθεί
από το 2014, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα οφέλη από την
ελληνική κρίση.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, τα επιτόκια των
γερμανικών ομολόγων μειώθηκαν κατά 300 μονάδες βάσης,
λόγω της ελληνικής κρίσης, με αποτέλεσμα η Γερμανία να
εξοικονομήσει 100 δισ. ευρώ την πενταετία 2010 – 2015.
Το ποσό της εξοικονόμησης αντιστοιχεί στο 3% του
γερμανικού ΑΕΠ και ξεπερνά το κόστος της ελληνικής
διάσωσης, ακόμη και στην περίπτωση που η Ελλάδα δεν
αποπληρώσει το χρέος της.
Οι ειδικοί του ινστιτούτου έκαναν υπολογισμούς βάσει
ενός μοντέλου του τι θα συνέβαινε χωρίς την κρίση και
με την κρίση για να υπολογίσουν πώς θα διακυμαίνονταν
τα επιτόκια των γερμανικών ομολόγων και ποιες θα
ήταν οι τοποθετήσεις τους, καταλήγοντας στο προφανές
συμπέρασμα ότι η κρίση τους ώθησε να κάνουν τις κατά το
δυνατόν πιο ασφαλείς τοποθετήσεις.
Επίσης το Ινστιτούτο προσπάθησε να εκτιμήσει ποιες
θα ήταν οι επιπτώσεις μιας ουδέτερης πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη Γερμανία
την ίδια περίοδο.
Η έρευνα του Ινστιτούτου Λάιμπνιτς τονίζει ότι ήταν
αλληλένδετα τα σημαντικά πολιτικά γεγονότα και οι
συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης και η διακύμανση
των επιτοκίων των γερμανικών κρατικών ομολόγων.
Το επιτόκιο των bunds, των γερμανικών δεκαετών ομολόγων
που αποτελούν τα αξιόγραφα αναφοράς στην ευρωζώνη,
έπεσε ραγδαία όταν οι αγορές μάθαιναν ειδήσεις σχετικά
με την Ελλάδα που εκλάμβαναν ως αρνητικές, όπως η
απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να διεξαχθεί
δημοψήφισμα για τις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι πιστωτές
της χώρας.
Παρομοίως, τα επιτόκια των γερμανικών ομολόγων
ανέβαιναν όταν μεταδίδονταν θετικές ειδήσεις για την
Ελλάδα.
Newpost.gr

Αποκαλύφθηκε το μεγάλο κύκλωμα
προώθησης ναρκωτικών στη Μύκονο
Επιβεβαιώθηκε η αποκάλυψη
του Βήματος της ΚυριακήςΚεντρικό πρόσωπο πρώην
λιμενικός και εμπλεκόμενος
στη μεγάλη ληστεία του
αεροδρομίου το 2011
Παρουσιάσθηκε από την
ΕΛ.ΑΣ η υπόθεση με τη
δράση του κυκλώματος
προώθησης μεγάλων ποσοτήτων
ναρκωτικών στη Μύκονο που
είχε αποκαλύψει «Το Βήμα της
Κυριακής» στις 15 Αυγούστου
2015. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης
Ναρκωτικών της Ασφάλειας
Αττικής έχει ήδη συλλάβει
τρία πρόσωπα ηλικίας 33 έως
34χρονών ενώ εξετάζει και την
εμπλοκή και άλλων ατόμων που έχουν έδρα στα νότια προάστια της Αττικής και φέρονται οι κύριοι
προμηθευτές ναρκωτικών στο συγκεκριμένο τουριστικό νησί του Αιγαίου.
Κεντρικό πρόσωπο στο κύκλωμα που είχε εμπλακεί σε 47 υποθέσεις πώλησης κοκαΐνης, αμφεταμινών
και άλλου είδους ναρκωτικών ουσιών, ένας 34χρονος Ελληνας που είχε κατηγορηθεί ως συνεργός στην
μεγάλη ληστεία, τον Οκτώβριο του 2011, σε τράπεζα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με λεία
1,5 εκ ευρώ αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος.
Ο 34χρονος φέρεται να είχε φέρει σε επαφή, πάλι στο ίδιο νησί του Αιγαίου, έναν υπάλληλο
της τράπεζας του αεροδρομίου και έναν αθλητή πολεμικών τεχνών που συμμετείχαν στην ίδια
ληστεία. Όμως τότε φέρεται, σε δεύτερη φάση, να είχε προχωρήσει σε κρίσιμες καταθέσεις για τους
εμπλεκόμενους στην ληστεία της τράπεζας. Ακόμη στο κύκλωμα που πωλούσε ναρκωτικά ήταν και
ένας πρώην λιμενικός που είχε αποταχθεί λόγω εμπλοκής του ονόματός του σε παλαιότερη υπόθεση
ναρκωτικών και ο οποίος διατηρούσε επαφές στο νησί με τον προαναφερόμενο 34χρονο.
Το κύκλωμα βρισκόταν σε κλοιό τηλεφωνικών παρακολουθήσεων τους τελευταίους τρείς μήνες,
από τις οποίες προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ότι «οι τρείς συλληφθέντες με προκάλυμμα
υπηρεσίες εξυπηρέτησης τουριστών του νησιού (ανεύρεση καταλυμάτων και σκαφών αναψυχής
καθώς και κρατήσεις θέσεων σε κέντρα διασκεδάσεως), εκμεταλλευόμενοι το ευρύ πελατολόγιό τους,
προμήθευαν με ναρκωτικά διαφόρων ειδών, όπως κοκαΐνη, ακατέργαστη κάνναβη και MDMA, άτομα
κυρίως μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, όπως προκύπτει από τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές πώλησης
των ναρκωτικών κατ’ είδος. Επιπλέον εξακριβώθηκε ότι, η δράση τους εκτεινόταν σε χώρους όλου
του φάσματος της τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του νησιού, δηλαδή σε κέντρα
διασκεδάσεως, μπαρ, ξενοδοχεία, χώρους εστίασης τουριστών και σκάφη αναψυχής, επί καθημερινής
βάσης και χρονικούς περιορισμούς ημέρας ή νύχτας. Επιπρόσθετα, για τον 34χρονο συλληφθέντα,
διαπιστώθηκε ότι πέραν της δραστηριοποίησής του στην διακίνηση των ναρκωτικών, προωθούσε
σε πελάτες επίσης μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, έναντι υψηλής χρηματικής αμοιβής, γυναίκες,
συνεργώντας με τη διαμεσολάβησή του στην εξώθηση στην πορνεία». Στην κατοχή των τριών
συλληφθέντων βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών.
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Πάνω από 33.000 πρόσφυγες έφθασαν
στη Μυτιλήνη τον Αύγουστο
Η Διεθνής Αμνηστία διαπιστώνει κακό συντονισμό και σοβαρές ελλείψεις
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015
Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 33.000 πρόσφυγες και
μετανάστες έχουν φτάσει στο νησί από την 1η Αυγούστου, ενώ μόνο τη νύχτα της 10ης - 11ης
Αυγούστου έφτασαν στο νησί 1.450 μετανάστες και πρόσφυγες. REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS
Περισσότεροι από 33.000 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν καταφθάσει τον Αύγουστο στην
Μυτιλήνη, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Αμνηστίας.
Πραγματοποιώντας μία αποτίμηση της κατάστασης στο νησί, η Διεθνής Αμνηστία διαπιστώνει κακό
συντονισμό και σοβαρές ελλείψεις σε εγκαταστάσεις, προσωπικό και διαχείριση.
Ειδικότερα, παρατηρεί ανθυγιεινές συνθήκες και συνωστισμό στο κέντρο κράτησης στη Μόρια της
Λέσβου, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρισμένων τουαλετών, έλλειψη σεντονιών και κουβερτών,
βρόμικων και παλιών στρωμάτων και σπασμένων κρεβατιών.
«Οι αρχές, υπερφορτωμένες και χωρίς να διαθέτουν επαρκείς πόρους, αδυνατούν να διαχειριστούν τη
δραματική αύξηση του αριθμού των ατόμων που φθάνουν στο νησί», σημειώνει η Διεθνής Αμνηστία.
Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 33.000 πρόσφυγες και
μετανάστες έχουν φτάσει στο νησί από την 1η Αυγούστου, ενώ μόνο τη νύχτα της 10ης - 11ης
Αυγούστου έφτασαν στο νησί 1.450 μετανάστες και πρόσφυγες.
Από τις αρχές του 2015, έχουν καταφθάσει πάνω από 93.000 μετανάστες και πρόσφυγες - αριθμός
επτά φορές μεγαλύτερος από τις 12.187 αφίξεις σε όλο το 2014. Συνολικά, υπολογίζεται ότι
περισσότεροι από 160.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν διέλθει τα ελληνικά σύνορα εντός του
2015, σε σύγκριση με τους 45.412 το 2014.
Η «Διεθνής Αμνηστία» καλεί τις ελληνικές αρχές να ανοίξουν το νέο κέντρο πρώτης υποδοχής στη
Μόρια και να παρέχουν περισσότερο προσωπικό στην κινητή μονάδα πρώτης υποδοχής, όπως επίσης
και περισσότερους αστυνομικούς, λιμενικούς και διερμηνείς, που θα βοηθήσουν με τις καινούργιες
αφίξεις.
Πηγή: ΑΜΠΕ - NAYTEMΠΟΡΙΚΗ
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Ο Πούτιν συμμαχεί με τη ρωσική Εκκλησία
Οι συντηρητικές ιδέες του ρώσου προέδρου συμβαδίζουν με τα
αντανακλαστικά των θρησκευόμενων ψηφοφόρων

Συνάντηση της Προέδρου της Βουλής
με την υπηρεσιακή Πρωθυπουργό
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2015
Με την υπηρεσιακή
Πρωθυπουργό, κ. Βασιλική
Θάνου-Χριστοφίλου,
συναντήθηκε το μεσημέρι
η Πρόεδρος της Βουλής,
κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Μετά το πέρας της
συνάντησης, εξερχόμενη
του Μεγάρου Μαξίμου, η κ.
Κωνσταντοπούλου έκανε την
ακόλουθη δήλωση:

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο
Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία
αποτελεί έναν από τους
καλύτερους συμμάχους του
προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ
Πούτιν, διαπιστώνει ο Βιτάλι
Τσεβτσένκο, ανταποκριτής του
βρετανικού BBC στη Μόσχα.
Οι ήδη στενές σχέσεις μεταξύ
τους ισχυροποιήθηκαν κατά τη
διαμάχη της Ρωσίας με τη Δύση
με αφορμή τις συγκρούσεις στην
Ουκρανία, γράφει στη σχετική
ανταπόκριση. Και υπενθυμίζει
ότι η Εκκλησία συμβάλλει
στη διάδοση συντηρητικών
αξιών που κυριαρχούν στη
Ρωσία του Πούτιν, ο οποίος
έχει επενδύσει επικοινωνιακά
στα αντανακλαστικά των
θρησκευόμενων ψηφοφόρων.
Το τελευταίο χαρακτηριστικό
παράδειγμα αυτής της άτυπης
συμμαχίας προέκυψε στις 14
Αυγούστου, όταν μια ομάδα
φανατικών που αποκαλείται
«Θέλημα του Θεού» κατέστρεψε
μια έκθεση σοβιετικής τέχνης
κοντά στο Κρεμλίνο. Τους
εξόργισαν έργα που απεικόνιζαν
τον Χριστό και αγίους με
διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει
βίντεο που τους δείχνει να
πετούν εκθέματα και να
φωνάζουν: «Δεν μπορείτε να
προσβάλλετε τον Χριστό!».
Μερικοί παρομοίωσαν το
γεγονός με την καταστροφή
αρχαίων ναών και αγαλμάτων
από τους φανατικούς σουνίτες
του Ισλαμικού Κράτους στη
Συρία και στο Βόρειο Ιράκ.
Πολλοί κατηγόρησαν, επίσης,
την κυβέρνηση ότι είναι
ελαστική με τους ορθόδοξους
εξτρεμιστές, όπως ο αρχηγός
του «Θελήματος του Θεού»
Ντμίτρι Εντέο, και δεν τους
τιμωρεί. Ο Εντέο προσήχθη,
ανακρίθηκε και μετά αφέθηκε
ελεύθερος. Επισημαίνουν ότι η
ανοχή δείχνει είτε ότι το κράτος
υποστηρίζει τις ίδιες απόψεις και
τις εγκληματικές τους πράξεις
είτε ότι δεν υπάρχει κράτος.

«Η κοινωνία μας είναι
άρρωστη...»
Kαταδικάζοντας την επίθεση,
ο διευθυντής του μουσείου
Μιχαήλ Πιοτρόφσκι δήλωσε
απογοητευμένος: «Η κοινωνία

μας είναι άρρωστη...».
Το 2012 το Κρεμλίνο και η
Ορθόδοξη Εκκλησία από κοινού
καταδίκασαν το γυναικείο
πανκ συγκρότημα Pussy Riot
για την ιδιαίτερη «προσευχή»
τους στον κύριο ορθόδοξο
ναό της Μόσχας, στην οποία
διαμαρτύρονταν για τη στήριξη
της Εκκλησίας στον Πούτιν.
Τρεις από τις συλληφθείσες
καταδικάστηκαν σε δύο χρόνια
φυλάκιση.
Πολλές ομάδες στη Ρωσία
στηρίζουν τις συντηρητικές
ιδέες της Κυβέρνησης και της
Εκκλησίας και δρουν ενάντια
σε ομάδες και ανθρώπους που
αντιτίθενται σε αυτές.
Μερικές από τις πιο ενεργητικές
συνδέονται με το παραδοσιακό
κίνημα των Κοζάκων. Το 2014
μια ομάδα Κοζάκων μαστίγωσε
δημοσίως μέλη των Pussy Riot
γιατί ένα τραγούδι τους ασκούσε
κριτική στον Πούτιν.
Οι Κοζάκοι συμμετέχουν,
επίσης, στον πόλεμο στην
Ουκρανία. Εκατοντάδες
κοζάκοι στρατιώτες από τη
Ρωσία πολεμούν κατά των
στρατευμάτων της ουκρανικής
κυβέρνησης στην Ανατολική
Ουκρανία.
Από την έναρξη του πολέμου
στην Ουκρανία τον Μάρτιο του
2014, η Ορθόδοξη Εκκλησία
παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο
στη ρωσική προπαγάνδα.
Ενας από τους όρους που
χρησιμοποιούνται για να
δώσουν έμφαση στην παγκόσμια
κοινότητα ρωσοφώνων
είναι η έκφραση «ο ρωσικός
κόσμος». Τώρα η έκφραση
χρησιμοποιείται και για να
αιτιολογήσει την πολιτική της
Ρωσίας στην Ουκρανία. Ενα
παράδειγμα αποτελεί η δήλωση
του ρώσου βουλευτή Λεονίντ
Καλάσνικοφ: «Ανθρωποι
σκοτώνονται στην Ουκρανία
γιατί θεωρούν τους εαυτούς τους
τμήμα του ρωσικού κόσμου».
Και όταν ο Πούτιν επισκέφθηκε
την Κριμαία στις 17 Αυγούστου,
έκανε την αμφιλεγόμενη
δήλωση: «Θεωρώ γενικά ότι
Ρώσοι και Ουκρανοί είναι ένας

«Επισκέφθηκα την υπηρεσιακή
Πρωθυπουργό, την Πρόεδρο
του Αρείου Πάγου, κυρία
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου,
προκειμένου αφ’ ενός να την
ευχαριστήσω για τη χθεσινή
θεσμική ενημέρωση που μου
έκανε σε σχέση με την έκδοση
του Προεδρικού Διατάγματος
για τη διάλυση της Βουλής,
αφ’ ετέρου να της ευχηθώ
καλή δύναμη και να τη
συγχαρώ για την ανάληψη των
καθηκόντων της και, τέλος, να
την ενημερώσω σε σχέση με
τη λειτουργία της Βουλής στη
διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου.
Την ενημέρωσα για την
επικείμενη συνεδρίαση της
Βουλής των Εφήβων, που θα
γίνει στη Βουλή στις αρχές του
Σεπτέμβρη, καθώς επίσης και
για την τελευταία συνεδρίαση
της Επιτροπής Αλήθειας
Δημοσίου Χρέους που θα γίνει
αμέσως μετά τις εκλογές, όπως
είχε προγραμματισθεί.
Θεσμικά, ως οφείλω, ενημέρωσα
την κυρία Πρωθυπουργό ότι η
Βουλή θα συνδράμει όπου χρειαστεί, όπως προβλέπουν το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής, στη
διαδικασία της προεκλογικής περιόδου και από την πλευρά μου θα καταβάλω εκείνες τις προσπάθειες
κι εκείνες τις δυνάμεις που απαιτούνται προκειμένου να υπηρετηθεί ο θεσμός του Κοινοβουλίου σε όσο
διάστημα απομένει στη θητεία μου.
Τέλος, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι την πρωθυπουργία της χώρας σ’ αυτήν την κρίσιμη,
πολύ σύντομη, προεκλογική περίοδο αναλαμβάνει μία γυναίκα που έχει διακριθεί στη διαρκή και
αγωνιστική στάση και δράση για Δικαιοσύνη, Ελευθερία, Δημοκρατία και σεβασμό των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει.
Και ήταν πολλαπλή η χαρά να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, με δεδομένο ότι η Βουλή είχε
τιμήσει την κυρία Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου στην εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας, στις
9 Μαρτίου, με αφορμή την 8η Μαρτίου, αλλά και η κυρία Θάνου-Χριστοφίλου είχε τιμήσει κατ’
επανάληψη τις εργασίες της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, που πραγματοποιήθηκαν στο
Κοινοβούλιο».

λαός».
Εκπρόσωπος της Ρωσικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην
Ουκρανία είναι ο Μητροπολίτης
Ονούφριος. Ο επίσημος
τίτλος του είναι Πατριάρχης
της Ουκρανικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας της Μόσχας. Από την
ενθρόνισή του τον Αύγουστο
του 2014, ο Ονούφριος ασκεί
δριμεία κριτική στην κυβέρνηση
του Κιέβου και εξαίρει τους
φιλορώσους αυτονομιστές.
Ο Ονούφριος αρνήθηκε να
σηκωθεί από τη θέση του όταν
το κοινοβούλιο στο Κίεβο
απέδωσε τιμή σε Ουκρανούς
που σκοτώθηκαν σε μάχες
εναντίον αυτονομιστών.

Διασύνδεση κληρικών με
μυστικές υπηρεσίες
Αυτή η σύγκλιση απόψεων
μεταξύ της Ρωσικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας και του Κρεμλίνου

γίνεται παρά τη συνταγματική
επιταγή για χωρισμό Εκκλησίας
και Κράτους. Από τότε που
ο Πούτιν ανέλαβε ξανά την
προεδρία το 2012, η παρουσία
της Εκκλησίας γίνεται
αντιληπτή πρακτικά σε όλες
τις σφαίρες της δημόσιας
ζωής στη Ρωσία, από τη
φιλανθρωπία ως την επιστήμη
και από την εκπαίδευση ως τις
ένοπλες δυνάμεις. Ο Αλεξάντερ
Γιακόβλεφ, κορυφαίο στέλεχος
του Κομμουνιστικού Κόμματος
για πολλές δεκαετίες, έχει
ομολογήσει αυτό που ήταν
παγκοίνως γνωστό, ότι επί ΕΣΣΔ
η KGB ασκούσε απόλυτο έλεγχο
στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Πολλοί πιστεύουν ότι ο διάδοχός

της, η FSB, έχει ακόμη στενή
σύνδεση με τους κληρικούς.
Το Κρεμλίνο, σύμφωνα με
τον ανταποκριτή του BBC,
προωθεί τον συντηρητισμό ως
όπλο ενάντια στις φιλελεύθερες
αξίες της Δύσης. Η σύγκρουση
δυτικών και παραδοσιακών
αξιών στη Ρωσία χρονολογείται
από πολύ παλιά. Τον 19ο αιώνα
φιλοδυτικοί και σλαβόφιλοι
είχαν έντονες διαμάχες για
το μέλλον της Ρωσίας. Στον
δε 20ό αιώνα, το σοβιετικό
Κομμουνιστικό Κόμμα
υιοθέτησε ανάλογο ρόλο και
παρουσιαζόταν ως ασπίδα
προστασίας από τη «διαφθορά
της Δύσης».
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΑΚΟΥ ΤΟ ΡΥΘΜΟ
Συγγραφέας: Μαρία Ρουσάκη
Εκδόσεις: ΚΕΔΡΟΣ
Η Χριστιάννα είναι ένα
μελαγχολικό δεκαεφτάχρονο
κορίτσι. Όμορφη και λαμπερή
γοητεύει όσους την πλησιάζουν.
Μέσα από τις αφηγήσεις πέντε
διαφορετικών προσώπων
μαθαίνουμε για εκείνη. Γιατί
βρίσκεται στην Εντατική; Ποιος
φταίει; Τι έχει συμβεί; Η λύση του
μυστηρίου ξετυλίγεται σιγά-σιγά.
Είναι αλήθεια πως η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδος για τους
περισσότερους νέους. Τα προβλήματα, πολλές φορές, αν δεν έχεις
κάποιον να σου κρατήσει το χέρι, γιγαντώνονται με αποτέλεσμα να
γιγαντώνεται και η απελπισία. Όμως, όπως λέει και η συγγραφέας,
Μαρία Ρουσάκη: «Ας μην ξεχνάμε πως ένας χορός είναι κι η ζωή. Κι
ένα στραβοπάτημα δε σημαίνει το τέλος της μουσικής.»
ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ
Συγγραφέας: Εύα Κασιάρου
Εκδόσεις: ΚΕΔΡΟΣ
Υπάρχει απλό μυστήριο; Μπορεί
και να υπάρχει. Το μυστήριο
στην αυλή όμως, δεν είναι
καθόλου απλό. Ο εντεκάχρονος
Νάσος βρίσκει ένα πρωί στην
αυλή του, τραυματισμένο
τον ταχυδρόμο Θανάση
Μαντρουλάκη. Η αστυνομία
έρχεται αμέσως, ενώ οι γιατροί
εκτιμούν πως ο ταχυδρόμος
πάλεψε με ένα μεγαλόσωμο και
άγριο θηρίο.
Τι ρόλο μπορεί να παίζει στην
ιστορία η πανσέληνος; Σε αυτό
και σε άλλα πολλά ερωτήματα
θα καταφέρει να απαντήσει ο
Νάσος. Χρειάζεται απλά θάρρος, εξυπνάδα και καλοσύνη. Η Εύα
Κασιάρου έχει μαγειρέψει μια ιστορία συναρπαστική, με πολλές
δόσεις ανθρωπιάς κι ευαισθησίας

ΠOIHMA

Κρατικό Πανεπιστήμιο Λουιζιάνας ΗΠΑ

Ο καρκίνος θα θεραπεύεται μόνο με μία ένεση
Μελλοντικά η θεραπεία του καρκίνου σε πρώιμο στάδιο,θα μπορεί
να γίνεται με ένεση τοπικά και τη χρήση ιών,χωρίς να χρειάζεται να
υποβληθεί ο ασθενής σε χημειοθεραπείες.
Η θεραπεία του καρκίνου,με τη χρήση ιών,που θα χορηγούνται
ενέσιμα, ξελίσσουν στο εργαστήριο ερευνητές, φιλοδοξώντας να
βάλουν μια μέρα, τέρμα στη χημειοθεραπεία. Ερευνητική ομάδα
του Κρατικού Πανεπιστημίου της Λουιζιάνας των ΗΠΑ,υπό τον
Έλληνα καθηγητή Κωνσταντίνο Κούσουλα,πειραματίζεται μ’ έναν
μεταλλαγμένο ερπητοϊό ο οποίος στα πρώτα στάδια της έρευνας σε
πειραματόζωα καταγράφει 100% επιτυχία στην καταπολέμηση του
καρκίνου.
«Αυτός ο ιός μπορεί να μεταλλαχθεί περαιτέρω ώστε να περιέχει και
γονίδια άλλων ιών και βακτηριδίων, όπως είναι τα χλαμύδια, και να
δημιουργήσουμε ένα εμβόλιο εναντίον του έρπητα και εναντίον των
χλαμυδίων. Ή να βάλουμε στον ιό πεπτίδια-πρωτεΐνες από μερικούς
καρκίνους ώστε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο εμβόλιο για τον
καρκίνο. Ηδη έχουμε βάλει στον ιό κάποια γονίδια για καρκίνο του νευρικού συστήματος, όπως είναι
το γλοιοβλάστωμα στον εγκέφαλο αλλά επίσης και για καρκίνο του προστάτη. Την πρώτη φορά που θα
χρησιμοποιηθεί, γίνεται ενέσιμα παροχή του ιού μέσα στον πρώτο όγκο,ο οποίος καταστρέφεται και καθώς
καταστρέφεται, ημιουργείται ένα εμβόλιο.
Υπάρχει η εκδοχή να χρησιμοποιηθεί κάποτε και προληπτικά, π.χ.,θα εμβολιαστεί μια γυναίκα με τον
ιό αυτό για το γονίδιο BRCA1/BRCA2 του καρκίνου του μαστού και έτσι να έχει πολύ περισσότερα
αντισώματα από εκείνα που θα είχε κάποια άλλη. Οπότε, αν έχει κανείς κάποια γενετική προδιάθεση για
κάποιον καρκίνο, να μπορούμε και να μειώσουμε τον κίνδυνο» εξηγεί ο επιστήμονας.
Ο κ.Κούσουλας αισιοδοξεί ότι με τις θεραπείες αυτές τα επόμενα 10-20 χρόνια θα μπορούν να
καταστέλλονται οι καρκίνοι με φάρμακα και οι ασθενείς θα μπορούν να ζουν πολλές δεκαετίες,καθώς θα
γλιτώνουν την ταλαιπωρία αλλά και τον «αφοπλισμό» του οργανισμού εξαιτίας της χημειοθεραπείας.
«Η χημειοθεραπεία σκοτώνει τα κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα από τα κανονικά,αλλά
σκοτώνει όλα τα κύτταρα και -το χειρότερο απ’ όλα- σκοτώνει το αμυντικό σύστημα».
Δηλαδή,«αν υπήρχε μια ευκαιρία στο αμυντικό σύστημα να μπορέσει να ξυπνήσει και να καταπολεμήσει το
καρκίνωμα μετά τη χημειοθεραπεία,αυτή η ευκαιρία χάνεται»
Οι επιστημονικές έρευνες για την θεραπεία του καρκίνου έχουν στραφεί τα τελευταία χρόνια στη χρήση
ιών και ήδη υπάρχουν δέκα ιοί με τους οποίους, στις ΗΠΑ γίνονται κλινικές μελέτες πρώτου και δεύτερου
σταδίου για τη δημιουργία θεραπευτικών σχημάτων για διάφορες μορφές της νόσου.
Πρόσφατα πήρε έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Ποτών (FDA) η πρώτη θεραπεία
του μελανώματος με ερπητοϊό «φορτωμένο» με ένα πεπτίδιο, την λεμφοκίνη. Το φάρμακο αυτό (Talimogene Laherparepvec -T-VEC) αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο έτος και θα είναι το πρώτο προϊόν
βιολογικού ιού που θα καταπολεμά τον καρκίνο.
Τα παραπάνω επισημαίνει ο αντιπρόεδρος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Λουιζιάνας των ΗΠΑ,
καθηγητής Κωνσταντίνος Κούσουλας, ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία του συνεδρίου
NANOTEXNOLOGY 2015, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν χτες.
Σύμφωνα με τον κ. ούσουλα ο ερπητοϊός που πήρε έγκριση για την θεραπεία του μελανώματος έχει το
μειονέκτημα ότι μπαίνει στα νευροκύτταρα, ενώ η έρευνα της δικής του ομάδας είναι επικεντρωμένη στη
θεραπεία του καρκίνου με έναν μεταλλαγμένο ερπητοϊό ο οποίος έχει το πλεονέκτημα να μην μπαίνει στα
νευροκύτταρα.
«Η βασική ιδιότητα του ερπητοϊού είναι ότι μπαίνει στα νευροκύτταρα και παραμένει εκεί εφ΄ όρου ζωής
και, όταν υπάρχει κάποιο στρες ή οτιδήποτε άλλο, δημιουργεί κάποια προβλήματα πχ μπορεί να κάνει
κερατίτιδα ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς έχουμε μεταλλάξει τον ιό ώστε να μην μπορεί να μπει μέσα στα
νευροκύτταρα και στα πρώτα πειράματα βρήκαμε ότι αυτός ο ιός είναι ένα τρομερό εμβόλιο εναντίον του
ίδιου του ερπητοϊού, ιδίως έρπη των γεννητικών οργάνων που είναι ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.
Εμβολιάσαμε ποντίκια με αυτόν τον ιό και μετά προσπαθήσαμε να τα μολύνουμε στα γεννητικά όργανα με
κάποιον ιο ο οποίος είναι θανατηφόρος. Διαπιστώσαμε ότι τα ποντίκια είχαν θεραπευτεί 100%. Κι επειδή
μελετήσαμε αυτή την κατάσταση, βρήκαμε ότι αυτές οι μεταλλάξεις που κάναμε στον ιό τον αλλάξανε
ώστε να μην μπορεί να μπει μέσα στα νευροκύτταρα και παράλληλα ενίσχυσαν το αμυντικό σύστημα πολύ
καλύτερα από κάποιους άλλους ιούς που είδαμε νωρίτερα. Αυτός ο ιός όταν μολύνει τα μελανώματα τα
καταστρέφει με τέτοιο τρόπο που δημιουργείται μια ανοσολογική αντίδραση και ενισχύεται το αμυντικό
σύστημα ώστε να δημιουργείται ένα εμβόλιο εναντίον του καρκίνου», εξηγεί ο κ Κούσουλας.
Το προσεχές φθινόπωρο οι έρευνες της ομάδας του Κούσουλα θα στραφούν στη δημιουργία θεραπευτικού
εμβολίου κατά του έρπη αλλά και κατά του καρκίνου με τη χρήση του μεταλλαγμένου ερπητοϊού.
«Αυτό ο ιός μπορεί να μεταλλαχτεί περαιτέρω ώστε να περιέχει και γονίδια άλλων ιών και βακτηριδίων,
όπως είναι τα χλαμύδια και να δημιουργήσουμε ένα εμβόλιο εναντίον του έρπη και εναντίον των χλαμυδίων.

Στον τόπο που γεννήθηκα
Τα πουλιά τραγουδάνε ελεύθερα
Τα δέντρα απλώνουν περήφανα τα κλαδιά τους
και τα βουνά με στοργή αγκαλιάζουν τους κάμπους
Η θάλασσα σβήνει τη φλόγα του πόνου
Ο ουρανός πάπλωμα με χρυσακέντητα αστέρια
και η κάθε πέτρα χορταριάζει για χάρη μας
Στον τόπο που γεννήθηκα
Ο άνεμος περπατάει σφυρίζοντας
Η βροχή πέφτει για να δροσίσει το χώμα μας
και το κρύο αγγίζει τη σάρκα δειλιάζοντας
Οι ζωντανοί τιμάνε τους νεκρούς
Οι νεκροί απ’ το μπράτσο πιάνουν το θάνατο
κι ο θάνατος στη γωνία δακρύζει για τις ανάσες μας
Χριστίνα Γαλιανδρα Strada

Ή να βάλουμε στον ιό πεπτίδια - πρωτεΐνες από μερικούς καρκίνους ώστε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο
εμβόλιο για τον καρκίνο. Ήδη έχουμε βάλει στον ιό κάποια γονίδια για καρκίνο του νευρικού συστήματος,
όπως είναι το γλοιοβλάστωμα στον εγκέφαλο αλλά επίσης και για καρκίνο του προστάτη. Αυτά είναι
εμβόλια θεραπευτικά γιατί ο πρωταρχικός ρόλος είναι να βρεθεί ένας μικρός όγκος όπως πχ ένα καρκίνος
του μαστού. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί γίνεται ενέσιμα παροχή του ιού μέσα στον πρώτο
όγκο ο οποίος καταστρέφεται και καθώς καταστρέφεται δημιουργείται ένα εμβόλιο. Υπάρχει η εκδοχή
να χρησιμοποιηθεί κάποτε και προληπτικά, πχ θα εμβολιαστεί μια γυναίκα με τον ιό αυτό για το γονίδιο
BRCA1/BRCA2 του καρκίνου του μαστού και έτσι να έχει πολύ περισσότερα αντισώματα από εκείνα που
θα είχε κάποια άλλη. Οπότε αν έχει κανείς κάποια γενετική προδιάθεση για κάποιον καρκίνο να μπορούμε
και να μειώσουμε τον κίνδυνο», προσθέτει ο κ Κούσουλας.
«Στο μέλλον με την πρώτη γνωμάτευση σε αρχικά στάδια του καρκίνου μπορεί να γίνεται μια ένεση και
να προστατεύεται ο άνθρωπος για πολλά χρόνια. Ο ερπητοϊός θα χορηγείται ενέσιμα επί του τοπικού
καρκινώματος, η τοξικότητά του είναι ελάχιστη και δεν θα χρειάζεται να κάνει χημειοθεραπεία ο ασθενής.
Η χημειοθεραπεία σκοτώνει τα κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα από τα κανονικά αλλά
σκοτώνει όλα τα κύτταρα και το χειρότερο απ΄ όλα, σκοτώνει το αμυντικό σύστημα. Δηλαδή αν υπήρχε
μια ευκαιρία στο αμυντικό σύστημα να μπορέσει να ξυπνήσει να καταπολεμήσει το καρκίνωμα μετά τη
χημειοθεραπεία αυτή η ευκαιρία χάνεται. Υπάρχει περίπτωση να διαφοροποιηθεί ο ιός να μπει με ένεση στο
αίμα και να βρει και κάποια μετάσταση αλλά αυτό δεν συνιστάται γιατί μπορεί να πάει και αλλού. Επίσης
όσο πιο μεγάλος είναι ο καρκίνος τόσο πιο δύσκολο είναι να ξυπνήσει το αμυντικό σύστημα. Γι αυτό λέμε
αν προλάβουμε τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο τότε το αμυντικό σύστημα έχει καλύτερες επιδόσεις. Το
χειρότερο που μπορεί να γίνει σε κάποιον που έχει μικρά καρκινώματα είναι η χημειοθεραπεία. Γιατί αν
πετύχει καλώς, αν όμως ξεφύγουν κάποια καρκινώματα μετά γίνονται ανθεκτικά στην χημειοθεραπεία και
μετά είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθούν» καταλήγει ο κ. Κούσουλας

17 Γνώμη

Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Ανω: αριστερά η Tαμίας κα Σοφία Αηδονίδου

Ανω: στο μέσον διακρίνεται ο χοροδιδάσκολος
κ. Κώστας Τοπαλίδης

Βλέπετε μερικά στιγμιότυπα από το χορευτικό του συλλόγου “Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ” Βέροιας
στις εκδηλώσεις στη Ρόδο.

Άνω: Δυο φωτογραφίες από το χορευτικό εργαστήρι Καλυθιών
“ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ” από τις δυο εκδηλώσεις.

Τυχαία συναντήθηκα στο Φαλιράκι Ρόδου την Παρασκευή 28
Αυγούστου 2015 στην Καντίνα το «ΚΥΜΑ» με το χορευτικό
συγκρότημα Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος ¨Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ»
από την Βέροια. Γνωρίστηκα με τον Πρόεδρο του συλλόγου και
χοροδιδάσκαλο κ. Κώστα Τοπαλίδη, ο οποίος έχει ως συνεργάτη
του την κόρη του Ράνια Τοπαλίδου, επίσης με την Ταμία κα
Σοφία Αηδονίδου και από το Διοικητικό Συμβούλιο την κα
Ελπίδα Τσακηρίδου, την ώρα που πίνανε τον καφέ τους και
απολαμβάνανε την μαγευτική παραλία του Φαληρακιού.

Ο Σύλλογος «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» επανιδρύθηκε το 1979 και σήμερα
έχει 120 άτομα, που αποτελούν τα χορευτικά τμήματα, το παιδικό,
των αρχαρίων,εφήβων, τμήμα παραστάσεων και τμήμα ενηλίκων.
Επίσης ο σύλλογός τους έχει τμήμα μουσικής, ζωγραφικής και
τράπεζα αίματος.
Τα 25 άτομα του χορευτικού «‘Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» από τη Βέροια
μαζί με τους συνοδούς τους όπως πληροφορήθηκα ήρθαν για ένα
τριήμερο στη Ρόδο φιλοξενούμενη του χορευτικού εργαστηρίου
Καλυθιών Ρόδου «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ».
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη
έλαβε χώρα στον Αη Γιάννη στις Καλυθιές της Ρόδου, όπου την
Παρασκευή βράδυ 28 Αυγούστου 2015 το χορευτικό εργαστήρι
Καλυθιών «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ» καλωσόρισε τον Μορφωτικό
Αθλητικό Σύλλογο Βέροιας «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» στο πανηγύρι
που έγινε στο Μοναστήρι του Άη-Γιάννη Καλυθιών Ρόδου, όπου
χόρεψαν μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, Ποντιακούς
χορούς από το χορευτικό «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» και χορούς Ρόδου
από το χορευτικό «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ» που παρακολούθησε ένα
μεγάλο πλήθος κόσμου. Οι δύο σύλλογοι προσέφεραν σπουδαίο
θέαμα, ευχαριστώντας και παράλληλα ανταμείβοντας τον κόσμο
που παραβρέθηκε στον Αη Γιάννη.
Επίσης το χορευτικό «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» Βέροιας κλήθηκε να
παρουσιάσει το Σάββατο 29 Αυγούστου 2015 στη γιορτή του
παραδοσιακού φαγητού “Σαλακενό γιαπράκι” ένα χορευτικό
πρόγραμμα, που θα θυμούνται για αρκετό καιρό οι 3.000 και
πλέον επισκέπτες που βρέθηκαν εκεί. Το πρόγραμμα ήταν
μοναδικό, καθώς συμπεριελάμβανε μεταξύ άλλων, μουσική, χορό
και τραγούδι από διάφορες περιοχές του Πόντου. Το αποτέλεσμα
ήταν εξαίσιο και οι κριτικές θετικότατες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η φιλοξενία του τοπικού εργαστηρίου
“ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ”, καθώς και όλων όσων συμμετείχαν στις
εκδηλώσεις ήταν εγκάρδια και πάρα πολύ θερμή, ανανεώνοντας
μια παλαιά φιλία που είχαν οι δύο συλλόγοι.
Κώστας Καρατσίκης
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Ο αστροναύτης που αγωνιά για την Ελλάδα
Ενα μήνυμα συμπαράστασης από το Διάστημα. Εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, η Ελλάδα
μοιάζει με μικρή κουκκίδα πάνω στον πλανήτη.
Ομως φαίνεται ότι ακόμα και
στην πιο μακρινή «αποικία»,
η χώρα μας έχει τη δική
της σημειολογία. Από τον
Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ο
Αμερικανός αστροναύτης Σκοτ
Κέλι δύο φορές μέσα σε έναν
μήνα έστειλε μέσω Twitter το
δικό του μήνυμα συμπάθειας
προς τη χώρα μας, ίσως ως μια
ένδειξη συμπαράστασηςγια τις

δυσκολίες που βιώνει τα τελευταία χρόνια.

συγχρόνως στη Γη και στο Διάστημα, καθώς ο δίδυμος αδελφός του
Σκοτ Κέλι, ο Μαρκ, μετέχει στη διαδικασία.
Το εντυπωσιακό είναι ότι και ο Μαρκ Κέλι είναι αστροναύτης.
Για την ακρίβεια, αποσύρθηκε πρόσφατα από την ενεργό δράση
και τις αποστολές εκτός του πλανήτη. Προφανώς τα δύο αδέλφια
αποτελούν μια μοναδική περίπτωση διδύμων που έχουν ταξιδέψει
στο Διάστημα.

Η πρώτη αναφορά του Αμερικανού αστροναύτη για την πατρίδα μας έγινε τον περασμένο Ιούλιο όταν
έστειλε την καλημέρα του στην Ελλάδα, αναρτώντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter μία
δορυφορική εικόνα της Αττικής που συνοδευόταν από το σχόλιο: «Αθήνα, Ελλάδα, καλημέρα από τον
διαστημικό σταθμό! Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο».
Ηταν 12 Ιουλίου, ακριβώς μία εβδομάδα μετά το δημοψήφισμα και με την Ελλάδα στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος. Επί εβδομάδες κάθε σχετική είδηση όχι μόνο έκανε τον γύρο του κόσμου αλλά έφτανε
μέχρι το Διάστημα...
Oι δίδυμοι Σκοτ (δεξιά) και
Μαρκ Κέλι, όταν υπηρετούσαν
στο Πολεμικό Ναυτικό των
ΗΠΑ.
Το φιλικό τιτίβισμα του Σκοτ
Κέλι δεν πέρασε απαρατήρητο
και σχολιάστηκε δεόντως. Και
πριν συμπληρωθεί ένας μήνας,
ο Αμερικανός αστροναύτης
επανήλθε με ακόμα ένα.
Στις 9 Αυγούστου ανέβασε
φωτογραφία της Γης από
τον ΔΔΣ αναφέροντας: «Για
τους καλούς μου φίλους στην
Ελλάδα. Σας σκέφτομαι. Ελπίζω να περνάτε ένα υπέροχο βράδυ» έγραφε, σε μια εποχή όπου η χώρα
μας έχει ανάγκη από κάθε φιλική υποστήριξη και θετική δημοσιότητα. Ουδείς γνωρίζει, βεβαίως, εάν
ο χαιρετισμός είχε και συγκεκριμένους φυσικούς αποδέκτες στην Ελλάδα, πρόσωπα με τα οποία ο
αστροναύτης διατηρεί πραγματική φιλική σχέση, ούτε είναι γνωστό εάν έχει επισκεφθεί τη χώρα μας,
όπως έχουν κάνει άλλοι συνάδελφοί του.
Οπως αναφέρει ο ίδιος στο
Twitter, λατρεύει να βγάζει
φωτογραφίες της Γης από
ψηλά. (Aριστερά)
Σημαντικές έρευνες
Πρόκειται όμως για μια
ξεχωριστή προσωπικότητα
με ιδιαίτερη εμπειρία στις
διαστημικές αποστολές, ενώ
η παραμονή του επί έναν
χρόνο στον ΔΔΣ συνδέεται
με σημαντικές επιστημονικές
έρευνες όσο και με ένα
ιδιαίτερο ιατρικό πρόγραμμα. Είναι το λεγόμενο «πείραμα των διδύμων» που πραγματοποιείται
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Ο Σκοτ Κέλι με τη γυναίκα του Γκάμπριελ Γκίφορντς.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Γεννήθηκαν 21
Φεβρουαρίου του 1964 στο Οραντζ του Νιου Τζέρσεϊ. O Σκοτ Κέλι
σπούδασε μηχανικός και σήμερα είναι απόστρατος αξιωματικός
μετά από πολλά χρόνια υπηρεσίας στην αεροπορία του Πολεμικού
Ναυτικού. Εχει γράψει πάνω από 8.000 ώρες πτήσεων με 40
διαφορετικούς τύπους αεροπλάνων. Αν και αποστρατεύθηκε από το
Ναυτικό το 2012, συνεχίζει να υπηρετεί ως αστροναύτης. Ηταν ήδη
βετεράνος σε διαστημικές αποστολές όταν επελέγη για μια μακράς
διάρκειας αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
Είχε ταξιδέψει ως πιλότος με το Space Shuttle Discovery το 1999,
μετείχε σε προγράμματα του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble,
ενώ πήρε μέρος σε δωδεκαήμερη αποστολή στον ΔΔΣ το 2007. Το
2010 επελέγη από τη ΝΑSΑ ως μέλος της ομάδας για μακροχρόνια
παραμονή στο Διάστημα.
Η νέα αποστολή του, που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο,
προβλέπει την παραμονή στον ΔΔΣ για ένα ολόκληρο χρόνο, ενώ
ορισμένες έρευνες γίνονται παράλληλα στη Γη με τον δίδυμο
αδελφό του.

Ο δίδυμος αδελφός του
Ο Μαρκ έχει μια παραπλήσια πορεία. Με σπουδές μηχανικού,
εργάστηκε ως αξιωματικός του Ναυτικού και το 1996 επελέγη να
συμμετάσχει σε διαστημικές αποστολές της ΝΑSΑ και ταξίδεψε
πρώτη φορά το 2001. Η διαδρομή του συνεχίστηκε έως το 2011 με
τον Endeavour. Ο ίδιος βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας
εξαιτίας ενός τραγικού γεγονότος.
Η σύζυγός του είναι η Γκάμπριελ Γκίφορντς, μέλος του Κογκρέσου,
η οποία δέχθηκε δολοφονική επίθεση στο Τούσον της Αριζόνα. Ηταν
8 Ιανουαρίου 2011 όταν ένας 22 χρονος ψυχικά ασταθής άνοιξε
πυρ εναντίον της ίδιας και υποστηρικτών της με αποτέλεσμα έξι
άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 13 άλλοι να τραυματιστούν
σοβαρά, μεταξύ των οποίων και η ίδια. Ο αστροναύτης σύζυγός της
στάθηκε στο πλευρό της και μάλιστα μαζί έγραψαν ένα βιβλίο με
θέμα την οπλοκατοχή.
NASA TWIN STUDY
Eνα φιλόδοξο ιατρικό πείραμα
Οταν ο Σκοτ Κέλι βρισκόταν σε διαδικασία απογείωσης για να
ταξιδέψει προς τον ΔΔΣ και το τεχνικό προσωπικό παρακολουθούσε
τις τελευταίες λεπτομέρειες, όλο το επιτελείο της ΝΑSΑ ξαφνικά
πάγωσε. Ο αστροναύτης εμφανίστηκε χαμογελαστός μπροστά τους
ενώ εκείνοι περίμεναν να εκτοξευθεί. «Μας ξεγέλασε όλους», είπε
ο επικεφαλής του προγράμματος. Ο Μαρκ Κέλι είχε επιλέξει εκείνη
τη στιγμή να εμφανιστεί έχοντας ξυρίσει το μουστάκι του, μοναδικό
σημείο αναγνώρισης ανάμεσα στους πανόμοιους διδύμους.
Οι επιπτώσεις
Αυτή η ομοιότητα δίνει μια μοναδική ευκαιρία στο ιατρικό επιτελείο
της ΝΑSΑ να ερευνήσει τις επιπτώσεις που επιφέρει η παραμονή
στο Διάστημα στο σώμα και στη συμπεριφορά. Το πρόγραμμα
ονομάζεται NASA Twin Study και τα δύο αδέλφια θα μετάσχουν
σε 10 πειράματα που αφορούν τη συμπεριφορά της υγείας, την
ψυχολογική κατάσταση και στοιχεία μικροβιολογίας και μοριακής
βιολογίας. Η επίδραση της ακτινοβολίας, η οστική μάζα και
πυκνότητα, η όραση, οι καρδιακές αντιδράσεις, θέματα βαρύτητας
και ισορροπίας είναι σημεία έρευνας για τους επιστήμονες.
Οι δίδυμοι της ΝΑSΑ αποτελούν ένα μοναδικό διπλό δείγμα και
ο επίγειος αδελφός δεν έχει καμία αντίρρηση να καταναλώνει
την τροφή των αστροναυτών και να υποβάλλεται σε δοκιμασίες
ανάλογες με εκείνες του αδελφού του στο Διάστημα.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
(Πηγή: ΤΟ ΕΘΝΟΣ 23-08-2015)
gapostolidis@pegasus.gr
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O Ιωάννης Η΄ ο Παλαιολόγος, έσυρε τον πατριάρχη
Το αλκοόλ φέρνει... πιο κοντά
Ιωσήφ στην Ευρώπη, να υπογράψουμε ένωση-υποταγή τον καρκίνο
στην Παπική Δύση
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στα 1438 ο αυτοκράτωρ Ιωάννης
Η΄ ο Παλαιολόγος, έσυρε τον
πατριάρχη Ιωσήφ με επισκόπους
από την ΚΠολη στην Ευρώπη,
ώστε να υπογράψουμε ένωσηυποταγή της ΟρθοδόξουΑνατολής
στην Παπική Δύση, προκειμένου
να πάρουμε οικονομική και κάθε
άλλη βοήθεια, για να σωθεί η
Βασιλεύουσα από την οθωμανική
λαίλαπα που πλησίαζε.
Ο σοφός πατέρας του, αυτοκράτωρ
Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος είχε
συμβουλεύσει το γιό του «φεῦγε
πᾶσαν ἀπόπειραν ἑνώσεως,
ἡ γὰρ βεβαία αὐτῆς ἀποτυχία
ἀπερίγραπτα συγκομιεῖ σοί τε

καὶ τῷ ἔθνει δεινά. Περὶ τῆς
συνόδου μελέτα μὲν καὶ ζήτει…
τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὴν μηκέτι
ἐπιχειρισθῇς…τοῦτο ἀδύνατον
ὄντως».
Αλλά και ο Γεώργιος Γεμιστός
Πλήθων είχε συμβουλεύσει
τον αυτοκράτορα να μην πάει
στην Ευρώπη επειδή οι δυτικοί,
βεβαίωνε ο λόγιος σοφός: θα
μεταβάλουν την Σύνοδο σε
κατηγορητήριο και λόγω της
πλειοψηφίας θα επιβάλουν τις
δικές τους γνώμες «καὶ λοιπόν,
οὐκ ἀπελεύσεσθε εἰς σύνοδον,
ἀλλ” εἰς κατάκρισιν».
Δυστυχώς έτσι έγινε. Στις

«Λαϊκή Ενότητα» η νέα ΚΟ με αρχηγό
τον Λαφαζάνη- Ανεξαρτητοποιήθηκαν 25
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Όλα τα ονόματα
Την ανεξαρτητοποίησή τους από
τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν 25
βουλευτές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση
που διάβασε στην Βουλή
η κυρία Χαραλαμπίδου οι
βουλευτές υπέβαλαν την
ανεξαρτητοποίησή τους και
ανακοίνωσαν την συγκρότηση
νέας κοινοβουλευτικής ομάδας.
Η ονομασία της νέας ΚΟ είναι
«Λαϊκή Ενότητα» και πρόεδρος
ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Τα πρόσωπα που την απαρτίζουν
είναι τα εξής:
•
Λαφαζάνης
Παναγιώτης
•
Αμανατίδου Ευαγγελία
•
Γαϊτάνη Ιωάννα
•
Δελημήτρος
Κωνσταντίνος

•
Διαμαντόπουλος
Ευάγγελος
•
Ζάννας Ζήσης
•
Ζερδελής Ιωάννης
•
Ησυχος Κωνσταντίνος
•
Ιωαννίδης Ηλίας
•
Κριτσωτάκης Μιχαήλ
•
Κυριακάκης Βασίλειος
•
Κυρίτση Αγλαΐα
•
Κώτσιας Θωμάς,
•
Λαπαβίτσας Κώστας
•
Λεουτσάκος Ευστάθιος
•
Μακρή Ραχήλ
•
Ουζουνίδου Ευγενία
•
Πετράκος Αθανάσιος
•
Σαμίλης Στέφανος
•
Σκούμας Αθανάσιος
•
Σταθάς Ιωάννης
•
Στρατουλης Δημήτρης
•
Τσανάκα Αλεξάνδρα
•
Χαραλαμπίδου
Δέσποινα
•
Ψαρέα Ελένη

εξευτελιστικές και «στημένες»
διαπραγματεύσεις στη ΦερράραΦλωρεντία και προκειμένου
να καμφθεί κάθε ελληνικό
αξιοπρεπές
πρόσχημα,
οι
δυτικοί έφτασαν να κόψουν
ακόμα και το σιτηρέσιο από την
ελληνική αντιπροσωπεία. Έτσι
οι δικοί μας πεινούσαν και για
να εξοικονομήσουν χρήματα για
τρόφιμα, οι κληρικοί έφτασαν
να πωλούν τα άμφιά τους και
οι φρουροί του αυτοκράτορα τα
όπλα και τις στολές τους. Υπήρξε
ημέρα που όταν οι Έλληνες
προσήλθαμε
στο
διάλογο,
βρήκαμε καθισμένους τους
παπικούς και -ελλείψει ! άλλων
καθισμάτων- μας υποδείχθηκε να
σταθούμε μπροστά τους όρθιοι
ώστε ν’ αρχίσουν οι συζητήσεις.
Από
ποιμαντική
ευθύνη,
ψυχολογική πίεση, αδυναμία
χαρακτήρος και εξευτελισμό, ο
πατριάρχης Ιωσήφ πέθανε και τον
έθαψαν με τιμές (!) στη Βενετία.
Η ελληνική αντιπροσωπεία πλην
του επισκόπου Εφέσου, αγίου
Μάρκου Ευγενικού, υπέγραψε
την ψευτο-ένωση και αφάνταστα
ταπεινωμένη επέστρεψε στη
Βασιλεύουσα. Ο λαός μας δεν
απεδέχθη εκείνη την ένωση.
Αλλά και οι Ευρωπαίοι, ποτέ δεν
πίστεψαν ότι θα ισχύσει και γι”
αυτό ποτέ δεν έστειλαν βοήθεια
στην Ορθόδοξη Ανατολή. Έτσι
η
ελληνική
αυτοκρατορία
μας των Ρωμηών, βυθίστηκε
στη μακραίωνη νύχτα της
τουρκοκρατίας.
Τώρα, αν τα παραπάνω σας
θυμίζουν κάτι από την ολονύχτια
Σύνοδο των Ηγετών της
Ευρώπης του Ιουλίου 2015 για
την αποστολή βοήθειας στην
Ελλάδα, τότε οι αυθαίρετοι αυτοί
συνειρμικοί συλλογισμοί, είναι
απολύτως δικοί σας και ούτε
καν πέρασαν από το μυαλό του
υπογράφοντος.
† Ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος

Τις πιθανότητες εμφάνισης ορισμένων ειδών καρκίνου και ιδίως του καρκίνου
του μαστού στις γυναίκες αυξάνει η έστω και μικρή κατανάλωση αλκοόλ,
σύμφωνα με νέα αμερικανική ιατρική έρευνα, στην οποία συμμετείχαν
10.000 άνδρες και γυναίκες. Παλαιότερες μελέτες είχαν συσχετίσει τη μεγάλη
κατανάλωση αλκοόλ με την αύξηση του κινδύνου για καρκίνο. Με επικεφαλής
τον καθηγητή επιδημιολογίας Εντουαρντ Τζιοβανούτσι, της Σχολής Δημόσιας
Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, οι ερευνητές μελέτησαν στοιχεία που
αφορούσαν περίπου 88.000 γυναίκες και 48.000 άνδρες για περίοδο 30 ετών
και δημοσίευσαν τα συμπεράσματά τους στο περιοδικό British Medical Journal. Οι επιστήμονες αξιολόγησαν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σε σχέση
με τη συχνότητα και την ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μικρή ώς μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, δηλαδή
έως ένα ποτήρι την ημέρα για τις γυναίκες και έως δύο ποτήρια για τους άνδρες,
αυξάνει ελαφρώς τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως
του εντέρου, του ήπατος, του στόματος, του φάρυγγα, του λάρυγγα ή του
οισοφάγου. Ιδιαίτερα οι γυναίκες που πίνουν ένα ποτήρι κρασί την ημέρα
κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού. Στη 30ετή
διάρκεια της μελέτης, 19.269 γυναίκες και 7.571 άνδρες εμφάνισαν διάφορες
μορφές καρκίνου. Ο κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου σχετικού με το αλκοόλ
είναι μεγαλύτερος μεταξύ των ανδρών καπνιστών. Οι γυναίκες, καπνίστριες
ή μη, αντιμετωπίζουν τον ίδιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού εάν
καταναλώνουν μικρή ώς μέτρια ποσότητα αλκοολούχων ποτών ημερησίως.
Οι ερευνητές συστήνουν στους άνδρες να μην πίνουν πάνω από δύο ποτήρια
αλκοόλ την ημέρα και στις γυναίκες πάνω από ένα. Οσοι έχουν οικογενειακό
ιστορικό καρκίνου θα πρέπει να πίνουν ακόμη λιγότερο ή καθόλου. Τις
πιθανότητες εμφάνισης ορισμένων ειδών καρκίνου και ιδίως του καρκίνου
του μαστού στις γυναίκες αυξάνει η έστω και μικρή κατανάλωση αλκοόλ,
σύμφωνα με νέα αμερικανική ιατρική έρευνα, στην οποία συμμετείχαν
10.000 άνδρες και γυναίκες. Παλαιότερες μελέτες είχαν συσχετίσει τη μεγάλη
κατανάλωση αλκοόλ με την αύξηση του κινδύνου για καρκίνο. Με επικεφαλής
τον καθηγητή επιδημιολογίας Εντουαρντ Τζιοβανούτσι, της Σχολής Δημόσιας
Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, οι ερευνητές μελέτησαν στοιχεία που
αφορούσαν περίπου 88.000 γυναίκες και 48.000 άνδρες για περίοδο 30 ετών
και δημοσίευσαν τα συμπεράσματά τους στο περιοδικό British Medical Journal. Οι επιστήμονες αξιολόγησαν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σε σχέση
με τη συχνότητα και την ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μικρή ώς μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, δηλαδή
έως ένα ποτήρι την ημέρα για τις γυναίκες και έως δύο ποτήρια για τους άνδρες,
αυξάνει ελαφρώς τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως
του εντέρου, του ήπατος, του στόματος, του φάρυγγα, του λάρυγγα ή του
οισοφάγου. Ιδιαίτερα οι γυναίκες που πίνουν ένα ποτήρι κρασί την ημέρα
κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού. Στη 30ετή
διάρκεια της μελέτης, 19.269 γυναίκες και 7.571 άνδρες εμφάνισαν διάφορες
μορφές καρκίνου. Ο κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου σχετικού με το αλκοόλ
είναι μεγαλύτερος μεταξύ των ανδρών καπνιστών. Οι γυναίκες, καπνίστριες
ή μη, αντιμετωπίζουν τον ίδιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού εάν
καταναλώνουν μικρή ώς μέτρια ποσότητα αλκοολούχων ποτών ημερησίως.
Οι ερευνητές συστήνουν στους άνδρες να μην πίνουν πάνω από δύο ποτήρια
αλκοόλ την ημέρα και στις γυναίκες πάνω από ένα. Οσοι έχουν οικογενειακό
ιστορικό καρκίνου θα πρέπει να πίνουν ακόμη λιγότερο ή καθόλου.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Greek Orthodox Community of Surrey & Fraser Valley
St. Constantine and Helen’s Greek Orthodox Church
13181 96th Ave., Surrey, BC V3V 1Y2

Γιά τέταρτη χρονιά και με επιτυχία αρχίζουν οι εγγραφές του Ελληνικού Σχολείου της
Κιονότητάς μας . Παρακαλούμε τους γονείς και τους κηδεμόνες των μελών της Κοινότητάς
μας να προσέλθουν στην παρακάτω ημερομηνία για την εγγραφή των μαθητών και
μαθητριών στο σχολείο μας.

Οι εγγραφές θα λάβουν χώρα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 9.30 - 11.30 το πρωή.
Μαθήματα θα γίνονται από τις 9.30 μέχρι 12 το μεσημέρι η τελευταία μισή ώρα είναι
μαθήματα χορού.
Τα δίδακτρα είναι $25 το μήνα για τα μέλη και $35 για τα μη μέλη.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο της κοινότητας
604 496 5099 και στο εμαιλ: gosurrey@gmail.com
Vasso Varsakis
604-496-5099
Community Secretary

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

20 Γνώμη

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí
Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

Η αγάπη στη φύση και στην καλλιέργεια είναι
και πνευματική καλλιέργεια για τον άνθρωπο.
Ο αγαπητός ομογενείς κ. Βασίλης Γεωργιλάς έχει απασχολήσει την εφημερίδα
μας και άλλες φορές, για την ιδιαίτερη αγάπη που έχει όχι μόνο στην
κηπουρική αλλά και στα οπωροφόρα δένδρα που καλλιεργεί στο μικρό του
περιβόλη που είναι ένας σωστός παράδεισος. Φέτος λόγω καιρού είχε και δύο
φυτά Ανανά. Το πρόβλημά του είναι η αδιαφορία ορισμένων, που ενώ τους
προσκαλεί να περάσουν να τους δώσει, σύκα, ντομάτες και άλλα ζαρζαβατικά,
πολλοί λίγοι ανταποκρίνονται στο κάλεσμά του. Βλέπετε μερικές φωτογραφίες
από το αγαπημένο χόμπυ του κ. Βασίλη Γεωργιλά.
Bασίλης Γεωργιλάς

Κώστας Καρατσίκης

