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Ρίο 2016: 3 χρυσά,1 αργυρό,2
χάλκινα oι Έλληνες αθλητές
30-215-552005

Η 5η πιο πετυχημένη παρουσία της Ελλάδας σε Ολυμπιακούς Αγώνες
Αντώνης Ανακέφαλος

Η

Ολυμπιακή Φλόγα
που άναψε στις 5
Αυγούστου 2016

στο θρυλικό «Μαρακανά»
του Ρίο ντε Τζανέιρο έσβησε

στις 04:30 τα ξημερώματα
της Δευτέρας (22/8),
σηματοδοτώντας το τέλος των
31ων Ολυμπιακών Αγώνων
και πρώτων στην
ιστορία στη Νότια
Αμερική, με
την Ελλάδα να
κατακτά την 26η
θέση στη λίστα
των μεταλλίων
παγκοσμίως.
Η σημαιοφόρος
της Ελληνικής
Ολυμπιακής
αποστολής, η «χρυσή»
επικοντίστρια, Κατερίνα

Στεφανίδη, έκανε πρώτη την
είσοδό της, με την έναρξη
της παρέλασης των 207
αντιπροσωπειών των χωρών
και των προσφύγων. Τα
χρώματα από τις φόρμες των
αθλητών και των αθλητριών
μπερδεύτηκαν,καθώς εκείνοι
έφευγαν άναρχα από τη σειρά
για να συνομιλήσουν με αθλητές
από άλλες χώρες, μετά την
παρέλαση.
Η Ελλάδα πήγε στο Ρίο Ντε
Τζανέιρο πρώτη φορά,με τη
μικρότερη αριθμητικά αποστολή
της τελευταίας 20ετίας,με
λιγότερους από 100 αθλητές και
αθλήτριες ξεπερνώντας όμως σε
μετάλλια και τις συμμετοχές του
2008 και του 2012.
Κατέκτησε έξι συνολικά,όσα
δηλαδή είχε πάρει μαζί σε
Πεκίνο (2 ασημένια,2 χάλκινα)
και Λονδίνο (2 χάλκινα),και
χωρίς στις δύο τελευταίες
διοργανώσεις να υπάρχει κάποιο
χρυσό.
Οι τέσσερις Ελληνικές
παρουσίες που ήταν πιο
πετυχημένες από αυτή του
2016,ήταν φυσικά στην Αθήνα

From a dream...to a dream home!
Βήμα-βήμα προς ηο ζπίηι ηων ονείρων ζας!
For all your mortgage
needs:
> Residential mortgages
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> Refinancing
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το 1896 και από εκεί και
πέρα,στην Αθήνα το 2004 με
τα 16 μετάλλια εκ των οποίων
τα 6 χρυσά (και 6 ασημένια, 4
χάλκινα),στο Σίδνεϊ το 2000 με

2004,ενώ η Άννα Κορακάκη
έφερε στη σκοποβολή το πρώτο
μετάλλιο μετά το 1920 και με
το χρυσό και το χάλκινο που
κατέκτησε,έγινε και η πρώτη

τα 13 μετάλλια εκ των οποίων
τα 4 χρυσά (και 6 ασημένια,
3 χάλκινα) και στην Ατλάντα
το 1996 με τα 8 μετάλλια εκ
των οποίων τα 4 χρυσά (και 4
ασημένια).

που κατακτά δύο μετάλλια
στην ίδια διοργάνωση μετά τον
Κωνσταντίνο Τσικλητήρα το
1908 και το 1912.

Η Κατερίνα Στεφανίδη έφερε
το πρώτο χρυσό στον Ελληνικό
στίβο μετά το 2004,όπως και ο
Λευτέρης Πετρούνιας έφερε
στην Ελληνική γυμναστική
το πρώτο χρυσό,αλλά και το
πρώτο μετάλλιο γενικά μετά το

ανοιχτή θάλασσα,έφερε το
πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο
στην ιστορία της Ελληνικής
κολύμβησης,με εξαίρεση αυτά
που κατακτήθηκαν το 1896. Και
τέλος,οι Παναγιώτης

Ο Σπύρος Γιαννιώτης με
το ασημένιο μετάλλιο στην
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(Συνέχεια από σελίδα 1)
Μάντης και Παύλος
Καγιαλής με το
χάλκινο,επανέφεραν την
Ελληνική ιστιοπλοΐα στο
βάθρο των μεταλλίων,μετά
το 2012.
Επίσης η Ελλάδα είχε 14
συμμετοχές σε τελικούς
(εκτός Μαραθωνίου και
βάδην), ενώ μέσα στην πρώτη
οκτάδα είχε 12 παρουσίες και
την Εθνική ομάδα ανδρών της
υδατοσφαίρισης.
Οι περίπου 11.000 κορυφαίοι
αθλητές και αθλήτριες από
όλο τον κόσμο έκαναν
ατομικές υπερβάσεις του
εαυτού τους και πρόσφεραν
μοναδικές στιγμές αγωνιζόμενοι
στο Αρχαίο Ελληνικό πλαίσιο του
Ολυμπισμού με τις αξίες και τα
ιδεώδη.Οι Αξίες του Ολυμπισμού
κινούνται γύρω από δύο βασικούς
άξονες: Το «Ευ Αγωνίζεσθαι » και
την «Ευγενή Άμιλλα ».
Στο πρώτο άξονα εντοπίζονται
οι αξίες της εντιμότητας,του
σεβασμού των κανόνων διεξαγωγής
των αγώνων,της ισότητας,της
δικαιοσύνης,του σεβασμού των
συναθλητών και της ισοτιμίας.
Στο δεύτερο άξονα περιέχονται οι
αξίες της αριστείας,του ευγενικού
συναγωνισμού ανάμεσα σε άτομα
και λαούς,της τάσης για διάκριση
και υπεροχή μακριά από κάθε
αντιπαλότητα.
Η χρονική κλεψύδρα όμως άδειασε
και στη τελευταία παράσταση των
Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο,την
Τελετή Λήξης,οι θεατές και οι
συμμετέχοντες,βίωσαν στιγμές
εσωτερικής ανάτασης,για τελευταία
φορά πριν το 2020.
Ο αέρας που φυσούσε και η διακοπή
ρεύματος λίγο πριν την έναρξη
της σε κομμάτι του Μαρακανά και
στα οικοδομικά τετράγωνα γύρω
του,ανησύχησαν τους διοργανωτές
στην αρχή,αλλά τελικά όλα έγιναν
τέλεια.
Η αλήθεια είναι πως οι άδειες
κερκίδες,η ανησυχία για την
ασφάλεια,ταπράσινα νερά της
πισίνας των καταδύσεων,τα
μολυσμένα νερά και οι ισχυροί
άνεμοι στη Lagoa Rodrigo de Freitas.προβλημάτισαν κατά τη διάρκεια
των 31ων Ολυμπιακών Αγώνων.Υπό
το βλέμμα του Ιησού του Λυτρωτή,
όμως, και τις αμμώδεις παραλίες
της Κοπακαμπάνα, όλα αυτά
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ξεπεράστηκαν και οι Βραζιλιάνοι
έφεραν εις πέρας τη δύσκολη
αποστολή της διοργάνωσης του
μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος.
Τα δύο χρυσά μετάλλια που ήρθαν
στο τέλος, στα πιο δημοφιλή
αθλήματα των Βραζιλιάνων, το
ποδόσφαιρο και το βόλεϊ, καθώς και
η 13η θέση κατάταξης στον πίνακα
των μεταλλίων άφησαν ευχάριστη
γεύση στη «χώρα της σάμπα»
Οι περίπου 42.000 τυχεροί
που κατέβαλαν από 715 έως
3.200 δολάρια για να βρεθούν
στις κερκίδες απόλαυσαν και
την προβολή βίντεο με τα πιο
εντυπωσιακά αθλητικά στιγμιότυπα
από τους Ολυμπιονίκες όλων
των αθλημάτων.Η τελετή είχε τις
υπογραφές της 69χρονης Ρόσα
Μαγκαλιάες,της πιο επιτυχημένης
σχεδιάστριας καρναβαλιού
του Ρίο,τη μουσική επιμέλεια
του Νορβηγού DJ Kygo και τη
μαγευτική φωνή της Ρομπέρτα στο
καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης.
Παρακολούθησαν εντυπωσιακές
χορογραφίες που αναπαριστούσαν
τροπικά πουλιά, την πανίδα και
τη χλωρίδα της Βραζιλίας,αλλά
και σχηματισμούς των
Ολυμπιακών Κύκλων,με τα έντονα
πρασινοκίτρινα χρώματα της
σημαίας της Βραζιλίας,αλλά και
των παπαγάλων Μακάο,ενώ στα
μεγάφωνα κυριαρχούσε η σάμπα.
Η απονομή μεταλλίων του
Μαραθωνίου ανδρών ήταν η
επόμενη στο πρόγραμμα, ως
είθισται, και είχε πρωταγωνιστή
τον Κενυάτη Ελιούντ Κιπτσόγκ
που ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί
του βάθρου, μέσα στο ιστορικότερο
στάδιο της Βραζιλίας. Είχε έρθει
η ώρα για την ανάκρουση του
εθνικού ύμνου της Ελλάδας,

της χώρας που «γέννησε» τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ αμέσως
μετά οι μελωδικές παιδικές φωνές
μιας χορωδίας τραγούδησαν τον
Ολυμπιακό Ύμνο, σε σύνθεση του
Σπύρου Σαμαρά και ποίηση του
Κωστή Παλαμά, που συντέθηκε
για τους πρώτους σύγχρονους
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας,
το 1896.
Οι πρόσφατες αναμνήσεις από
την κατάκτηση των πέντε χρυσών
και ενός ασημένιου μεταλλίου
στην επιστροφή του αθλητή με
τα περισσότερα μετάλλια σε
Ολυμπιακούς Αγώνες, του Μάικλ
Φελπς, το «αντίο» του Τζαμαϊκανού
σπρίντερ, Γιουσέιν Μπολτ, με τρία
χρυσά για τρίτη διαδοχική φορά
σε Ολυμπιακούς Αγώνες, και από
τα τέσσερα χρυσά μετάλλια και το
ένα χάλκινο από το νέο «αστέρι»
της ενόργανης γυμναστικής και
σημαιοφόρο των ΗΠΑ στην Τελετή
Λήξης, τη 19χρονη Σιμόν Μπάιλς,
ήταν εικόνες που περνούσαν από
το μυαλό πριν ακολουθήσει μία
οκτάλεπτη παράσταση… πρόγευση
για τον τρόπο, με τον οποίον η
ιαπωνική κουλτούρα θα συνδυαστεί
με τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε
τέσσερα χρόνια από σήμερα.
Aκολούθησε η παράδοση της
Ολυμπιακής σημαίας στην επόμενη
διοργανώτρια πόλη, το Τόκιο. Τη
σημαία παρέλαβε η πρόσφατα
εκλεγμένη κυβερνήτης της πόλης,
Γιουρίκο Κοΐκε, παρουσία του
πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σίνζο
Αμπε.
Εν τη απουσία του προσωρινού
προέδρου της Βραζιλίας, Μισέλ
Τεμέρ, καθώς αποφάσισε να μην
παρευρεθεί μετά τις αποδοκιμασίες,
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Η ΙΤΑΛΙΑ ΘΡΗΝΕΙ
Στους 281 ο αριθμός των νεκρών από το φονικό σεισμό
Εθνικό πένθος σήμερα στην Ιταλία για τους 281 νεκρούς από τον ισχυρό
σεισμό που έπληξε την Τετάρτη στην κεντρική χώρα, όπου εκατοντάδες
διασώστες συνεχίζουν ακόμη τις έρευνες στα ερείπια, χωρίς μεγάλες
ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων.
ΕΘΝΟΣ On Line
Οι σημαίες είναι μεσίστιες σε όλη τη χώρα για την κηδεία των θυμάτων
της Αρκουάτα και της Πεσκάρα ντελ Τρόντο, που είναι μεταξύ των τριών
πλέον πληγέντων περιοχών στα Απέννινα Όρη.
Η τελετή θα γίνει αργά το πρωί σε ένα γυμναστήριο στο ‘Ασκολι Πιτσένο,
στους πρόποδες των ορέων, παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας,
Σέρζιο Ματαρέλα και του πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι.
Σύμφωνα με έναν τελευταίο απολογισμό της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων θανάτων είναι πλέον 281, από τους οποίους 221 στο
Αματρίτσε, ενώ 388 τραυματίες νοσηλεύονται. Κανένας επιζήσας δεν έχει βρεθεί από την Πέμπτη.
Μετά τον σεισμό, πρωτοβουλίες αναλήφθησαν στις τέσσερις γωνιές της χώρας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συγκεντρωθεί βοήθεια για τους πληγέντες.
Στα κέντρα του Ερυθρού Σταυρού ή της Caritas, τα παιχνίδια που έχουν συγκεντρωθεί είναι παρά πολλά για τα παιδιά των πληγέντων περιοχών. Επίσης, γεμάτα από
εθελοντές αιμοδότες είναι τα κέντρα που δέχονται δωρεά αίματος.
Σε ένδειξης τιμής, περίπου 700 εστιάτορες σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό πρόσθεσαν ήδη στα
μενού τους τα σπαγγέτι ‘αλ΄αματριτσιάνα”, μια σπεσιαλιτέ του Αματρίτσε, της πλέον πληγείσας
κοινότητας από τον σεισμό, το οποίο επρόκειτο να φιλοξενήσει αυτό το Σαββατοκύριακο το 50ο
φεστιβάλ αυτού του παραδοσιακού πιάτου.
Το 2009, ένας άλλος σεισμός είχε αφήσει πίσω του περισσότερους από 300 νεκρούς στην Λ’
Ακουίλα, σε απόσταση περίπου 50 χλμ, η οποία τότε ήταν μια πόλη δεκάδων χιλιάδων κατοίκων.
Ήξεραν ότι θα αφανιστεί το Αματρίτσε αν γινόταν σεισμός
Αποκάλυψη-βόμβα για τις ευθύνες της δημοτικής αρχής του Αματρίτσε κάνει το ιταλικό περιοδικό
L’Espresso, την ώρα που ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων έχει ανέλθει στους 281 ανθρώπους
και οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια έχουν πλέον εξανεμιστεί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία και έγγραφα που παρουσιάζει, στο σχέδιο που είχε εκπονήσει η Υπηρεσία
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αματρίτσε, προβλέπονταν η καταστροφή και οι κίνδυνοι για τους
κατοίκους του, σε περίπτωση σεισμού.
«Είναι όλα γραμμένα στη σελίδα 18 του εγγράφου που κάθε δημοτική αρχή πρέπει να προετοιμαστεί. Ήταν γνωστοί οι κίνδυνοι. Και, όπως είδαμε με τον σεισμό της 24ης
Αυγούστου, δεν έγινε τίποτα για να αποφευχθούν» αναφέρει ο συντάκτης. Οπως γράφει, οι κίνδυνοι ήταν ορατοί «ειδικά σε μικρές πόλεις ακόμη και στην πρωτεύουσα, η
οποία χαρακτηρίζεται από στενούς δρόμους χωρίς ανοιχτούς χώρους».
Κι ενώ ο πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι είπε πως τα περισσότερα κτίσματα ήταν «μεσαιωνικά», όπως επισημαίνει το δημοσίευμα της L’espresso, τα περισσότερα κτίρια
χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα και όποιες παρεμβάσεις ανακαίνισης έγιναν τον 20° αιώνα.
«Οι παρεμβάσεις με οπλισμένο σκυρόδεμα έγιναν μετά το 1960, ως εκ τούτου, ο σεισμικός κίνδυνος είναι υψηλός κάτι που μαρτυρούν και οι ζημιές που προκλήθηκαν
σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια με το σεισμό του 1979 και του 2009, στην Ακουίλα». Ο συντάκτης του ρεπορτάζ σημειώνει ακόμη ότι ο τρόπος κατασκευής των κτιρίων
επηρεάζει την ευπάθεια των κτισμάτων με «πιθανούς κινδύνους για τον πληθυσμό».
Αλλον έναν κίνδυνο που επισημαίνει, είναι αυτόν των στενών δρόμων. «Συχνά η πρόσβαση και η έξοδος γίνεται μόνο από έναν δρόμο. Ως εκ τούτου θα έπρεπε να
βελτιωθούν τα σχέδια οδικής ασφάλειας σε περίπτωση φυσικής καταστροφής».
Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας προέβλεπε ακόμη και την ισοπέδωση του ξενοδοχείου Ρώμη το οποίο όντως καταστράφηκε καταπλακώνοντας
τουλάχιστον 4 τουρίστες. Οπως αναφέρει η L’ espresso ήταν από τα κτίρια που είχαν την υψηλότερη υδρογεωλογική αστάθεια.

GADGETS 20.08.2016

συσκευή.

«Project Wing» ετοιμάζει η Google
με τη βοήθεια drones

Εταιρείες όπως η Google και
η Amazon ετοιμάζονται να
εντάξουν στις υπηρεσίες τους
τη μεταφορά εμπορευμάτων
με drones. Δημοσιεύματα
της ιστοσελίδας τεχνολογίας
Techworld φέρουν την Google να ετοιμάζει τη δική της
υπηρεσία μεταφορών με
drones που θα αρχίσει να
λειτουργεί από το επόμενο έτος
και θα φέρει την επωνυμία
«Project Wing» (σχέδιο
πτέρυγα).
Σε ό,τι αφορά την Amazon
έχει ανακοινώσει από τα τέλη
του 2013 την πρόθεσή της να
προχωρήσει στην υλοποίηση
αντίστοιχου σχεδίου που θα
ακούει στο όνομα Prime Air.

Εταιρείες όπως η Google και η Amazon ετοιμάζονται να εντάξουν στις υπηρεσίες τους τη μεταφορά
εμπορευμάτων με drones, δεδομένης της αυξημένης καταναλωτικής ζήτησης.

Η

βιομηχανία των
μη επανδρωμένων
αεροσκαφών, των
γνωστών drones,
αναπτύσσεται ταχύτατα

και δημιουργεί ευκαιρίες για
την εμπορική αξιοποίηση
της τεχνολογίας τους. Στη
διάρκεια του περασμένου
έτους πραγματοποίησε ένα

καθοριστικό άλμα, καθώς
εξελίχθηκε από εργαλείο
εξειδικευμένης βιομηχανικής
ή αμυντικής χρήσης σε
δημοφιλή καταναλωτική

Από τις αρχές του έτους έχει,
άλλωστε, παρουσιάσει βίντεο
με το πρωτότυπο του drone
που ετοιμάζει. Αυτό συνδυάζει
στοιχεία ελικοπτέρου και
αεροσκάφους.
Στην ίδια διαδικασία αλλά σε
πιο αρχικό στάδιο βρίσκονται,
άλλωστε, πολλές άλλες
εταιρείες, όπως η Alibaba

και μια σειρά νέων εταιρειών
τεχνολογίας, όπως οι Matternet, Fleye και Skycatch.
Επανειλημμένως, πάντως,
τα αμερικανικά ΜΜΕ έχουν
αναφερθεί σε ατυχήματα που
έχουν προκληθεί από drones
και έχουν προειδοποιήσει
για τους κινδύνους που
ενδεχομένως εγκυμονούν.
Αρχισε, λοιπόν, να εξετάζεται
και να ετοιμάζεται στις ΗΠΑ
το νομοθετικό και ρυθμιστικό
πλαίσιο που θα νομιμοποιήσει
τη χρήση των drones.
Παραμένουν, ωστόσο,
σημαντικά εμπόδια
νομοθετικής αλλά και
τεχνολογικής φύσης που
θέτουν μεγάλους περιορισμούς
στην εκτεταμένη χρήση της
νέας αυτής τεχνολογίας.
Δεδομένης της ραγδαίας
εξέλιξής του, ο κλάδος δεν
περιμένει από τις κυβερνήσεις
να αποφασίσουν να
διοχετεύσουν επενδύσεις και
να κάνουν προσπάθειες για την
αξιοποίηση της νέας αυτής
τεχνολογίας και του νέου
είδους υπολογιστών.
Πηγή: kathimerini.gr

Ο ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΤΩΝ ΩΡΙΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
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Αντιγράφω ένα εξαιρετικό κείμενο του Mario de Andrade, γνωστότερου ως Mário Pinto de Andrade, από
την Αγκόλα που υπήρξε δοκιμιογράφος και πολιτικός
ακτιβιστής στη χώρα του.
Ο ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΩΡΙΜΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ
“Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα, ότι μου
υπολείπεται λιγότερος χρόνος ζωής απ” ότι έχω ζήσει ως
τώρα…

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ

Η φύση... εκδικείται τους φτωχούς

Ο

αναφερθεί μόνο υλικές ζημιές.
Το Πανεπιστήμιο των
Ηνωμένων Εθνών, σε
συνεργασία με ανθρωπιστικές
οργανώσεις, κατάρτισαν μια
λίστα «υψηλού κινδύνου»
για 171 χώρες, που είναι

ανθρώπινες ζωές.

αποκαλυπτική: όσο ψηλότερα
στον κατάλογο βρίσκεται μια
χώρα, τόσο πιο απειλητικές
είναι για τη ζωή των κατοίκων
οι φυσικές καταστροφές. Για
να καταρτιστεί η λίστα, δεν
ελήφθησαν υπόψη μόνο τα
γεωλογικά ή περιβαλλοντικά
δεδομένα, δηλαδή πόσο
σεισμογενείς είναι οι χώρες
ή πόσο συχνά εκτίθενται σε
τυφώνες και πλημμύρες, αλλά
επιπλέον και κατά πόσο οι
υποδομές είναι τέτοιες ώστε να
προστατεύεται ο πληθυσμός
και αν λειτουργούν έγκαιρα τα

που φτωχός και η μοίρα
του, λέει ο σοφός λαός,
και η μοίρα των φτωχών,
σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις
φυσικές καταστροφές, είναι να
πληρώνουν βαρύτατο τίμημα σε

προειδοποιητικά συστήματα.
Ακόμη συνυπολόγισαν τους
υπάρχοντες οδικούς άξονες,
την οικονομική και πολιτική
σταθερότητα, τη σίτιση του
πληθυσμού, την ιατρική

Αισθάνομαι όπως αυτό το παιδάκι που κέρδισε μια
σακούλα καραμέλες: τις πρώτες τις καταβρόχθισε με
λαιμαργία αλλά όταν παρατήρησε ότι του απέμεναν
λίγες, άρχισε να τις γεύεται με βαθιά απόλαυση.
Δεν έχω πια χρόνο για ατέρμονες συγκεντρώσεις όπου
συζητούνται, καταστατικά, νόρμες, διαδικασίες και
εσωτερικοί κανονισμοί, γνωρίζοντας ότι δε θα καταλήξει
κανείς πουθενά.
Δεν έχω πια χρόνο για να ανέχομαι παράλογους
ανθρώπους που παρά τη χρονολογική τους ηλικία, δεν
έχουν μεγαλώσει.
Δε θέλω να βρίσκομαι σε συγκεντρώσεις όπου
παρελαύνουν παραφουσκωμένοι εγωισμοί.
Δεν ανέχομαι τους χειριστικούς και τους καιροσκόπους.
Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι προσπαθούν να
υποτιμήσουν τους ικανότερους για να οικειοποιηθούν τη
θέση τους, το ταλέντο τους και τα επιτεύγματα τους.
Μισώ, να είμαι μάρτυρας των ελαττωμάτων που γεννά η
μάχη για ένα μεγαλοπρεπές αξίωμα.
Οι άνθρωποι δεν συζητούν πια για το περιεχόμενο…
μετά βίας για την επικεφαλίδα.
Ο χρόνος μου είναι λίγος για να συζητώ για τους τίτλους,
τις επικεφαλίδες.

Πηγή: To Ethnos.gr 28-08-2016
Οι περισσότεροι θα θυμούνται
τον μεγάλο σεισμό που χτύπησε
την Αϊτή το 2010, αφήνοντας
πίσω του εκατοντάδες χιλιάδες
νεκρούς και άστεγους και
υποδομές που ακόμη δεν έχουν
αποκατασταθεί. Ελάχιστοι θα
θυμούνται ότι λίγες ημέρες
αργότερα ο Εγκέλαδος είχε
επισκεφθεί τη Νέα Ζηλανδία
με ανάλογο «μένος». Ο λόγος
για τον οποίο δεν έχει μείνει
στη μνήμη ο σεισμός της Νέας
Ζηλανδίας είναι ότι είχαν

περίθαλψη, την εκπαίδευση και
την κοινωνική ασφάλεια.

Τα νησιά του Ειρηνικού
Οπως είναι αναμενόμενο, στις
πρώτες θέσεις βρίσκονται
τα νησιά του Ειρηνικού.
Το Βανουάτου και η Τόγκα
βρίσκονται συχνά στο έλεος του
Εγκέλαδου και των στοιχείων
της φύσης, ενώ οι Φιλιππίνες
που ακολουθούν απειλούνται
επίσης από εκρήξεις ηφαιστείων
και κατολισθήσεις. Οι συνθήκες
και οι υποδομές είναι τέτοιες
ώστε σε κάθε περιστατικό
υπάρχουν πολλά θύματα. Αυτό

Θέλω την ουσία, η ψυχή μου βιάζεται… Μου μένουν
λίγες καραμέλες στη σακούλα…
Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα με ανθρώπινη
υπόσταση.
Που μπορούν να γελούν με τα λάθη τους.
Πoυ δεν επαίρονται για το θρίαμβό τους.
Που δε θεωρούν τον εαυτό τους εκλεκτό, πριν από την
ώρα τους.
Που δεν αποφεύγουν τις ευθύνες τους.
Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και που
το μόνο που επιθυμούν είναι να βαδίζουν μαζί με την
αλήθεια και την ειλικρίνεια.
Το ουσιώδες είναι αυτό που αξίζει τον κόπο στη ζωή.
Θέλω να περιτριγυρίζομαι από πρόσωπα που ξέρουν να
αγγίζουν την καρδιά των ανθρώπων...
Άνθρωποι τους οποίους τα σκληρά χτυπήματα της ζωής,
τους δίδαξαν πως μεγαλώνει κανείς με απαλά αγγίγματα
στην ψυχή.
Ναι, βιάζομαι, αλλά μόνο για να ζήσω με την ένταση που
μόνο η ωριμότητα μπορεί να σου χαρίσει.
Σκοπεύω να μην πάει χαμένη καμιά από τις καραμέλες
που μου απομένουν… Είμαι σίγουρος ότι ορισμένες θα
είναι πιο νόστιμες απ΄ όσες έχω ήδη φάει.
Σκοπός μου είναι να φτάσω ως το τέλος ικανοποιημένος
και σε ειρήνη με τη συνείδησή μου και τους
αγαπημένους μου…»

Τελικά ο Μιλόσεβιτς, μετα θανατον κρίθηκε
αθώος από το Δικαστήριο της Χάγης,
Δεν πρόλαβε να χαρεί την απονομή δικαιοσύνης, καθώς πέθανε στο κελί της φυλακής όπου κρατούνταν
πριν από 10 χρόνια. Μια είδηση που πέρασε όμως στα «ψιλά» και δεν έπαιξε στο διεθνές δελτίο
ειδήσεων.
Πώς ο Σλ. Μιλόσεβιτς που χαρακτηρίστηκε «χασάπης των Βαλκανίων» και δικαιώθηκε στη Χάγη
έγινε θύμα της δυτικής προπαγάνδας
«Είναι εγκληματίας πολέμου», «προκάλεσε γενοκτονία στη Βοσνία», «είναι φονιάς, είναι ο χασάπης
των Βαλκανίων». Αυτοί δεν είναι παρά μερικοί μόνο από τους δεκάδες χαρακτηρισμούς που
χρησιμοποιήθηκαν απροκάλυπτα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης της Δύσης, για τη δαιμονοποίηση
του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς· ενός απολύτως δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτη, μιας χώρας στην οποία
περισσότερα από 20 πολιτικά κόμματα λειτουργούν απολύτως ελεύθερα σεβόμενα τους νόμους και το
Σύνταγμα. Ενας ηγέτης τον οποίον όμως οι μεγάλες δυνάμεις της Δύσης με «μακρύ χέρι» το ΝΑΤΟ
επιθυμούσαν και κατάφεραν τελικά να τον βγάλουν από τη μέση με απώτερο σκοπό τη διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας - που ενωμένη μάλλον δεν βόλευε τα δυτικά γεωπολιτικά σχέδια αποσταθεροποίησης
των Βαλκανίων.
Στον Μιλόσεβιτς αναφέρθηκε ωστόσο μέσα από μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάλυσή του το Ron Paul
Institute σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίον ο πρώην πρόεδρος της Σερβίας αρχικά στοχοποιήθηκε,
στη συνέχεια δαιμονοποιήθηκε κι εν τέλει εξοντώθηκε από τη Δύση. «Τα τελευταία 20 τόσα χρόνια
σχολιαστές νεοσυντηρητικοί και φιλελεύθεροι, αυθεντίες, έχουν να μας πουν σε κάθε δυνατή ευκαιρία
ότι ο Μιλόσεβιτς ήταν ένας δικτάτορας και ευθύνεται για τη γενοκτονία στα Βαλκάνια τη δεκαετία του
1990.
Η προπαγάνδα του ΝΑΤΟ είπε τα ίδια και σε μια άλλη περίπτωση στο Ιράκ το 2003, με αποτέλεσμα
σήμερα στη χώρα να επικρατεί το χάος» τόνιζε η ανάλυση.
Το Ron Paul Institute υπενθύμιζε και τη σπουδή του CNN να χαρακτηρίζει τη δίκη Μιλόσεβιτς ως
«πιο σημαντική... ακόμη και από τη Δίκη της Νυρεμβέργης», ενώ υπογράμμιζε ότι «όποιος τολμούσε
να αμφισβητήσει τη γραμμή του ΝΑΤΟ ήταν χαρακτηρισμένος υποστηρικτής των εγκλημάτων του
Μιλόσεβιτς ή και, ακόμη χειρότερα, αρνητής της γενοκτονίας». Παρ’ όλα αυτά όμως και παρά τη
δημοσιότητα γύρω από τη «δίκη του αιώνα», σύντομα φάνηκε ότι η δίωξη είχε πολλά κενά.
Οι μακάβριοι ισχυρισμοί από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους για γενοκτονία αποδείχθηκαν τελικά...
ψευδείς. Αντίθετα ο «Σλόμπο» δεν ευθυνόταν για την εθνοκάθαρση που έγινε στη Βοσνία, αλλά στην
πραγματικότητα είχε εναντιωθεί.
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Υ ΤΡΟΜΟΥ
δεν σημαίνει όμως ότι και
ορισμένες ανεπτυγμένες χώρες
δεν βρίσκονται στην ομάδα
υψηλού κινδύνου. Η Ιαπωνία,
για παράδειγμα, που αποτελεί
υπόδειγμα αντισεισμικής
προστασίας των κτιρίων
της χώρας, καταλαμβάνει
τη 17η θέση, επειδή είναι
εκτεθειμένη σε πολλούς
κινδύνους ταυτόχρονα, όπως
απέδειξε η σύγχρονη ιστορία,
με αποτέλεσμα να έχουμε την
τραγωδία της Φουκουσίμα.
Η Ολλανδία, από την άλλη,
βρίσκεται στην 49η θέση, επειδή
απειλείται από την άνοδο της
στάθμης της θάλασσας. Η χώρα
μας καταλαμβάνει την 76η θέση,
επειδή είναι χώρα ιδιαίτερα
σεισμογενής και με αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης τσουνάμι
στο Αιγαίο.
Το σημαντικότερο θέμα είναι οι
υποδομές, όπως το οδικό δίκτυο.
Στην Αφρική, για παράδειγμα,
υπάρχουν μόνο 65 χλμ.
ασφαλτοστρωμένου δρόμου ανά
100.000 κατοίκους, σε αντίθεση
με την Ευρώπη όπου είναι 832
χλμ., άρα οι δίοδοι για τους
διασώστες και τα ασθενοφόρα
είναι πολύ περιορισμένες. Μόνο
η Νότια Αφρική, το Μαρόκο,
η Γκάνα και η Ναμίμπια
βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα.
Ηταν χαρακτηριστική η
περίπτωση του σεισμού στο
Νεπάλ το 2015, όπου το
αεροδρόμιο της χώρας ήταν
υπερβολικά μικρό για να

μπορέσει να διαχειριστεί τη
βοήθεια που κατέφθανε από
όλο τον κόσμο, ενώ το οδικό
δίκτυο καταστράφηκε σε μεγάλο
βαθμό.
Ενα άλλο κρίσιμο ζήτημα
είναι η διατήρηση της παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας μετά
από μια φυσική καταστροφή.
Ούτε οι ΗΠΑ ανταποκρίνονται
πλήρως, όπως φάνηκε το
2012, όταν ο τυφώνας Σάντι
χτύπησε τη Νέα Υόρκη και
παρέλυσε την ηλεκτροδότηση,
με αποτέλεσμα να μην μπορούν
να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες
διάσωσης.
Ορισμένες χώρες
καταλαμβάνουν πολύ καλές
θέσεις, όπως για παράδειγμα
το Κατάρ την τελευταία, η
Σαουδική Αραβία την 169η,
η Αίγυπτος την 158η, επειδή
υπολογίζεται και η συχνότητα
των φυσικών καταστροφών, και
στα συγκεκριμένα κράτη δεν
είναι κάτι συνηθισμένο.
Η έκθεση περιλαμβάνει και
προτάσεις για βελτίωση των
συνθηκών ασφαλείας στις
πυκνοκατοικημένες πόλεις, όπως
για παράδειγμα τη μετατροπή
των δρόμων σε απορροές νερού,
αλλά και την προώθηση των
δικαιωμάτων των ιδιοκτητών
κατοικιών, για να έχουν το
κίνητρο να θωρακίσουν οι ίδιοι
καλύτερα τις περιουσίες τους.
ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ

Πώς ονομαζόταν η Αθήνα
πριν «βαφτιστεί»… Αθήνα;

Μ

ια από τις παλαιότερες πόλεις του κόσμου, με καταγεγραμμένη
ιστορία που φτάνει έως το 3.200 π.χ., η Αθήνα δεν είχε πάντα αυτό το
όνομα.
Το αρχικό όνομα της πόλης ήταν Ακτή ή Ακτική και προερχόταν από τον
πρώτο της βασιλιά, Ακταίο.
Το δεύτερο όνομά της, Κεκροπία, προήλθε από τον βασιλιά Κέκροπα.
O βασιλιάς, ο οποίος διαδέχθηκε τον Ακταίο αφού παντρεύτηκε την κόρη
του,δέχθηκε το δώρο της θεάς Αθηνάς, το ιερό δένδρο της ελαίας.
Σύμφωνα με τον μύθο, το κάτω μέρος του σώματος του ήταν το ίδιο, με
αυτό του δράκοντα. Κατά την διάρκεια των χρόνων της βασιλείας του,
η θεά Αθηνά και ο Ποσειδώνας συναγωνίσθηκαν για την προστασία της
πόλεως, προσφέροντας δώρα. Ο Ποσειδώνας κτύπησε με την τρίαινα του
πάνω στον βράχο της Ακρόπολης και ανέβλυσε μια πηγή με αλμυρό νερό.
Από το χτύπημα (τα τρία σημάδια μπορεί να τα δει κανείς πίσω από το
Ερέχθειον..) ξεπήδησε και το πρώτο άλογο έτοιμο να υπηρετήσει τον
άνθρωπο, ενώ η Αθηνά πρόσφερε ένα δένδρο ελιάς.

Σχεδόν μισό εκατομμύριο Ελληνες έφυγαν από τη χώρα λόγω κρίσης!

Τ

ην τρίτη μαζική μετανάστευση στην σύγχρονη ιστορία της βιώνει η χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ.
Σχεδόν μισό εκατομμύριο Ελληνες στο εξωτερικό, με τη διαδικασία να είναι ακόμα σε εξέλιξη!
Σχεδόν μισό εκατομμύριο Ελληνες έφυγαν από τη χώρα λόγω κρίσης!
Ενα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες άτομα είναι ο απολογισμός της μετανάστευσης των
Ελλήνων στον 20ό και 21ο αιώνα. Ιστορικά και παραδοσιακά, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με πλούσια
εμπειρία αποδημίας.
Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα «Φυγή ανθρωπίνου κεφαλαίου: σύγχρονη τάση μετανάστευσης
των Ελλήνων στα χρόνια της κρίσης», που δημοσίευσε η Καθημερινή, αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον αριθμό
των Ελλήνων που εγκατέλειψαν τη χώρα εξαιτίας της κρίσης. Παράλληλα, γίνεται σύγκριση με τις προηγούμενες
φάσεις μετανάστευσης, αναλύονται οι μακροοικονομικές συνέπειες και προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπιση
του φαινομένου.
«Η μετανάστευση και η φτώχεια είναι αδιαμφισβήτητα οι δύο πιο επώδυνες συνέπειες που βιώνει μια κοινωνία
σε συνθήκες παρατεταμένης κρίσης», σχολιάζει η κ. Σοφία Λαζαρέτου, οικονομολόγος της ΤτΕ ΕΛΛ -0,62% και
συγγραφέας της σχετικής έρευνας.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΤτΕ ΕΛΛ -0,62%, ο αριθμός των μονίμως
εξερχόμενων Ελλήνων ηλικίας 15-64 ετών, από το 2008 μέχρι σήμερα, ξεπερνά τις 427.000. «Το 2013,
παρατηρούμε τριπλασιασμό του μέσου όρου από το 2008 και οι μετανάστες ξεπερνούν τις 100.000 άτομα, ενώ
σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το φαινόμενο συνεχίζεται με αδιάπτωτη ένταση το 2014 και οξύνεται περαιτέρω
το πρώτο εξάμηνο του 2015». Οπως επισημαίνει, η διαδικασία εξόδου Ελλήνων για αναζήτηση εργασίας στο
εξωτερικό είναι ακόμη σε εξέλιξη και δεν φαίνεται το πότε θα τερματιστεί. Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για την
τρίτη μαζική μετανάστευση που γνωρίζει η χώρα.
Οι περίοδοι μαζικής μετανάστευσης Ελλήνων είναι από το 1903 έως το 1917, 1960-1972 και 2010-σήμερα και
σχετίζονται και στις τρεις φάσεις με οικονομικά κίνητρα «Δεν είναι τυχαίο ότι και οι τρεις φάσεις έλαβαν χώρα
μετά μια έντονη υφεσιακή διαταραχή που διεύρυνε το χάσμα μεταξύ της χώρας μας και των ανεπτυγμένων κρατών
και τροφοδότησε τη μαζική φυγή ανθρώπων, νέων στην πλειονότητά τους, που αναζητούσαν νέες ευκαιρίες και
δυνατότητες προόδου», σχολιάζει η κ. Λαζαρέτου.

Ο μύθος αναφέρει, ότι όλοι οι άνδρες της Αθήνας ψήφισαν για το δώρο του
Ποσειδώνα και όλες οι γυναίκες για το δώρο της Αθηνάς και επειδή ήταν
μια γυναίκα παραπάνω από τους άνδρες, η θεά Αθηνά προτιμήθηκε και από
αυτήν, η πόλη πήρε το όνομα της. Για να προστατεύσει την πόλη από τους
πειρατές της Καρίας από την θάλασσα και τους Βοιωτούς από την ξηρά,
ο Κέκρωπας διένειμε την Αττική σε δώδεκα περιοχές, για να διαχειρίζεται
καλύτερα τ ον πληθυσμό: Αφίδναι, Βραυρώνα, Δεκέλεια,Επάκρια,
Ελευσίνα, Κεκροπία, Κηφισία, Κυθαιρός, Φάληρο, Σφαιττός, Τετράπολις,
Θορικό.

Κατά το πρώτο επεισόδιο φυγής, κύριος προορισμός ήταν οι «υπερωκεάνιες χώρες» (ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς,
Βραζιλία και ΝΑ Αφρική). Επτά στους δέκα ήταν ηλικίας 15-44 χρόνων, λιγότεροι από 2 στους 10 ήταν γυναίκες
και στη συντριπτική τους πλειονότητα ήταν ανειδίκευτοι εργάτες και αγρότες, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, που
απασχολήθηκαν στις χώρες υποδοχής συνήθως ως υπηρέτες και εργάτες.

Η ίδρυση της Αθήνας χάνεται στην αχλύ του μύθου, καθώς είναι γενικά
αποδεκτό ότι προϋπήρχε της Μυκηναϊκής εποχής. Στα πανάρχαια χρόνια
της νεολιθικής εποχής,όλη η περιοχή της Αττικής λεγόταν «Κραναά». Η
ονομασία προέρχεται από το επίθετο «κραναός» που σημαίνει τραχύς,
πετρώδης, όπως δηλαδή ήταν όλη η βραχώδης Αττική χερσόνησος.

Η Ελλάδα κατέχει την τέταρτη θέση στην Ε.Ε. στη μαζικότητα της μεταναστευτικής εκροής και στην αναλογία
της στο εργατικό δυναμικό της χώρας, μετά την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Λιθουανία, και την τρίτη θέση μετά
την Κύπρο και την Ισπανία όσον αφορά το ποσοστό των νέων σε ηλικία εξερχόμενων μεταναστών. Συγκεκριμένα,
οι εξερχόμενοι Ελληνες, μόνο κατά το 2013, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 2% του συνολικού εργατικού
δυναμικού της χώρας, ενώ η αναλογία των νέων τής πλέον παραγωγικής ηλικίας 25-39 ετών ξεπερνά το 50% στο
σύνολο των εξερχομένων.

Το δεύτερο επεισόδιο μετανάστευσης αφορούσε κυρίως νέους ηλικίας 20-34 χρόνων (7 στους 10), 5 στους 10
δήλωναν χειρώνακτες, ενώ 4 στους 10 ήταν ανεπάγγελτοι. Εξι στους 10 κατευθύνθηκαν στη Γερμανία και στο
Βέλγιο και απασχολήθηκαν ως βιομηχανικοί εργάτες. Αντίθετα, η τωρινή φυγή αφορά νέους μορφωμένους με
επαγγελματική εμπειρία, που κατευθύνονται κυρίως στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα.

Πολίτικο
μπιφτέκι
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Μοσχαράκι αλά ιταλικά

ΝΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ

Συνταγή: Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Styling: Elena Jeffrey,
Food styling: Μάκης Γεωργιάδης, Ηλίας Δεμιρτζόγλου,
Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλος
Υλικά για 4 άτομα
Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 20 λεπτά
Υλικά
-400 γρ. μπριζόλα
γάλακτος χωρίς
κόκκαλο, σε λωρίδες
-1 κρεμμύδι
ψιλοκομμένο
-1 σκελίδα σκόρδο
ψιλοκομμένη
-3-4 κουτ. σούπας
ελαιόλαδο
-1/2 ποτηράκι κρασί
λευκό
-1 πιπεριά κίτρινη + 1 κόκκινη, σε λεπτές λωρίδες
-300 γρ. ντομάτα τριμμένη
-1 κλαδάκι δεντρολίβανο ψιλοκομμένο
-αλάτι, πιπέρι
Eκτέλεση
Σοτάρουμε σε μεγάλο τηγάνι στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι για 5
λεπτά περίπου. Προσθέτουμε το σκόρδο και σοτάρουμε μαζί για
1 λεπτό ακόμα. Προσθέτουμε το κρέας και σοτάρουμε ώσπου
να πάρει χρώμα. Σβήνουμε με το κρασί και προσθέτουμε τα
υπόλοιπα υλικά. Μαγειρεύουμε το κρέας για 10-12 λεπτά ακόμα και
σερβίρουμε αν θέλουμε με πολέντα ή ρύζι.
Πηγή:ethnos.gr

Κοτόπουλο με ζεστή σάλτσα
«σίζαρ»
ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά (για 4 άτομα)
•
700 γρ. φιλέτα από στήθος
κοτόπουλου, σε κύβους των 3 - 4
εκ.
•
2 σκελίδες σκόρδου,
λιωμένες
•
40 ml ελαιόλαδο
•
70 ml λευκό, ξηρό κρασί
•
αλάτι, φρεσκοτριµµένο
πιπέρι
Για τη σάλτσα «σίζαρ»
•
2 κρόκοι από σφιχτοβρασµένα αυγά
•
6 φιλέτα αντσούγιας διατηρηµένα σε λάδι, ξεπλυµένα
•
2 κουτ. σούπας µουστάρδα
•
1 κουτ. σούπας ξίδι λευκό
•
120 ml ελαιόλαδο
•
40 ml χυµός λεµονιού
•
60 γρ. κεφαλοτύρι της αρεσκείας µας ή παρµεζάνα,
τριµµένα
•
φρεσκοτριµµένο πιπέρι, αλάτι (µε µέτρο, λόγω της
αντσούγιας)
Διαδικασία
Σάλτσα: Βάζουµε στο µπλέντερ τους κρόκους, τις αντσούγιες και
τη µουστάρδα και τα χτυπάµε για περίπου 1 - 2 λεπτά, µέχρι να
πολτοποιηθούν. Συνεχίζοντας το χτύπηµα, ρίχνουµε σταδιακά το
ελαιόλαδο και το ξίδι έως ότου προκύψει παχύρρευστη σάλτσα.
Ρίχνουµε το λεµόνι, το τυρί, πιπέρι και χτυπάµε. ∆οκιµάζουµε και,
αν χρειάζεται, προσθέτουµε αλάτι. Κρατάµε τη σος στην άκρη.
Κοτόπουλο: Ζεσταίνουµε ένα µεγάλο τηγάνι σε δυνατή φωτιά και,
µόλις κάψει, ρίχνουµε το λάδι και τα κοµµάτια του κοτόπουλου.
Σοτάρουµε για περίπου 3 - 4 λεπτά, ανακατεύοντας µέχρι να
ροδίσουν καλά. Αλατοπιπερώνουµε, προσθέτουµε το σκόρδο και
συνεχίζουµε το σοτάρισµα για 1/2 λεπτό ακόμη. Σβήνουµε µε το
κρασί και συνεχίζουµε το σοτάρισµα για άλλα 2 λεπτά, µέχρι να
εξατµιστεί το αλκοόλ.
Μετριάζουµε τη φωτιά, προσθέτουµε 3 - 4 κουτ. σούπας νερό
και µαγειρεύουµε για περίπου 4 - 5 λεπτά ακόµη ή µέχρι να γίνει
το κοτόπουλο. Το αδειάζουµε σε µια πιατέλα και στο ίδιο τηγάνι
ζεσταίνουµε τη σάλτσα «σίζαρ» σε δυνατή φωτιά, για περίπου 1/2 1 λεπτό. Περιχύνουµε το κοτόπουλο και σερβίρουµε αµέσως.
Τι πίνουμε
Ενα λευκό πλούσιο κρασί, ένα Chardonnay. www.gastronomos.gr

Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά για 4 άτομα:
• 500 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς,
κατά προτίμηση από ελιά
• 2 φέτες ψωμί (χωρίς την
κόρα), προτιμότερο μπαγιάτικο,
τριμμένο στο μούλτι σε χοντρά
ψίχουλα
• 1 κουτ. γλυκού σόδα
μαγειρικής (τη σκόνη)
• 2 ξερά κρεμμύδια, τριμμένα,
μαζί με το ζουμί τους
• 3/4 μάτσο μαϊντανός,
ψιλοκομμένος (χωρίς τα χοντρά
κοτσάνια)
• 1 γεμάτη κουτ. σούπας
γιαούρτι αγελάδος, στραγγιστό
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία:
Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα
βαθύ μπολ και τα ζυμώνουμε
με τα χέρια μας μέχρι να
σχηματιστεί ένα αφράτο μείγμα.
Καλύπτουμε με μεμβράνη και το
αφήνουμε στο ψυγείο για 8 ώρες
(ή για όλο το βράδυ). Σε αυτό το
διάστημα θα δράσει η σόδα και
το γιαούρτι, κάτι που θα κάνει
τα μπιφτέκια πολύ αφράτα.
Προθερμαίνουμε το φούρνο
στους 190° C και στρώνουμε
ένα ρηχό ταψί με λαδόκολλα.
Πλάθουμε μακρόστενα,
κυλινδρικά μπιφτεκάκια
πάχους 3 εκ. και μήκους 6 - 7
εκ., τα λαδώνουμε ελαφρώς,
τα βάζουμε στο ταψί και τα
ψήνουμε για περίπου 10 12 λεπτά ή μέχρι να γίνουν
καταπώς μας αρέσουν και να
ροδίσουν.
Εναλλακτικά, τα ψήνουμε
στο γκριλ του φούρνου.
Συνοδεύουμε με αφράτο πιλάφι
και γιαούρτι στραγγιστό με
πάπρικα.
www.gastronomos.gr

Σπαγκέτι puttanesca
(με ντομάτα του κουτιού)

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ

Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Εύκολο / Προετοιμασία: 20΄
Μαγείρεμα: περίπου 15΄
Θρυλική μακαρονάδα με
ελαφρώς άκομψο όνομα και
πολλές θεωρίες σχετικά με
την καταγωγή της. Το σίγουρο
είναι ότι πρωτοφτιάχτηκε στο
νησάκι Ischia, στον κόλπο της
Νάπολης, και συνδυάζει ιδανικά
την ντομάτα με τις αντζούγιες,
την κάππαρη, τις ελιές και την

καυτερή πιπεριά.

κουτάλα.

Υλικά για 4 άτομα:
•
500 γρ. σπαγκέτι
•
1 σκελίδα σκόρδου,
ψιλοκομμένη
•
2 μικρές πιπεριές
τσίλι, φρέσκες ή αποξηραμένες,
ψιλοκομμένες, ή 1 κουτ. γλυκού
καυτερό μπούκοβο σε νιφάδες
(ή όσο θέλουμε, ανάλογα με την
αντοχή μας στα καυτερά)
•
6 φιλέτα αντζούγιας,
καλά ξεπλυμένα, στραγγισμένα
και ψιλοκομμένα
•
800 γρ. ολόκληρα
ντοματάκια κονσέρβας, με το
χυμό τους, ψιλοκομμένα
•
100 γρ. ελιές
Καλαμών, χωρίς το κουκούτσι,
χοντροκομμένες
•
τα φύλλα από 1/2
μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένα
•
4 κουτ. σούπας
κάππαρη, καλά ξεπλυμένη και
στραγγισμένη
•
1 κουτ. σούπας ρίγανη
ξερή, κοπανισμένη
•
60 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι

Ρίχνουμε την ντομάτα,
αλατοπιπερώνουμε,
δυναμώνουμε τη φωτιά και
μαγειρεύουμε για περίπου άλλα
7 - 8 λεπτά, μέχρι να δέσει
ελαφρώς η σάλτσα.

Διαδικασία:
Σε μια φαρδιά και ρηχή
κατσαρόλα ζεσταίνουμε το
μισό λάδι σε μέτρια φωτιά
και σοτάρουμε το σκόρδο με
τις καυτερές πιπεριές και τις
αντζούγιες για περίπου 2 - 3
λεπτά, ανακατεύοντας με ξύλινη

Παράλληλα, σε μια βαθιά
κατσαρόλα με άφθονο
αλατισμένο νερό που κοχλάζει,
βράζουμε τα ζυμαρικά 3 λεπτά
λιγότερο από ό,τι λένε οι
οδηγίες.
Με μια λαβίδα για μακαρόνια
βγάζουμε τα ζυμαρικά από
την κατσαρόλα (χωρίς να τα
σουρώσουμε), τα βάζουμε
στο σκεύος με τη σάλτσα και
συνεχίζουμε το μαγείρεμα
για περίπου 2 - 3 λεπτά,
ανακατεύοντας απαλά. Αν το
φαγητό μάς φαίνεται στεγνό,
προσθέτουμε λίγο από το νερό
του βρασίματος.
Προσθέτουμε τις ελιές, το
μαϊντανό, την κάππαρη και
τη ρίγανη και ανακατεύουμε
απαλά να ανακατευτούν τα
υλικά. Περιχύνουμε με το
υπόλοιπο λάδι, πασπαλίζουμε
με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και
σερβίρουμε.
Τι πίνουμε: Κλασική ιταλική
μακαρονάδα, κάντε της την
τιμή να τη συνοδεύσετε με ένα
σισιλιάνικο κόκκινο κρασί.
www.gastronomos.gr

Η ντομάτα αλμυρή και γλυκιά
Aπό τη Γεωργία Παπανδρέου
Μια αλμυρή και μια γλυκιά χρήση
της ντομάτας στη μαγειρική,
αρκεί να μας πείσει για το εύρος
των εφαρμογών του υπέροχου
υλικού.
Το κοκκινιστό, είναι το πρώτο
φαγητό που σκεφτόμαστε όταν
έχουμε στη διάθεση μας ντομάτες
ώριμες και ζουμερές. Ας δούμε τη
διαδικασία του.
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο
χωρίς να το αφήσουμε να κάψει
υπερβολικά. Ροδίζουμε το κρέας από όλες τις πλευρές μόνο του,
χωρίς κρεμμύδι ή σκόρδο, για να γίνει το φαγητό πιο ελαφρύ.
Ύστερα, το «σβήνουμε» με κρασί ξηρό λευκό ή κόκκινο, ή αν
προτιμάμε με ένα αρωματικό γλυκό για να πάρει την οξύτητα της
ντομάτας Aφήνουμε το αλκοόλ να εξατμιστεί. Ακολούθως ρίχνουμε
το σκόρδο ή το κρεμμύδι και τη φρέσκια ντομάτα.
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για καλό «κοκκινιστό» είναι η
φρέσκια, καλοκαιρινή ντομάτα . Τώρα πόσες χρειαζόμαστε; Για
μια μέτρια κατσαρόλα, 3 ντομάτες είναι αρκετές. Θα πρέπει να τις
ξεφλουδίσουμε και ή να τις περάσουμε από τη χοντρή πλευρά του
τρίφτη ή να τις ψιλοκόψουμε με το χέρι.
2. Για μια σούπερ ντοματένια γεύση ενισχύουμε τη φρέσκια ντομάτα
με μια από τις ακόλουθες επιλογές: Συνηθέστερα με μία κουταλιά
πελτέ ή με μερικά ολόκληρα ή ψιλοκομμένα λιαστά ντοματάκια.
Επίσης, με μία κουταλιά πολτό λιαστής ντομάτας ή μερικά
ντοματίνια κομμένα στη μέση, για πιο μεστή γεύση.
3. H σάλτσα ντομάτας αγαπάει τη ζάχαρη. Όπως έλεγαν οι μαμάδες
μας, «βάζουμε ένα –ή και λίγο παραπάνω από ένα– κουταλάκι του
γλυκού».
4. Aκολουθούν τα μπαχάρια ανάλογα με τη διάθεση, ή τα φρέσκα
μυρωδικά, ή ένας συνδυασμός τους. Συνηθίζονται τα εξής: το ξυλάκι
της κανέλας, 2-3 μπαχάρια ολόκληρα ή μία καυτερή, μικρή πιπεριά.
Επίσης, μία κουταλιά του γλυκού από κουρκουμά, τζίντζερ, πάπρικα
καπνιστή ανεβάζει την ένταση.
5. Tο κοκκινιστό θα το μαγειρέψουμε σε χαμηλή φωτιά (χωρίς
να προσθέσουμε νερό), με σκεπασμένη κατσαρόλα (χωρίς να το
αφήνουμε στην τύχη του), μέχρι να μελώσει η σάλτσα (να μείνει
δηλαδή με το λάδι της).

Statement by the Prime Minister
of Canada on the closing of the Rio
2016 Olympic Games
Ottawa, Ontario,August 21, 2016
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement
on the closing of the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil:
“As the 2016 Rio Summer Olympics draw to a close, I would like to thank
all athletes from around the world for making these such exciting games.
“On behalf of the whole country, I congratulate Canadian athletes on your
remarkable achievements. We know your success would not have been possible without the tremendous support of your coaches, support teams, families, friends, and communities. We are very proud of all of you.
“During the past 19 days, Canadian Olympians – both veterans and newcomers – produced many memorable Olympic moments.
“Canadians, especially our young women and girls, were incredibly inspired by our female Olympians who were a force to be reckoned with
throughout the Games. I know the impact of our athletes’ accomplishments
will live on and be replayed in playgrounds and on sport fields for many,
many years to come.
“On behalf of all Canadians, I extend my thanks and congratulations to
Brazil for hosting a wonderful Olympic Games. We eagerly look forward
to the Rio 2016 Paralympic Games, starting on September 7, 2016, where
incredible athleticism from around the world will once more be on display.”

Statement recognizing Labour Day in Canada
by the Honourable MaryAnn Mihychuk, Minister of Employment, Workforce Development
and Labour

Recycling collection service changes this fall MMBC to
provide recycling collection starting week of October 3
City of Vancouver August 31, 2016
The City is transitioning residential recycling collection to Multi-Material BC (MMBC), with new service providers taking over collection starting the week of October 3. There are minimal changes for Vancouver residents.

Curbside recycling collection for single family homes will be provided by Smithrite Disposal Ltd., under contract
to MMBC. Services for most multi-unit residential buildings will be provided by Waste Management Services Inc.
under a similar contract (some smaller buildings, depending on location, may be serviced by Smithrite).
Since May 2014, the City has provided residential recycling collection services under contract to MMBC. With
this upcoming change, announced in November 2015, MMBC assumes full responsibility for the management of
recycling collection.
Changes for residents associated with the transition:
•
The majority of single family homes and duplexes with curbside recycling collection will see no change
to their weekly collection day; a new MMBC recycling calendar and guide will be delivered in the first week of
October.
•
A small number of single family homes and some multi-unit residential buildings will see a change in their
collection day. These homes and buildings will receive new recycling collection calendars from MMBC in September. Residents will also be able to confirm their collection timing by entering their address on the RecyclingInBC.ca website (select “Vancouver”) or in MMBC’s app.
•
Starting in October, replacement recycling containers will be available through MMBC’s contractors and
will be delivered, eliminating the need for residents to visit a City location for replacements.
•
Homes or buildings that do not yet have separate glass collection will be receiving a new recycling box or
designated cart for glass bottles and jars. This completes the roll out of separate glass collection started by the City
in October of 2015.
•
As a result of this transition, starting in 2017, Vancouver residents will no longer be billed for City recycling service on their City utility bill or property taxes.

GATINEAU, QC, Sept. 2, 2016 /CNW/ - In Canada, Labour Day marks the
end of summer and back to school – but it is also an important day in the
history of Canada. On this day, we recognize the value and importance of
workers’ rights, health and safety, fair labour laws, and employment equity
and diversity, in an evolving and changing workplace.

There are no changes to City garbage or green bin/organics services and the current City collection calendar
remains in effect for those materials.

Today, I would like to highlight the many contributions of working Canadians. As part of our commitment to helping the middle class and those working hard to join it, our government is focussed on supporting and protecting
Canadian workers. I firmly believe that every employee has the right to a fair,
safe and healthy workplace. This includes protection from harassment and
violence and the right to refuse dangerous work.

Residents can find more information about MMBC on their website at RecyclingInBC.ca. Residents of multi-unit
buildings can also contact their property or building manager for more details; details about the transition were
mailed earlier this summer. There are also details related to the transition on the City’s website.

Canada’s labour movement has been essential to building a strong economy that reflects Canadians’ values of fairness and inclusivity. For more than
a century, organized labour has fought to ensure fair wages, safe working
conditions and equitable relations for hard-working Canadians. To this day,
Canadian workers and labour organizers continue to build on these significant
achievements.
When Canadian workers are in good physical and mental health, they are able
to be more efficient, productive, and contribute more fully to our economy
and to our society. When they have the right to request flexible work arrangements, they can better manage the demands of paid work and their personal
and family responsibilities and in doing so improve their overall work-life
balance, reduce workplace stress and health-related symptoms, increase job
satisfaction and helping them remain in the labour market.
Our government takes an approach to labour relations that is based on partnership, respect and engagement. Together, we celebrate our shared commitment to keeping Canada’s workforce strong and healthy. I would like to wish
all Canadians a safe and happy Labour Day among friends and family.
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The City and MMBC are both committed to ensuring a smooth and seamless transition of service so that Vancouver residents continue to receive high quality recycling services.

Prime Minister strengthens commercial ties with
China during successful visit to Shanghai
Shanghai, China, September 2, 2016

The Government of Canada remains committed to build and renew relationships with international partners in
order to increase trade, attract international investment, and grow Canada’s middle class.
As part of his official visit to China, the Prime Minister, Justin Trudeau, visited Shanghai over the past two days
where he met with local business and government leaders.
In meetings with members of the Canada China Business Council and in roundtables with women entrepreneurs,
the Prime Minister discussed how to strengthen Canada’s commercial ties with China – especially how to open
doors for small and medium-sized enterprises. He also expressed that Canada welcomes investment from China
that will generate jobs and enhance economic growth back home.
Today’s meetings emphasized the importance of building relationships with international partners over time that
result in new opportunities for the middle class and those working hard to join it.
The Prime Minister also welcomed $1.2 billion in commercial signings between Canadian and Chinese companies, which will help grow Canada’s economy and create new jobs for middle class Canadians.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Η 5η πιο πετυχημένη παρουσία της
Ελλάδας σε Ολυμπιακούς Αγώνες
(Συνέχεια από σελίδα 2)

των οποίων έτυχε κατά την
Τελετή Έναρξης, ο πρόεδρος
της Ολυμπιακής Επιτροπής
της Βραζιλίας, Κάρλος Αρτούρ
Νούζμαν, πήρε πρώτος το λόγο:
«Καλησπέρα Ρίο, καλησπέρα
Βραζιλία! Είμαι ο πιο ευτυχής
άνθρωπος στον κόσμο. Αυτοί οι
Ολυμπιακοί Αγώνες θα μείνουν για
πάντα στην μνήμη και την καρδιά
των ανθρώπων. Πίστευα ότι το
Ρίο ήταν έτοιμο. Γράψαμε ιστορία
διοργανώνοντας το πιο σημαντικό
αθλητικό γεγονός του κόσμου.
Το Ρίο ντε Τζανέιρο έχει ιστορία,
είναι η καλύτερη πόλη και ένα

σας. Όλες αυτές τις τελευταίες
16 ημέρες, το Ρίο ντε Τζανέιρο
φιλοξένησε τον αθλητικό κόσμο,
σε δύσκολους καιρούς για όλους
μας, σε μία ακαταμάχητη χαρά της
ζωής. Έχετε πολλούς λόγους να
είστε χαρούμενοι. Οι Ολυμπιακοί
Αγώνες του Ρίο εμπλούτισαν
όλον τον κόσμο. Ήταν γιορτή της
διαφορετικότητας, οι Ολυμπιακοί
Αγώνες δημιούργησαν ενότητα,
ενότητα πάνω σε αυτή τη
διαφορετικότητα». Ο Τόμας Μπαχ
ευχαρίστησε τους διοργανωτές,
τους εθελοντές και κυρίως τους
αθλητές: «Δείξατε τη δύναμη

μαγικό μέρος. Η διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων ήταν μεγάλη
πρόκληση, αλλά ήταν πρόκληση
που στέφθηκε από επιτυχία. Είμαι
υπερήφανος για τη χώρα μου, για
τους «ζωντανούς» ανθρώπους της
και για την πόλη μου. Είμαστε
διαφορετικοί από Βορρά σε Νότο
και από Ανατολή σε Δύση. Κι
αυτό μας κάνει μοναδικούς. Όλοι
οι Βραζιλιάνοι είναι Ολυμπιακοί
ήρωες. Ολοι μαζί! Αυτοί οι
Ολυμπιακοί Αγώνες απέδειξαν
ότι τα παιδιά της Βραζιλίας δεν
έφυγαν από τη «μάχη». Βάψατε τη
Βραζιλία σε πράσινο και κίτρινο
και ανανεώσατε την υπερηφάνεια
του να είσαι Βραζιλιάνος στην
καρδιά. Ο αθλητισμός τίμησε το Ρίο
με στιγμές που δεν θα ξεχαστούν
ποτέ και οι Βραζιλιάνοι φίλαθλοι
κέρδισαν χρυσό μετάλλιο. Μέσα
από την καρδιά μου σας ευχαριστώ.
Καλή τύχη στο Τόκιο το 2020».

του αθλητισμού και πως τα σπορ
μπορούν να ενώσουν τον κόσμο.
Στείλατε ηχηρό μήνημα ειρήνης σε
όλο τον κόσμο. Μαζί μπορούμε να
στοχεύσουμε υψηλότερα. Ενωμένοι
στη διαφορετικότητά μας, είμαστε
ακόμη πιο δυνατοί».

Ο πρόεδρος της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας
Μπαχ, κήρυξε εν συνεχεία τη λήξη
των 31ων Ολυμπιακών Αγώνων,
ευχαριστώντας πρώτα το Ρίο ντε
Τζανέιρο: «Σας ευχαριστώ πολύ,
Καριόκας (σ.σ. κάτοικοι του
Ρίο). Αγαπητοί Βραζιλιάνοι, σας
ευχαριστώ για τη θερμή φιλοξενία

Εν συνεχεία ευχαρίστησε τους
πρόσφυγες αθλητες: «Μας
εμπνεύσατε με το ταλέντο σας.
Είστε σύμβολο για εκατομύρια
πρόσφυγες σε όλον τον κόσμο.
Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε
στο πλευρό σας και μετά τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε
Τζανέιρο. Σήμερα αναχωρούμε
ως φίλοι σας. Θα έχετε μια θέση
στην καρδιά μας για πάντα». Ο
πρόεδρος της ΔΟΕ συνέχισε:
«Ήταν θαυμάσιοι Ολυμπιακοί
Αγώνες σε μία θαυμάσια πόλη.
Αυτοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες
αφήνουν κληρονομιά για τις γενιές
που έρχονται. Όλοι μιλούν για
ένα καλύτερο Ρίο ντε Τζανέιρο
μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες».
Αφού τίμησε με το Ολυμπιακό
Κύπελλο τους κατοίκους του Ρίο,
ο Τόμας Μπαχ -ακολουθώντας
την παράδοση- κήρυξε το τέλος
της γιορτής της ανθρωπότητας:
«Καλώ τη νεολαία του κόσμου να
ενωθεί και πάλι σε τέσσερα χρόνια,

στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο. Αντίο Ρίο ντε Τζανέιρο».Οι
Βραζιλιάνοι παρέδωσαν τη σκυτάλη
στους Ιάπωνες,για τη διοργάνωση
των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων
στο Τόκιο και η προσμονή των
τεσσάρων ετών μόλις άρχισε.
Αναλυτικά, η παρουσία ολόκληρης
της Ελληνικής αποστολής στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016:
ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ/ΑΘΛΗΤΡΙΑ
ΑΘΛΗΜΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ/ΓΥΡΟΣ

1η Κατερίνα Στεφανίδη
Στίβος
Επί κοντώ/Τελικός
1η Λευτέρης Πετρούνιας
Ενόργανη γυμναστική
Κρίκοι/Τελικός
1η Άννα Κορακάκη
Σκοποβολή
Σπορ πιστόλι 25μ./Τελικός
2η Σπύρος Γιαννιώτης
Κολύμβηση
10χλμ. ανοιχτή θάλασσα
3η Άννα Κορακάκη
Σκοποβολή
Αεροβόλο πιστόλι 10μ./Τελικός

3η Παναγιώτης Μάντης
Παύλος Καγιαλής
Ιστιοπλοΐα
470/Τελικός γύρος
4η Σοφία Ασουμανάκη
Κωπηλασία Διπλό σκιφ ελ. βαρών/
Τελικός
4η Κατερίνα
Νικολαΐδου
Κωπηλασία
Διπλο σκιφ ελ. βαρών/Τελικός
5η Βύρων Κοκκαλάνης
Ιστιοπλοΐα
RS:X/Τελικός γύρο
6η Ομάδα ανδρών
Κωπηλασία
Τετράκωπος ελ. βαρών/Τελικός
(Παναγιώτης Μαγδανής,
Στέφανος Ντούσκος, Σπύρος
Γιάνναρος, Γιάννης Πέτρου)
6η Εθνική ανδρών
Υδατοσφαίριση
προημ.
7η Κώστας Φιλιππίδης
Στίβος
Επί κοντώ/Τελικός
8η Βούλα Παπαχρήστου
Στίβος
Τριπλούν/Τελικός
8η Ομάδα ανδρών
Κωπηλασία
Τετράκωπος άνευ/Μικρός τελικός
(Γιάννης Χρήστου, Γιώργος

Τζιάλας,
Διονύσης
Αγγελόπουλος,
Γιάννης Τσίλης)
10η Εβελίνα
Παπάζογλου
Συγχρονισμένη
Ντουέτο/Τελικός
10η Ευαγγελία
Πλατανιώτη
Συγχρονισμένη
Ντουέτο/Τελικός
10η Μαρία Πρ
εβολαράκη
Πάλη
Κατ. 53κ./Φάση των 8
10η Εθνική ομάδα
Κολύμβηση
4Χ100μ. ελεύθερο/
προκρ.
(Οδυσσέας
Μελαδίνης, Κριστιάν Γκολομέεβ,
Χρήστος Κατραντζής,
Απόστολος Χρήστου)
11η Κέλλυ Αραούζου
Κολύμβηση
10χλμ. ανοιχτή θάλασσα
11η Ανδρέας Βαζαίος
Κολύμβηση
200μ. μικτή ατομική/ημιτ.
11η Γιάννης Μιτάκης
Ιστιοπλοΐα
Finn
12η Χρήστος Βολικάκης
Ποδηλασία πίστας
Κέιριν/ημιτ.
12η Θοδωρής Ιακωβίδης
Άρση βαρών
Κατ. 85κ.
13η Βάσω Βουγιούκα
Ξιφασκία
Σπάθη/Φάση των 16
13η Κριστιάν Γκολομέεβ
Κολύμβηση
50μ. ελεύθερο/ημιτ.
13η Κώστας Δουβαλίδης
Στίβος
110μ. εμπόδια/ημιτ.
13η Ευθύμης Μίτας
Σκοποβολή
Σκητ/προκρ.
13η Εθνική ομάδα
Ρυθμική γυμναστική
Ανσάμπλ/προκρ.
(Σταυρούλα Σαμαρά, Ελένη
Δόικα, Μιχαέλα Μεταλλίδου,
Ιωάννα Αναγνωστοπούλου, Ζωή
Κοντογιάννη)
15η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη
Στίβος
20χλμ. βάδην
15η Βαρβάρα Φίλιου
Ρυθμική γυμναστική
Σύνθετο ατομικό/προκρ.
15η Εθνική ομάδα
Κολύμβηση
40Χ100μ. μικτή/προκρ.
(Απόστολος Χρήστου,
Παναγιώτης Σαμιλίδης,
Ανδρέας Βαζαίος, Κριστιάν
Γκολομέεβ)
17η Ηλίας Ηλιάδης
Τζούντο
Κατ.-90κ./Φάση των 32
17η Ρομάν Μουστόπουλος
Τζούντο
Κατ.-81κ./Φάση των 32
17η Αλεξία Πάππας
Στίβος
10.000μ./Τελικός
18η Στέφανος Δημητριάδης
Κολύμβηση
200μ. πεταλούδα/προκρ.
18η Σοφία Μπεκατώρου
Ιστιοπλοΐα
Nacra 17
18η Άννα Ντουντουνάκη
Κολύμβηση
100μ. πεταλούδα/προκρ.
18η Μιχάλης Πατενιώτης
Ιστιοπλοΐα
Nacra 17
18η Απόστολος Χρήστου
Κολύμβηση
100μ. ύπτιο/προκρ.
19η Παναγιώτης Σαμιλίδης
Κολύμβηση
100μ. πρόσθιο/προκρ.
19η Αγγελική Σκαρλάτου
Ιστιοπλοΐα
RS:X
20η Μιχάλης Αναστασάκης
Στίβος
Σφυροβολία/προκρ.
20η Κριστιάν Γκολομέεβ
Κολύμβηση
100μ. ελεύθερο/προκρ.
20η Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ
Στίβος
20χλμ. βάδην
23η Κρίστελ Βουρνά
Κολύμβηση

100μ. πεταλούδα/προκρ.

23η Λυκούργος Τσάκωνας
Στίβος
200μ./ημιτ.
24η Απόστολος Χρήστου
Κολύμβηση
200μ. ύπτιο/προκρ.
26η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλ
ου
Στίβος
Δισκοβολία/προκρ.
27η Παναγιώτης Σαμιλίδης
Κολύμβηση
200μ. πρόσθιο/προκρ.
27η Νίκος Σκαρβέλης
Στίβος
Σφαιροβολία/προκρ.
27η Μίλτος Τεντόγλου
Στίβος
Μήκος/προκρ.
27η Σοφία Υφαντίδου
Στίβος
Έπταθλο
28η Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ
Στίβος
50χλμ. βάδην
31η Δημήτρης Αντωνιάδης
Ποδηλασία
Ορεινή
31η Νόρα Δράκου
Κολύμβηση
50μ. ελεύθερο/προκρ.
32η Λίλη Αλεξούλη
Στίβος
Μήκος/προκρ.
- Παναγιώτης Γκιώνης
Πινγκ πονγκ
Μονό/Φάση των 32
33η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλ
ου
Ξιφασκία
Ξίφος ασκήσεως/Φάση των 64
33η Οδυσσέας Μελαδίνης
Κολύμβηση
50μ. ελεύθερο/προκρ.
33η Ελισάβετ Πεσιρίδου
Στίβος
100μ. εμπόδια/προκρ.
33η Ευαγγελία Ψάρρα
Τοξοβολία
Ατομικό/Φάση των 64
34η Κώστας Μπανιώτης
Στίβος
Ύψος/προκρ.
35η Δημήτρης Κουλούρης
Κολύμβηση
200μ. πρόσθιο/προκρ.
37η Μαρία Μπελιμπασάκη
Στίβος
200μ./προκρ.
38η Βλάσης Μάρας
Ενόργανη γυμναστική
Μονόζυγο/προκρ.
41η Δημήτρης Δημητρίου
Κολύμβηση
400μ. ελεύθερο/προκρ.
47η Παναγιώτα Τσινοπούλου
Στίβος
20χλμ. βάδην
54η Ειρήνη Βασιλείου
Στίβος
400μ./προκρ.
51η Γιάννης Ταμουρίδης
Ποδηλασία
Αγώνας δρόμου
57η Βάσω Μιλλούση
Ενόργανη γυμναστική
Δοκός ισορροπίας/προκρ.
88η Ράνια Ρεμπούλη
Στίβος
Μαραθώνιος
103η Σοφία Ρήγα
Στίβος
Μαραθώνιος
116η Χριστόφορος Μερούσης
Στίβος
Μαραθώνιος
118η Παναγιώτα Βλαχάκη
Στίβος
Μαραθώνιος
132η Μιχάλης Καλομοίρης
Στίβος
Μαραθώνιος

Aφήστε τις καφετέριες και
πιάστε τις… τσάπες!..

Ή ανεβείτε στα τρακτέρ, για να καλλιεργήσουμε τη γη μας, για να
πλουτίσουμε όλοι.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ελαφριά ή βαριά, ούτε είχαμε, ούτε μπορούμε
να φτιάξουμε ποτέ! Κάτι παλιοεργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας,
που υπήρχαν παλιά στη χώρα μας, που τα είχαν φτιάξει κάποιες
γνωστές οικογένειες πολιτικών, Στράτος, Κατσάμπας κλπ, ήταν
όλες κρατικοδίαιτες και είχαν φτιαχτεί – μαζί με κάποιες άλλες
«μεγάλες» μονάδες - για να φάνε το σχέδιο Μάρσαλ ή… Μάσα
όπως προσφυώς το είχε ονομάσει ο λαός μας.
ΕΥΤΥΧΩΣ δε, που φαλίρισαν νωρίς, πολλά χρόνια πριν την κρίση
που περνάμε και έτσι γλιτώσαμε από το πρόβλημα, να είχαμε κανένα
εκατομμύριο περισσότερους απολυμένους εργάτες…
Η ΧΩΡΑ μας δεν διαθέτει επίσης πλούσια κοιτάσματα ορυκτών, για
να είναι εκμεταλλεύσιμα. Ο Θεός ή η Φύση δεν τα δίνουν όλα μαζί
σ΄ ένα τόπο…
ΣΤΙΣ άλλες χώρες ο «Θεός» έδωσε τεράστιες ποσότητες ορυκτών
και μεταλλευμάτων και υποχρέωσε τους ανθρώπους των περιοχών
αυτών να… σκάβουν σε όλη τους τη ζωή, σαν τα ποντίκια,
μέσα στη γη, βουτηγμένοι στο σκοτάδι και στο μεγάλο κίνδυνο
να γκρεμίζονται οι σήραγγες και να τους πλακώνουν… Με τα
μεταλλεύματα δε που έβγαζαν από τα έγκατα της γης, έφτιαχναν
βόμβες και κανόνια για να σκοτώνουν ανθρώπους…
ΣΕ κάποιες άλλες χώρες ο «Θεός» τους έδωσε τόσο κρύο και
τόση μαυρίλα, ώστε τους αγρίεψε πολύ και πεινασμένοι όπως
ήταν μπήκαν στις βάρκες τους, στα παγωμένα και θεοσκότεινα
νερά και ψάρευαν για να τρώνε τα παλιόψαρα που ζουν εκεί πάνω,
μέχρι που τα σιχάθηκαν και ανοίχτηκαν στις μεγάλες θάλασσες
και τους ωκεανούς και έμαθαν την τέχνη των… πειρατών και
λήστευαν τα καράβια που έπλεαν στις θάλασσες, μέχρι που από το
πολύ κλέψιμο και τις εκτελέσεις αθώων μαύρων και κίτρινων που
τους αντιμετώπιζε με… σφενδόνες και τόξα, τους υπέταξαν με τα
τουφέκια και τα πολυβόλα και έφτιαξαν αυτοκρατορίες, στις οποίες
μετέφεραν τα πλούτη και τα ιερά κειμήλια των μαύρων της Αφρικής
και των κίτρινων της Ασίας, στις βόρειες και παγωμένες περιοχές
της Ευρώπης, μέχρι που από την πολύ καλοπέραση, άλλαξαν μέχρι
και φύλλο και έτσι τελικά διέλυσαν τις αυτοκρατορίες πού είχαν
φτιάξει…
ΣΕ εμάς λοιπόν τους Έλληνες ο Θεός μας έδωσε ΦΩΣ, ΗΛΙΟ και
ΝΕΡΟ. Μας εγκατέστησε, στην πιο όμορφη περιοχή του κόσμου.
Κάπου εδώ γύρω μας, σίγουρα θα βρίσκεται και ο Παράδεισος!
Και όταν ένας άνθρωπος ζει μέσα στο ΦΩΣ, τον ΗΛΙΟ και τις
καταγάλανες θάλασσες, δεν μπορεί παρά να είναι όμορφος, καλός,
δυνατός, έξυπνος και εργατικός. Ας είναι καλά η φύση που ζούμε!
ΕΜΕΙΣ οι Έλληνες έχουμε δουλέψει πολύ στη ζωή μας και έχουμε
φτιάξει πολλά, παρά τις επιθέσεις που δεχθήκαμε και τους πολέμους
που μας έμπλεξαν.
ΤΗΝ ομορφιά που ζούμε, τα σπίτια που έχουμε, τα λεφτά που
έχουμε βγάλει με κόπο και ιδρώτα, ΖΗΛΕΨΑΝ οι ξένοι και θέλουν
να μας τα φάνε με τις τρόικες και τα μνημόνιά τους…
Η ΕΠΙΘΕΣΗ που δεχόμαστε τα τελευταία 6-7 χρόνια είναι
πρωτοφανής και άτιμη… με την ανοχή βέβαια των παλιών
πολιτικών μας, που τα είχαν ξεπουλήσει όλα στους ξένους.
ΓΙ΄ ΑΥΤΟ πρέπει πάλι, ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ τα μανίκια και να
δουλέψουμε σκληρά, τη ζωοδότρια γη μας…
ΠΡΕΠΕΙ τα παιδιά μας να αφήσουν το αραλίκι, τις καφετέριες και
τα μπαρ και να καλλιεργήσουν τη γη μας.
ΠΡΕΠΕΙ να μάθουμε να καλλιεργούμε νέα προϊόντα, όμορφα,
νόστιμα και ακριβά, χωρίς χημικά και λιπάσματα, για να τα πουλάμε
στις ξένες αγορές πανάκριβα και να μάθουμε τους τουρίστες να
έρχονται κατά εκατοντάδες χιλιάδες στην ευλογημένη χώρα μας, να
κάθονται ένα μήνα το χρόνο, για να ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΝΟΝΤΑΙ από τα
γεμάτα χημικά, τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά και κρέατα που τρώνε
όλο το χρόνο στις πατρίδες τους και δηλητηριάζονται.
«Κ»
Αρθρογράφος : Γιώργος Α. Κουρής
Kontranews.gr (01-09-2016)
Φύτεψα το καρπούζι
σε μια γλάστρα στην
αυλή μου.
Στην πατρίδα μας
χρειάζεται πράγματι
να σηκώσουνε όλοι
τα μανίκια και όχι
να στηρίζονται στο
Κράτος.

Κώστας Καρατσίκης
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
A citizen drove his brand new
Corvette convertible out
of the dealership. Taking off
down the road, he pushed it to
80 mph,enjoying the wind blowing through his hair.
“Amazing,” he thought as he
flew down I-95, pushing the
pedal even more.
Looking in his rear view mirror,
he saw a police car with his
lights flashing and siren blaring.
He floored it to 100 mph, then
110, then 120. Suddenly he
thought, “What am I doing? and
pulled over to await the police
officers arrival.
Pulling in behind him, the police
man got out of his vehicle and
walked up to the Corvette. He
looked at his watch, then said,
“Sir, my shift ends in 30 minutes. Today is Friday. If you can
give me a new reason for speeding--a reason I’ve never before
heard -- I’ll let you go.”
The paused then said: “Three
years ago, my wife ran off
with a Police man . I thought
you were bringing her back.
“Have a good day, Sir,” replied
the policeman.
Eating lunch joke
An,irishman a Mexican and a
Newfie were doing construction
work on scaffolding on the 20th
floor of a building.
They were eating lunch and the
Irishman said, ‘Corned beef and
cabbage! If I get corned beef
and cabbage one more time for
lunch, I’m going to jump off this
building.’
The Mexican opened his lunch
box and exclaimed, ‘ Burritos
again! If I get burritos one more
time I’m going to jump off, too.’
The Newfie opened his lunch
and said, ‘ Bologna again! If
I get a bologna sandwich one
more time, I’m jumping too.’
The next day, the Irishman
opened his lunch box, saw
corned beef and cabbage, and
jumped to his death.
The Mexican opened his lunch,
saw a burrito, and jumped, too.
The Newfie guy opened his
lunch, saw the bologna and
jumped to his death as well.
At the funeral, the Irishman’s
wife was weeping. She said, ‘If
I’d known how really tired he
was of corned beef and cabbage,
I never would have given it to
him again!’
The Mexican’s wife also wept
and said, ‘I could have given
him tacos or enchiladas! I didn’t
realize he hated burritos so
much.’
Everyone turned and stared at
the Newfie’s wife.
Don’t look at me. The Stupid
Arse makes his own lunch.’
Η τεχνη της βεντάλιας.
Λέει η σύζυγος: Μωρό μου χτές
το βραδυ είδα ένα απίστευτο
όνειρο.
Κάναμε έρωτα και δίπλα από το
κρεβάτι ήταν ένας μαύρος από
την Αφρική που μας έκανε αέρα
με μια βεντάλια κι αυτό μου
έδινε τεράστια ικανοποίηση...
Αποφασίζουν λοιπόν από κοινού
να κάνουν πράξη το όνειρο!
Βρίσκουν σε ένα φανάρι ένα
μαύρο στον οποίο προσφέρουν
100 Ευρω αν δεχτεί να τους
κάνει αέρα την ώρα που εκείνοι
κάνουν σέξ.
Ο τύπος δέχεται και πάνε κι οι
τρείς στο σπίτι.
Οι δύο σύζυγοι αρχίζουν να
κάνουν έρωτα ενώ ο μαύρος
τους κάνει αέρα σαν τέλειος

αφρικανός σκλάβος, αλλά
αποτέλεσμα ουδέν... Λέει τότε η
γυναίκα στον άντρα της:
“Iσως να δουλέψει αν
αλλάξουμε τους ρόλους... εσύ
να κάνεις αέρα κι αυτός να έρθει
στο κρεβάτι”
O άντρας δέχεται με δισταγμό
κι ο μαύρος μπαίνει στο κρεβάτι
ενώ ο σύζυγος αρχίζει να
κουνάει την τεράστια βεντάλια.
Λίγο αργότερα η γυναίκα αγγίζει
ψηλά επίπεδα ικανοποίησης
κι αρχίζει να ουρλιάζει από
ηδονή... Μόλις βλέπει ότι η
γυναίκα του φτάνει σε οργασμό
και ζητάει κι άλλο, ο σύζυγός
κοιτάει το μαύρο και λέει:
“Κατάλαβες τώρα πως κουνάνε
τη βεντάλια ρε μαλάκα;”
Ο πλούσιος Αθηναίος και η
Θεσσαλονικιά…
Είναι ένας πλούσιος και
παντρεμένος Αθηναίος και έχει
παράνομη καλοκαιρινή σχέση
με μία Θεσσαλονικιά.
Όταν αυτή του λέει πως είναι
έγκυος μη θέλοντας να χαλάσει
το γάμο του της λέει να γυρίσει
στην Θεσσαλονίκη και θα της
πληρώσει όλα τα έξοδα για την
γέννα και επίσης θα της στέλνει
ένα μεγάλο ποσό για το παιδί
κάθε μήνα.
Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση
πως δεν θα επικοινωνήσει
καθόλου μαζί του για να μην τον
πάρει χαμπάρι η γυναίκα του.
Εκείνη το σκέφτηκε, το
ξανασκέφτηκε και τελικά
συμφώνησε.
Τον ρώτησε όμως πώς θα
επικοινωνήσει μαζί του για να
τον ενημερώσει για τη γέννα.
Εκείνος της λέει:
– Άν όλα πάνε καλά θα μου
στείλεις μία καρποστάλ και θα
γράψεις τη λέξη «μακαρόνια».
Έτσι θα ξέρω πως γεννήθηκε το
παιδί και θα αρχίσω να στέλνω
τα χρήματα.
Μετά από 7-8 μήνες τον
ενημερώνει η γυναίκα πως πως
έλαβε μία περίεργη καρποστάλ
για εκείνον.
Την παίρνει αυτός, ταράζεται,
χλομιάζει και λιποθυμά. Η
κάρτα έγραφε:
– Μακαρόνια, Μακαρόνια,
Μακαρόνια, τα δύο με γαρίδες
το ένα χωρίς!
Ο Γαμπρός με τους 25
πόντους…
Παντρεύεται η παρθένα κόρη
και μετά το γλέντι του γάμου
πηγαίνει μαζί με τον γαμπρό στο
σπίτι τους.
Η μάνα της νύφης η οποία
έμενε στον κάτω όροφο, ήταν
στην κουζίνα και ανακάτευε μια
σάλτσα για την μακαρονάδα που
έφτιαχνε.
Ξαφνικά κατεβαίνει η παρθένα
κόρη τρέχοντας και της λέει:
– Μαμά αρχίζει και βγάζει τα
ρούχα του και δε ξέρω τι να
κάνω.
– Πήγαινε επάνω και θα μάθεις
τι πρέπει να κάνεις…
Σε λίγο κατεβαίνει ξανά και της
λέει:
– Τώρα θέλει να βγάλω εγώ τα
ρούχα μου και δε ξέρω τι να
κάνω.
– Πήγαινε επάνω και θα
μάθεις τι πρέπει να κάνεις. Και
συνεχίζει να ανακατεύει τη
σάλτσα.
Σε λίγο κατεβαίνει πάλι η κόρη
και της λέει :
– Μαμά έβγαλε τα ρούχα του
και έχει ένα πράμα ίσα με 25
πόντους και δε ξέρω τι να κάνω.
– Αμάν ρε παιδάκι μου, τίποτα

δεν μπορείς να κάνεις μόνη σου.
Ανακάτευε εσύ τη σάλτσα και
πάω εγώ επάνω…!!!
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»!
Ο Γυναικολόγος και
η εξάτμιση…
Ένας γυναικολόγος, αφού
άσκησε χρόνια το επάγγελμα,
αποφασίζει να τα παρατήσει
και να πραγματοποιήσει το
όνειρο του: να γίνει μηχανικός
αυτοκινήτων.
Πάει λοιπόν σε μία σχόλη,
τελειώνει τα μαθήματα και
δίνει τις τελικές εξετάσεις
για το δίπλωμα. Βγαίνουν τα
αποτελέσματα και ψάχνει με
αγωνία να βρει το όνομά του.
Κάνα δυο είχαν περάσει με 5 (με
άριστα το 10), οι περισσότεροι
είχαν πάρει 3-4. Τρέμουν τα
πόδια και βρίσκει, το όνομά του
με βαθμολογία 20 !!!
«Δεν είναι δυνατόν! Σίγουρα
είναι λάθος», σκέφτεται και
τρέχει να βρει τον καθηγητή και
να του ζητήσει εξηγήσεις.
– Κανένα λάθος, του
εξηγεί αυτός. Διέλυσες και
ξανασυναρμολόγησες το
αυτοκίνητο χωρίς κανένα λάθος
και για αυτό και σου έδωσα 10.
Το άλλο 10 στο έδωσα γιατί
τα έκανες όλα μέσα απo την
εξάτμιση!!!
Ξανθιά πάει στον σeξολόγο…
– Γιατρέ μου ο άντρας μου
δεν μπορεί με τίποτα. Εδώ
και 5 χρόνια δεν έχουμε κάνει
έρωτα…
– Viagra δοκιμάσατε;
– Όχι. Ο άντρας μου ούτε
ασπιρίνη δεν θέλει να πάρει,
πόσο μάλλον viagra …
Mε 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;
Στο μάθημα της ανατομίας ρωτά
ο καθηγητής μια κοπέλα.
– Τι μήκος έχει ένα ανδρικό πέ*s
σε στύση;
Τα έχασε η κοπέλα, κοκκίνισε,
πρασίνισε και απάντησε
διστακτικά.
– 25 με 30 πόντους κύριε
καθηγητή.
Και ο καθηγητής:
– Εσύ κοπέλα μου ή αδιάβαστη
είσαι ή πολύ τυχερή!!!
Πηγή: http://www.poly-gelio.gr/
anekdotaki-ebreos-theos/
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59η Γιορτή Κρασιού Έμπωνα Ροδος 2016
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ‘Εμπωνας «Ο Αττάβυρος» για 59η χρονιά διοργανώνει, την αρχαιότερη αυτή
γιορτή του κρασιού της Ρόδου. Από 26 Αυγούστου 2016 μέχρι την Κυριακή 28 Αυγουστου 2016.Όλα αυτά
τα χρόνια η γιορτή του κρασιού Έμπωνα έχει στόχο την συνεχή αναβάθμιση και ανάδειξη της τοπικής
παραγωγής και παράλληλα αναδεικνύει τα ήθη και τα έθιμα του τόπου και συμβάλει στην ενίσχυση
της τουριστικής ταυτότητάς της, με ψυχαγωγία υψηλού κύρους. Έλαβαν μέρος πολιτιστικοί σύλλογοι,
χορευτές και χορεύτριες, παραδοσιακά συγκροτήματα με θεματικές βραδιές, πολιτιστικές δράσεις, εκθέσεις
οινοπαραγωγών .
Πλήθος κόσμου επικεφτηκε το χωριό Έμπωνα κατά το τριήμερο και είχε την δυνατότητα να απολαύσει
άφθονο κρασί και διάφορα άλλα τοπικά εδέσματα, όπως γιαούρτι με γλυκό σταφύλι, 5.500 μουσταλευριές,
και σταφύλι. Το αποκορύφωμα της γιορτής ήταν το Σάββατο 27 Αυγούστου 2016 όπου τραγούδισε η
διάσημη ελληνίδα καλλιτέχνης του τραγουδιού ΓΛΥΚΕΡΙΑ. Συμμετείχει και ο Βασίλης Προδρόμος. Το
γλέντι τελείωσε τις πρωϊνές ώρες με Κρητικό γλέντι με την ομάδα του Στράτου Τσιρακάκι.Την εκδήλωση
παρακολούθησαν πάνω από τρεις χιλιάδες άτομα.
(Στιγμιότυπα από την εκδήλωση του Κώστα Καρατσίκη)

THE 30th GREEK SUMMERFEST OF
EAST COMMUNITY OF VANCOUVER

“DIASPORA” Dance Group”

Tens of thousands of
people from across
the Lower Mainland
gathered once again
to “live a day the
Greek way” at the
30th annual Greek
SummerFest held
at Sts. Nicholas &
Dimitrios Greek
Orthodox Church.
This year’s event
was held from July
7 to 17. Attendees

enjoyed sampling the festival’s famous
barbecue lamb, loukoumades, and even
Greek fries. Many faithfully return
each year and attend on multiple days.
“I finally got my loukoumades… I wait
for that snack every year!” said one
grateful customer. “This will be my
fifth day here!” said another.
Over the years, the event has expanded
to celebrate Canada’s cultural diversity by including entertainment from
various ethnic groups.
This year’s attendees were treated to
music and dance from Cuba, China,
and Russia among others, as well as traditional Greek performances. Greek SummerFest would not be possible without the hundreds of hours of time contributed
by an army of dedicated volunteers. Ranging in age from teenagers to seniors, the
volunteers came mostly from Vancouver’s Greek community but also drew other
locals.
All profits from the event remain in the local community, whether it be charities,
community organizations, or the Greek School at Sts. Nicholas & Dimitrios Greek
Orthodox Church. Several generous corporate sponsors helped make such a big
event possible by offsetting the costs.Planning for next year’s festivities is already
under way with hopes to make it even bigger and better. Written by Rebecca Yan
(HRDC Summer Student Program)
“Several generous corporate sponsors helped make such a big event possible by
offsetting the costs.”

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 42 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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Μεγάλωσα πια
12

(της Λουκίας Μητσάκου)

Μεγάλωσα πια. Δεν χάνω χρόνο δίνοντας εκατοντάδες δεύτερες ευκαιρίες σε ανθρώπους.
Ξέρω πλέον καλά πως όποιος αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία, σπάνια θα τη χρειαστεί.
Μεγάλωσα και δεν έχω υπομονή να μαντεύω όσα δε μου λες. Βαρέθηκα να μαντεύω. Θέλω να
τα ακούσω και θέλω να τα δω.
Μεγάλωσα και θέλω δίπλα μου μόνο ανθρώπους αληθινούς. Ανθρώπους που λένε αυτό που
σκέφτονται και που σκέφτονται στ’ αλήθεια αυτό που λένε. Θέλω δίπλα μου μόνο ανθρώπους
καθαρούς και διάφανους.
Η μοναξιά δε με φοβίζει, όπως με φόβιζε παλιότερα. Περνάω καλά με τον εαυτό μου και έχω
πλέον συνειδητοποιήσει πως είμαι καλύτερα μόνη μου παρά με κακή παρέα.
Τους ανθρώπους πλέον δεν τους ξεχωρίζω από τα λόγια και τις υποσχέσεις- τους ξεχωρίζω από
τΙς πραξεις . Και εμπιστεύομαι επιτέλους την κρίση μου. Γιατί η πρώτη μου εντύπωση είναι
συνήθως η σωστή. Πάντα ήταν.

Εξι εθελοντές της NASA έμειναν
ένα χρόνο στην απομόνωση
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 29/08/2016
Αφού πέρασαν έναν χρόνο απομονωμένοι από τον κόσμο, κλεισμένοι μέσα σε έναν θόλο στην
πλαγιά του ηφαιστείου Μάουνα Λόα, οι έξι εθελοντές που είχαν αναλάβει να συγκεντρώσουν
δεδομένα για λογαριασμό της Nasa, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη
επανδρωμένη αποστολή στον Άρη, ολοκλήρωσαν την Κυριακή το έργο τους και ξαναβγήκαν
στον κόσμο.

Δε μου παίρνει πια ένα χρόνο ολόκληρο για να καταλάβω τι είναι και τι δεν είναι ένας
άνθρωπος. Έμαθα να βλέπω, βλέπεις- όχι απλώς να κοιτάζω. Έμαθα να παρατηρώ και να μη
χαραμίζω τον καιρό μου. Μου δόθηκε το δώρο του χρόνου.
Μεγάλωσα και ξέρω πλέον καλά πως ο άνθρωπος που κουτσομπολεύει τους πάντες σε εμένα,
πίσω από την πλάτη μου θα κουτσομπολεύει και εμένα.
Ο άνθρωπος που ζηλεύει και θέλει το κακό του άλλου -ακόμα και αν μου δείχνει πως είναι φίλος
μου- θα ζηλεύει και θα θέλει και το κακό το δικό μου.
Καταλαβαίνω πολύ περισσότερα πράγματα για έναν άνθρωπο από τον τρόπο που μιλάει εκείνος
για τους άλλους παρά από τον τρόπο που μιλάνε οι άλλοι για εκείνον. Δεν ακούω τι λένε οι
άλλοι.
Ξέρω πλέον καλά πως ο άνθρωπος που πρόδωσε και συνεχίζει να προδίδει, θα προδώσει κάποια
στιγμή και εμένα. Και αυτούς τους ανθρώπους τους έκανα πέρα. Και νιώθω πιο καθαρή και πιο
ελαφριά από ποτέ.
Μεγάλωσα και θέλω δίπλα μου μόνο ανθρώπους που δε συμβιβάζονται με το άσχημο και το
άδικο, που ονειρεύονται έναν κόσμο καλύτερο. Θέλω δίπλα μου μόνο ανθρώπους όμορφους.
Από μέσα. Ανθρώπους που σκέφτονται και που μπορούμε να μιλήσουμε.
Ανθρώπους που μπορώ να κάθομαι δίπλα τους σιωπηλή και να μην νιώθουμε την ανάγκη να
γεμίσουμε τη σιωπή. Αλλά, όταν τη γεμίζουμε, μιλάμε στ’ αλήθεια.
Μεγάλωσα πια για τα «έλα μωρέ, δεν πειράζει». Πειράζει και παραπειράζει. Το είπαμε τόσες
φορές αυτό το «δεν πειράζει» που πείραξε όλο μας το είναι. Και συνηθίσαμε να δεχόμαστε
πράγματα που μας τρώνε από μέσα. Αλλά η ζωή είναι μικρή για να τη ζεις με καταστάσεις που
πειράζουν και να παραμένεις σιωπηλός. Μεγάλωσα και σέβομαι πλέον πολύ τον εαυτό μου για
να παραμένω σιωπηλή.
Δεν αντέχω πια τις ανούσιες σχέσεις, τις περιττές συζητήσεις και τις επιβεβλημένες
επικοινωνίες. Δεν αντέχω να ακούω κούφια λογια τα ψεύτικα χαμόγελα . Δεν αντέχω κούφιους
ανθρώπους, νεκρούς από μέσα και βρώμικους που προσπαθούν με βρωμίσουν και εμένα. Δε
βλέπω πια ανθρώπους που δε θέλω να δω, δε δουλεύω για ανθρώπους που δε σέβομαι και δεν
πιστεύω στο κρυμμένο καλό των ανθρώπων που μου δείχνουν πάντα την κακή τους πλευρά.
Θέλω μόνο τα ουσιαστικά. Και, κάπως έτσι, είμαι επιτέλους ελεύθερη.
Έμαθα να αγαπώ τα αμοιβαία. Και να αγαπώ ανθρώπους που με αγαπούν. Και να σέβομαι
ανθρώπους που με σέβονται. Ψάχνω όσους με ψάχνουν.
Μεγάλωσα και δε χρησιμοποιώ ποτέ υποκατάστατα. Σοκολάτας, ζάχαρης, ανθρώπων, σχέσεων.
Μεγάλωσα και λέω «Όλα ή τίποτα». Το «τίποτα» τίποτα δεν μπορεί να μου κάνει. Το «λίγο»,
όμως, με σκοτώνει.
Δεν έχω ανάγκη να με συμπαθούν όλοι ούτε να με θεωρούν όλοι όμορφη. Δεν έχω ανάγκη να
κάνω πράγματα που δε θέλω για να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο με τη συμπεριφορά μου. Δεν
έχω ανάγκη να είμαι σε όλους συμπαθής. Δε θέλω να είμαι σε όλους συμπαθής. Με νοιάζει
να μπορώ να σέβομαι εγώ τον εαυτό μου. Με νοιάζουν οι άνθρωποι που τους νοιάζω και εγώ.
Αυτούς νοιάζομαι. Σε αυτούς θα δώσω τα πάντα.
Δεν στεναχωριέμαι πια στα γενέθλια, γιατί μεγάλωσα ακόμα ένα χρόνο και δεν πρόλαβα να
κάνω όσα θα ήθελα. Στα γενέθλια χαίρομαι γιατί είναι ευλογία το να μεγαλώνεις. Συγκεκριμένα,
είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί.
Μεγάλωσα και άλλαξα. Και άλλαξαν και τα όνειρά μου. Και σταμάτησα να μαζεύω παλιά μου
όνειρα σαν ρακοσυλλέκτης.
Έχω μόνο τα καινούρια μου όνειρα και τα αγαπώ και τα προσέχω και τα φροντίζω κάθε μέρα.
Συνειδητοποίησα πως πολλές φορές δεν μπορώ να αλλάξω τις καταστάσεις, όσο κι αν
προσπαθώ. Τότε είναι που μπορώ να αλλάξω τον εαυτό μου. Και να γίνω μια καλύτερη εκδοχή
του. Και αυτό ακριβώς προσπαθώ κάθε φορά. Συνειδητοποίησα πως δεν μπορώ να κάνω πάντα
αυτό που θέλω. Έχω, όμως, επιλογή. Και έτσι, δεν κάνω ποτέ αυτό που δε θέλω.
Μεγάλωσα και είμαι επιτέλους ελεύθερη

The Ancient Greek Mom Who Risked All
to Guarantee Her Son’s Olympic glory
The determination of the Greek mother is,
perhaps, best exemplified in the story of
Pherenike, a proud mom, who watched
her children grow into strong athletes—
all the way to Olympic glory.
As is well-known, married women
weren’t allowed anywhere near the sacred
rites of the Olympic Games in antiquity.
These male-imposed rules didn’t stop
Pherenike— who was born on the island
of Rhodes into a family of accomplished
male athletes.
Her dad Diagoras was a champion Olympic boxer in the 464 BC Games and her
brothers were also boxing and Pankration
champions.
Pherenike married Callianax— a boxing

trainer— and bore two sons with him.
Dad Callianax was a boxing trainer and
started training his sons from a young
age. Their one son, Peisirodos was training for the next Olympics when his dad—
and trainer— died.
Pherenike was overcome with grief but
wouldn’t let her son’s athletic career go
down the drains.
Against all of the rules that barred women
from participating in any way, shape or
form during the Olympics, she became
her son’s trainer and took him all the way
to the 94th Olympiad of 404 BC where
she donned a male trainer’s tunic and
disguised her face to look more manly.
She risked her own life while doing this
as women caught at or even near Olym-

Οι τρεις άνδρες και οι τρεις γυναίκες εθελοντές είχαν κλειστεί από τις 28 Αυγούστου 2015 σε
έναν θόλο διαμέτρου 11 μέτρων και ύψους 6 μέτρων στη βόρεια, άνυδρη πλευρά του Μάουνα
Λόα, στη Χαβάη. Το “πλήρωμα” αποτελείτο από έναν Γάλλο βιοαστρονόμο, μια Γερμανίδα
φυσικό και τέσσερις Αμερικανούς: έναν πιλότο, έναν αρχιτέκτονα, μια γιατρό/δημοσιογράφο
και μια εδαφολόγος.
Σε ένα βίντεο εκονίζονται οι έξι να βγαίνουν από τον θόλο και να ποζάρουν για μια σέλφι με
τους επισκέπτες. Οι οργανωτές του εγχειρήματος τους πρόσφεραν αμέσως φρέσκα φρούτα και
λαχανικά.
Ο Γάλλος Σιπριάν Βερσέ δήλωσε “ενθουσιασμένος” που του δίνεται ξανά η ευκαιρία “να
κάνει βόλτες στον καθαρό αέρα, να συναντά αγνώστους και να τρώει φρέσκα προϊόντα”.
Το δυσκολότερο πράγμα που αντιμετώπισε στην αποστολή ήταν η “μονοτονία”, εξήγησε σε
συνέντευξη που παραχώρησε στο Periscope, προτρέποντας τους επόμενους πιθανούς εθελοντές
να πάρουν μαζί τους πολλά βιβλία.
Ο Βερσέ τόνισε πάντως ότι είναι ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα και την εμπειρία
που αποκόμισε. “Μια αποστολή στον Άρη είναι ρεαλιστικός στόχος για το εγγύς μέλλον. Τα
τεχνολογικά και τα ψυχολογικά προβλήματα μπορούμε να τα υπερβούμε”, υποστήριξε.
Ένας άλλος εθελοντής, ο Αμερικανός Τρίσταν Μπασινγκθγουέιτ αφηγήθηκε ότι στον ελεύθερο
χρόνο τους διασκέδαζαν χορεύοντας σάλσα ή παίζοντας γιουκαλίλι. “Αν μπορείς να ασχοληθείς
με κάτι που συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξή σου, τότε δεν τρελαίνεσαι”, συμπέρανε.
Οι συμμετέχοντες δεν βίωσαν καμία αλλαγή των εποχών στο διάστημα αυτό και μπορούσαν να
βγουν έξω μόνο αν φορούσαν διαστημική στολή. Ο θόλος βρίσκεται σε μια ζώνη με ελάχιστη
βλάστηση και πολύ λίγα ζώα. Οι έξι εθελοντές είχαν στη διάθεσή τους ένα μικρό δωμάτιο ο
καθένας που χωρούσε ένα κρεβάτι εκστρατείας και ένα γραφείο. Έτρωγαν τυρί σκόνη και τόννο
σε κονσέρβα και είχαν περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Σκοπός της Nasa ήταν να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τη
συνοχή της ομάδας και την ψυχική κατάσταση των μελών σε τέτοιου είδους αποστολές,
αποκομμένες από τον κόσμο. Τα πειράματα απομόνωσης στη Γη εντάσσονται στο πλαίσιο ενός
προγράμματος που αποκαλείται HI-SEAS. Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ελπίζει ότι θα
καταφέρει να στείλει μια επανδρωμένη αποστολή στον Άρη τη δεκαετία του 2030.
Άλλες δύο “αποστολές” του HI-SEAS πρόκειται να γίνουν το 2017 και το 2018 και αναμένεται
να διαρκέσουν τουλάχιστον οκτώ μήνες. Οι οργανωτές έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση
εθελοντών.
Πηγή:TA NEA

pia during the sacred rituals and athletic
competitions, were thrown off the top of a
hill and into a river to their deaths.
In his boxing match, Peisirodos did his
family proud, and won Olympic laurels—
the ancient equivalent to a Gold Medal.
Pherenike was ecstatic and lost in the
excitement of the moment, leapt into the
ring to congratulate her son.
Because undergarments were not part of
the ancient Greek wardrobe, this hasty
maneuver revealed Pherenike’s true identity— and female genitalia— to everyone.
Pherenike was removed and taken before
the Nomophylakes— the guardians of
the Olympian law— who would determine her fate and punish her to the wellknown death by tossing over the hill and

into the river. But the judges were lenient
and simply ejected her from Olympia
and told her to go home to Rhodes. They
spared her life given her pedigree as a
member of a prominent athletic family.
But Pherenike’s actions also brought
about a policy change. From these Olympics on, all trainers, upon their arrival at
the Olympic village and their registration with their athletes, had to raise their
tunics and show their stuff— proving they
were men.
Pherenike forever became known as
“Callipatira”, a Greek version of “Mrs.
Good Father”, for her determination that
her son got the glory and recognition that
she knew was owed them after years of
training.

ΕΚΚΛΗΣΗ

Για την διατήρηση της έκδοσης της εφημερίδας παρακαλούμε τους αγαπητούς
αναγνώστες και αναγνώστριές μας, να συνεχίσουν την υποστήριξη για
την διατήρηση της γλώσσας μας και των πολιτιστικών μας παραδόσεων.
Η έκδοση της εφημερίδας είναι η καλύτερη απόδειξη της προόδου των Ελληνικών
Κοινοτήττων και όλων των ελληνικών οργανισμών στην Καναδική κοινωνία
και των Καναδικών επιχειρήσεων. Η συνδρομή σας μας δίνει κουράγιο να
συνεχίσουμε και να προβάλουμε τον ελληνισμό μας, γλώσσα , ήθη και έθιμα.
Ευχαριστούμε
ΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ

Νέο Ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο μετά από
θρίλερ 66 ωρών και 246 εκατομμυρίων ευρώ
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Σε ΣΚΑΪ, Καλογρίτσα, ΑΝΤ1 και Μαρινάκη οι τηλεοπτικές άδειες

Αντώνης Ανακέφαλος

Μ

δημοπρατηθεί οι δύο πρώτες
άδειες και ότι την Τετάρτη, μέχρι
το βράδυ, να είχε «κλειδώσει»
και η τρίτη άδεια και ότι απέμενε
η δημοπράτηση της τέταρτης
και τελευταίας. Ωστόσο, άλλες
πληροφορίες ανέφεραν ότι την
Τρίτη δημοπρατήθηκε μόνο η
πρώτη άδεια, καθώς χρειάστηκαν 15
ώρες για να υπάρξει πλειοδότης και
ότι το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησε η
δημοπράτηση της δεύτερης άδειας,
χωρίς να είναι γνωστό το πόσο
διήρκεσε η διαδικασία.

ετά από έναν μαραθώνιο
που διήρκησε 66 ώρες
“λευκός καπνός”
βγήκε από το κτίριο της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης από όπου
ανακοινώθηκαν οι νέοι ιδιοκτήτες
των τηλεοπτικών αδειών της χώρας.
Τις τέσσερις άδειες έλαβαν οι
ΑΝΤ1, ΣΚΑΙ, η εταιρεία του κ.
Καλογρίτσα και η εταιρεία του κ.
Μαρινάκη.
Οι τηλεοπτικές άδειες με τα
αντίστοιχα ποσά μοιράστηκαν ως
εξής: ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου
(43,6 εκατ. ευρώ), Καλογρίτσας
(52,6 εκατ. ευρώ), Κυριακού (ΑΝΤ1
- 75,9 εκατ. ευρώ) και Μαρινάκης ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ (73,9 εκατ. ευρώ).
Οι επιλαχόντες είναι η εταιρεία
του Ι.Σαββιδη με 61,5 εκατ., ο
ALPHA με 61 εκατ., η κυπριακή
Ανεξάρτητος Πάροχος με 18 εκατ.
και το Σταρ με 13 εκατ.

Παρά τα σενάρια, ουδείς, ωστόσο,
γνώριζε το παραμικρό για την
πορεία της διαδικασίας μέσα στη
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας, παρά τα όσα
γράφηκαν και ειπώθηκαν από
δημοσιογράφους, σε πολλά Μέσα.
Οι… «νικητές» των πρώτων αδειών
ήταν υποχρεωμένοι να μείνουν
στα ειδικά διαμορφωμένα γραφεία
τους μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας της δημοπρασίας
και για τις τέσσερις τηλεοπτικές
άδειες. Ετσι, κανείς δεν γνώριζε τι
συνέβαινε εκεί μέσα.

Κιμπουρόπουλος: Ηρθαμε να
διαπραγματευθούμε λύτρα
Ο εκπρόσωπος και διευθύνων
σύμβουλος του ΣΚΑΪ Κώστας
Κιμπουρόπουλος, εξερχόμενος του
κτιρίου της Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μετά
την ολοκλήρωση του διαγωνισμού,
χαρακτήρισε «χιτσκοκική» τη
μαραθώνια διαδικασία, η οποία
διήρκεσε περίπου 70 ώρες.
«Ηταν ένα ραντεβού στα τυφλά.
Ουσιαστικά μετά την πρώτη φάση
άνοιξε η πόρτα του φρενοκομείου.
Θα δείτε τι έχει γίνει. Η άδεια για
εμάς κράτησε περίπου 10 ώρες»
τόνισε ο κ. Κιμπουρόπουλος.
Αναφερόμενος στη διαδικασία της
δημοπρασίας, πρόσθεσε: «Οι πιο
χρονοβόρες ήταν η 3η και η 4η
περίπου στις 14 ώρες».
Επίσης, δήλωσε ότι «ο ΣΚΑΪ ήταν
ο πρώτος που έλαβε την άδεια με
ποσό 70% κάτω από όσα διέθεσαν
οι υπόλοιποι καναλάρχες».
Και κατέληξε: «Δεν
διεκδικήσαμε άδεια. Ηρθαμε να
διαπραγματευθούμε λύτρα».
Ιβάν Σαββίδης: Θύμιζε λίγο
φυλακή
«Είμαι χαρούμενος για τα
έσοδα των αδειών στον κρατικό
προϋπολογισμό. Δίνω συγχαρητήρια
στους νικητές. Ελπίζω τα έσοδα
να βοηθήσουν ανασφάλιστους
υπερήλικες πόντιους» δήλωσε ο
Ιβάν Σαββίδης και, απαντώντας
στην ερώτηση εάν θα διεκδικήσει
κάποιον από τους περιφερειακούς
σταθμούς, είπε: «Σίγουρα με
ενδιαφέρει ο χώρος των media».
Χαρακτήρισε «πρωτότυπη» τη
διαδικασία, η οποία, όπως ανέφερε
«Θύμιζε λίγο φυλακή. Ακόμη
και στις τουαλέτες πηγαίναμε με
αστυνομικό».
Δεν παρέλειψε να μιλήσει για τον
Γιάννη Αλαφούζο, λέγοντας ότι θα
ήθελε να «πληρώσει περισσότερα»
και έκανε γνωστό ότι στην
τελευταία φάση έδωσε «μηδενικά
ποσά», αφού προηγουμένως
διευκρίνισε για τα χρήματα που
προσέφερε ότι έφτασε «μέχρι εκεί
που έπρεπε».
Αλκαλάι: Θα έπρεπε να προηγηθεί
η δικαιοσύνη
Ο εκπρόσωπος του τηλεοπτικού
σταθμού Star Κάρολος Αλκαλάι
δήλωσε ότι θα «θα ήταν καλύτερα
να έχει αποφανθεί πριν τον
διαγωνισμό η δικαιοσύνη»,
χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία
«υπερβολική».

«Το τίμημα ήταν υψηλό. Δεν
περιμέναμε να πάει τόσο ψηλά.
Θα περιμένουμε τώρα τα νομικά
ζητήματα και θα δούμε» είπε και
κατέληξε: «Η εκτελεστική εξουσία
ψήφισε έναν νόμο και όσοι θεωρούν
ότι θίγονται προσφεύγουν στη
δικαιοσύνη».
Οι κ.κ. Κυριακού και Μαρινάκης
αποχώρησαν από το κτίριο της
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας χωρίς να κάνουν
δηλώσεις.
Γεροβασίλη: Με όρους απόλυτης
διαφάνειας
«Για πρώτη φορά στην ιστορία
του τόπου – και μετά από μια
τριακονταετία αυθαιρεσίας –
μπαίνουν και εφαρμόζονται κανόνες
στην χρήση των τηλεοπτικών
συχνοτήτων. Με όρους απόλυτης
διαφάνειας, αποκαθίσταται η
συνταγματική νομιμότητα και
κατοχυρώνεται, επιτέλους, το
δημόσιο συμφέρον».
Αυτό ανέφερε η κυβερνητική
εκπρόσωπος Ολγα Γεροβασίλη σε
δήλωσή της μετά την ολοκλήρωση
του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές
άδειες.
Η κ. Γεροβασίλη πρόσθεσε ότι
«η Κυβέρνηση συγχαίρει όλους
εκείνους οι οποίοι συνέβαλλαν στην
ολοκλήρωση αυτής της απολύτως
αδιάβλητης διαδικασίας» και
κατέληξε: «Μια νέα σελίδα ανοίγει
από σήμερα για το ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο και την ενημέρωση στον τόπο
μας».
Παππάς: Βιώσιμες επιχειρήσεις
«Η ολοκλήρωση της δημοπρασίας
των τηλεοπτικών αδειών βάζει
τέλος σε 27 χρόνια ανομίας» είπε
ο υπουργός Επικρατείας Νίκος
Παππάς.
«Η Ελλάδα παύει να διαθέτει το
ντροπιαστικό “προνόμιο” της
μοναδικής χώρας που ουδέποτε
διενέργησε διαγωνισμό για την
αδειοδότηση των ιδιωτικών
καναλιών» πρόσθεσε.
Και συμπλήρωσε, μεταξύ άλλων, ότι
«πλέον, στη χώρα μας θα εκπέμπουν
νόμιμοι τηλεοπτικοί σταθμοί.
Βιώσιμες επιχειρήσεις, που θα ζουν
από τη λειτουργία τους, παράγοντας
ποιοτικό και ανταγωνιστικό
τηλεοπτικό πρόγραμμα και όχι
από τη διαπλοκή με τις εκάστοτε
κυβερνήσεις».

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν
οι εξής υποψήφιοι:
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ
ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΣΚΑΙ ΑΕ)
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (N.T.V.)
ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITED
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA)
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ.
ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ (Τ.Π.Κ. μ.α.ε.)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ (ITV CP)
ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε.
Α.Ε.).
Πίσω από τα κάγκελα της
εισόδου της Γενικής Γραμματείας
βρέθηκαν οκτώ αντιπρόσωποι
των αντίστοιχων επιχειρηματικών
σχημάτων.
Από τους οκτώ υποψηφίους, οι
τέσσερις εκπροσωπήθηκαν από
τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους
(Θοδωρής Κυριακού για τον
ΑΝΤΕΝΝΑ, Βαγγέλης Μαρινάκης
για την ALTER EGO, Ιβάν
Σαββίδης για την DIMERA και
Βλαδίμηρος Καλογρίτσας για την
ομώνυμη εταιρεία). Οι υπόλοιπες
τέσσερις καθοδηγήθηκαν από τους
Γενικούς Διευθυντές τους (Πάνος
Κυριακόπουλος για τον Ανεξάρτητο
Πάροχο, Κάρολος Αλκαλάι για το
STAR, Κώστας Κιμπουρόπουλος
για τον ΣΚΑΪ και Δημήτρης
Φουρλεμάδης για τον ALPHA).
Εκτός διαγωνισμού για τις
τηλεοπτικές άδειες τέθηκε η
Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. (E RADIO-TV), καθώς δεν έγινε αποδεκτή
η εγγυητική επιστολή την οποία
κατέθεσε. Η επιτροπή έκανε δεκτή,
αντιθέτως, την εγγυητική επιστολή
της ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ (Τ.Π.Κ. μ.α.ε.), για την
οποία επίσης είχαν υποβληθεί
ενστάσεις για εκπρόθεσμη
κατάθεσή της.
Λίγο πριν από τις 08:30 το πρωί
της Παρασκευής 2 Σεπτεμβρίου
ολοκληρώθηκε η προσέλευση των
εκπροσώπων των υποψηφίων στο
κτίριο της ΓΓΕΕ. Και έτσι, ξεκίνησε
η δημοπρασία…
Το σενάριο του τηλεοπτικού Survivor -οι κανόνες του διαγωνισμού,
με λίγα λόγια- ήταν ότι η
δημοπράτηση της κάθε άδειας θα
διεξαγόταν σε δύο φάσεις. Είχε
ειπωθεί ότι «στην πρώτη φάση, η
πενταμελής Επιτροπή Διενέργειας
του διαγωνισμού (καθηγητές
πανεπιστημίου, διδάκτορες και
ανώτερα στελέχη της δημόσιας
διοίκησης) αρχίζοντας από την
τιμή εκκίνησης των 3 εκατ. ευρώ
θα αύξανε το τίμημα κατά 500.000
ευρώ. Οι συμμετέχοντες θα είχαν
τη δυνατότητα είτε να αποδεχθούν
τη νέα τιμή είτε να παραμείνουν
αδρανείς (αποσυρόμενοι από τη
διεκδίκηση της συγκεκριμένης
άδειας και διατηρώντας την
ευχέρεια να διεκδικήσουν την
επόμενη). Στη συνέχεια η επιτροπή
θα αύξανε το τίμημα κατά “βήματα”
(και κατά την κρίση της με ανώτατο
όριο τις 500.000 ευρώ) και η
διαδικασία θα επαναλαμβανόταν.
Μετά την αποχώρηση των
υπολοίπων συμμετεχόντων, έχοντας
απομείνει μόνο δύο, η δημοπράτηση
της άδειας θα περνούσε στη δεύτερη
της φάση. Σε αυτή τη φάση θα
μιλούσαν μόνο οι δύο υποψήφιοι
που θα κατέθεταν την τελική τους
προσφορά σε κλειστό φάκελο. Σε
περίπτωση ισόποσων προσφορών,
θα επαναλαμβανόταν η διαδικασία
των κλειστών φακέλων και η
άδεια θα δινόταν στον πλειοδότη».
Εικάζουμε ότι έτσι, λογικά, συνέβη
– αφού ίσως και να μη μάθουμε
ποτέ το τι ακριβώς διημείφθη μόλις
έκλεισαν οι πόρτες.
Οι εικασίες, έτσι κι αλλιώς, καθ’
όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης
των επιχειρηματικών συμφερόντων,
έδιναν κι έπαιρναν. Από εκείνους
που βρίσκονταν έξω από το κτίριο.
Για παράδειγμα, οι πληροφορίες
ήθελαν την πρώτη ημέρα να έχουν

Στα σίγουρα, η Τετάρτη, έξω
από τη ΓΓΕΕ, ήταν επεισοδιακή.
Από τις 9 το πρωί άρχισε η
θυροκόλληση ασφαλιστικών
μέτρων στη σιδερένια πόρτα της. Τα
ασφαλιστικά μέτρα είχαν γίνει από
πέντε τηλεοπτικούς σταθμούς και
τον κ. Καλογρίτσα και στρέφονταν
είτε κατά της διαδικασίας, είτε
κατά άλλων υποψηφίων. Συνολικά,
θυροκολήθηκαν 10 αιτήσεις
ασφαλιστικών μέτρων – όλοι
εναντίον όλων!
Η αίτηση του Star κατά της
συμμετοχής του εργολάβου
Καλογρίτσα στο διαγωνισμό για τις
τηλεοπτικές άδειες.
Του Alpha εναντίον άλλων
υποψήφιων σχημάτων.
Του ANT1 εναντίον του σχήματος
Σαββίδη.
Του MEGA κατά της όλης
διαδικασίας.
Ο ΣΚΑΪ θυροκόλλησε πέντε
αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων,
μία κατά της ΓΓ Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας και ακόμη τέσσερις,
μία για κάθε ένα εκ των νέων
σχημάτων που συμμετείχαν στον
διαγωνισμό.
Η διαδικασία που έγινε τηλεοπτικό
σίριαλ, όμως, έλαβε τέλος με τα
αποτελέσματα που διαβάσατε πιο
πάνω. Κι αφού έγινε η ανακοίνωση
των επίσημων αποτελεσμάτων,
θα ακολουθούσε άμεσος έλεγχος
των πόθεν έσχες των τεσσάρων
εταιρειών που επικράτησαν, για
να διαπιστωθεί η νομιμότητα του
τιμήματος που πρόσφεραν. Αφού
γινόταν και αυτό, στη συνέχεια
θα αποδίδονταν και επίσημα
οι τηλεοπτικές άδειες, αφού
προηγουμένως καταβαλλόταν το
30% της τελικής προσφοράς.
Τα πολιτικά κόμματα ήδη, όλες
τις προηγούμενες ημέρες, άφηναν
αιχμές και εξαπέλυαν ευθείες βολές
για τον τρόπο διεξαγωγής της
διαδικασίας. Η Νέα Δημοκρατία
κατηγορούσε την κυβέρνηση για
στήσιμο της δικιάς της διαπλοκής
και αναφερόταν στο αδιάβλητο
της διαδικασίας. Το επιτελείο
του Κυριάκου Μητσοτάκη,
προειδοποιούσε πάντως ότι θα
σεβαστεί το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού από τη στιγμή που
αυτός θα κριθεί νόμιμος από τα
δικαστήρια, ωστόσο προανήγγειλε
άνοιγμα της αγοράς για όλους όσοι
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο
τηλεοπτικό τοπίο.

(Συνέχεια στη σελίδα 14)
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Με τον Μάικλ Δουκάκη συναντήθηκε ΜΑΡΑΘΩΝΙΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΖΟΝ ΚΕΡΙ
Από τι εξαρτάται η επίτευξη
ο Προκόπης Παυλόπουλος
Παυλόπουλος σε Δουκάκη: Αδιέξοδη εκεχειρίας στη Συρία κατά
τον Λαβρόφ
η πολιτική λιτότητας
Μια επιτυχημένη εκεχειρία στην εμπόλεμη Συρία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο
όταν υπάρξει σαφής διάκριση ανάμεσα στις οργανώσεις της αντιπολίτευσης
και τις τρομοκρατικές οργανώσεις που δρουν στη χώρα, δήλωσε χθες το
βράδυ ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, μετά τις μαραθώνιες
συνομιλίες του με τον αμερικανό ομόλογό του Τζον Κέρι.

Αντώνης Ανακέφαλος

T

ην πεποίθησή του ότι η Ελλάδα θα
ξεπεράσει την κρίση εξέφρασε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος
κατά τη συνάντησή του, νωρίτερα σήμερα, με
τον πρώην κυβερνήτη της Μασαχουσέτης και
υποψήφιο Πρόεδρο των ΗΠΑ στις εκλογές του
1988, Μάικλ Δουκάκη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Πηγή : To Ethos.gr 27-08-2016

Ο κ. Παυλόπουλος απαντώντας σε επισήμανση
του κ. Δουκάκη για την ανάγκη τροποποίησης
της πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι
της κρίσης, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
ξαναβλέπει την ανάγκη αλλαγής της πολιτικής
της και προσέθεσε ότι η επιβολή της λιτότητας
βαθαίνει το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων
και αναδεικνύει τα κοινωνικά αδιέξοδα.
Όπως προέβλεψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Ελλάδα θα υπερβεί την κρίση και εκτίμησε ότι αυτή την προσπάθεια
θα την στηρίξουν όλες οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις ενωμένες, πέρα και έξω από τις επιμέρους διαφορές.
Άλλωστε, σημείωσε, το οφείλουμε στον ελληνικό λαό το γρηγορότερο δυνατό να βγούμε απ’ αυτό το αδιέξοδο και
κυρίως στη νέα γενιά, η οποία τόσα έχει υποφέρει αυτόν τον καιρό.

δίπλα στην Ελλάδα και το απέδειξε εμπράκτως.

Απευθυνόμενος στον κ. Δουκάκη, ο κ.
Παυλόπουλος τον χαρακτήρισε κορυφαίο
πολιτικό των Ηνωμένων Πολιτειών,
αλλά και κορυφαίο Έλληνα, ενώ τον
προσφώνησε με τον τίτλο του Προέδρου,
υπογραμμίζοντας, ότι θα του άξιζε
πραγματικά να τον είχε κατακτήσει.
Επίσης, σημείωσε ότι, ως βουλευτής και
κυβερνήτης της Μασαχουσέτης αλλά,
κυρίως, ως υποψήφιος Πρόεδρος των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
απέδειξε και ανέδειξε το υψηλό ήθος
του, που είναι αντάξιο των αρχών και των
αξιών του μεγάλου αμερικανικού έθνους
και της δημοκρατίας που αυτό εκφράζει.
Παράλληλα, προσέθεσε ότι και ως
Έλληνας της Διασποράς ο Μάικλ
Δουκάκης στάθηκε δίπλα στην ομογένεια,

Από την πλευρά του ο Μάικλ Δουκάκης, αφού εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του, που για μια ακόμη φορά βρίσκεται
στην Ελλάδα, μετά από την τελευταία του επίσκεψη πριν από τρία χρόνια, τόνισε ότι οι Ελληνοαμερικανοί θέλουν
πάντα να βοηθούν την Ελλάδα και στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αλλαγής της ευρωπαϊκής πολιτικής έναντι της
κρίσης, σημειώνοντας ότι η παρατεταμένη λιτότητα δεν βοηθάει στην ανάκαμψη της οικονομίας, ενώ μιλώντας
ειδικότερα για την ελληνική οικονομία, τόνισε την ανάγκη να δοθούν περαιτέρω κίνητρα για ανάπτυξη.

New York Times: Η Ελλάδα
χτυπά το τρίγωνο της διαφθοράς

«Συζητήσαμε (...) για τα πράγματα που θα βοηθήσουν να βρεθούν τεχνικές
λύσεις στις συμφωνίες που συνήψαμε στη Μόσχα – την ανάγκη να υπάρξει
μια διαρκής κατάπαυση του πυρός, αφού οι παραβιάσεις συνεχίζονται από
όλες τις πλευρές, την ανάγκη να κάνουμε επιτέλους μια διάκριση ανάμεσα
στην αντιπολίτευση, η οποία τηρεί την κατάπαυση του πυρός, και το
Μέτωπο Κατάκτησης της Συρίας (σ.σ. η οργάνωση Τζαμπχάτ Φάταχ αλ
Σαμ), το Ισλαμικό Κράτος και τους άλλους τρομοκράτες», ανέφερε ο ρώσος
υπουργός Εξωτερικών.
Η διάκριση είναι δύσκολο να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει το ταχύτερο
δυνατόν, επέμεινε.
«Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι δύσκολο διότι το Μέτωπο προσαρμόζεται,
αλλάζει ονόματα, εφευρίσκει νέα οργανωτικά σχήματα, στα οποία
συνεργάζεται με διάφορες οργανώσεις (...). Αυτό απαιτεί προσοχή, απαιτεί
βαθιά ανάλυση, που όμως πρέπει να γίνει γρήγορα. Προσπαθούμε με τους
αμερικανούς εταίρους μας να επιλύσουμε αυτό το θέμα», συμπλήρωσε ο
ρώσος υπουργός Εξωτερικών.
Κέρι: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τη συνεργασία με τους Κούρδους
Οι Κούρδοι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να κατατμηθεί η Συρία,
καθώς αυτό θα πυροδοτούσε μια αλυσιδωτή αντίδραση σε όλη την περιοχή,
προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ μετά
τις συνομιλίες που είχε με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Τζον Κέρι στη Γενεύη.
«Οι Κούρδοι πρέπει να παραμείνουν μέρος της Συρίας, μέρος της διαδικασίας
διευθέτησης του προβλήματος, όχι ένας παράγοντας που θα χρησιμοποιηθεί
για να κατατμηθεί η Συρία, διότι αυτό θα προκαλέσει μια αλυσιδωτή
αντίδραση σε ολόκληρη την περιοχή και κανείς δεν έχει συμφέρον να συμβεί
αυτό», είπε ο Λαβρόφ.
Ο Τζον Κέρι δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα υποστήριζε την ανεξαρτησία
των Κούρδων της Συρίας, ωστόσο σημείωσε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίζουν να
συνεργάζονται μαζί τους.
«Υπήρξε μια περιορισμένη συνεργασία με μια συνιστώσα των κούρδων
μαχητών (...). Αντιλαμβανόμαστε τις ευαισθησίες των φίλων μας στην
Τουρκία για αυτό το ζήτημα», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής
διπλωματίας μιλώντας στους δημοσιογράφους. «Ο αντιπρόεδρος (των
ΗΠΑ Τζο) Μπάιντεν μόλις επισκέφθηκε (την Τουρκία) και είχε εκτεταμένες
συνομιλίες για αυτό, και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί στη Συρία
καθώς επιδιώκουμε μια πολιτική λύση».

Ο Μπ. Μουζενίδης επίτιμος
πρόξενος της Λευκορωσίας

Μ
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Εκτενές αφιέρωμα στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες που βρίσκεται σε εξέλιξη φιλοξενούν οι
New York Times, με τίτλο «Η Ελλάδα χτυπά το τρίγωνο της διαφθοράς στην τηλεόραση».
«Από τη στιγμή που ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα στα τέλη του 1980 η αγορά ήταν
πλήρως απορρυθμισμένη. Οι άδειες για το τηλεοπτικό σήμα δίνονταν ad hoc.
Το χάος οδήγησε σε χρέη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσα από τη διαπλοκή μεταξύ τραπεζών,
βαρόνων της ενημέρωσης και κυβερνήσεων.
Τώρα, η κυβέρνηση υπό τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα τονίζει ότι θέλει να σπάσει το τρίγωνο της
διαπλοκής, βγάζοντας σε δημοπρασία έναν περιορισμένο αριθμό τηλεοπτικών αδειών.
Ωστόσο, το κατά πόσο πρόκειται για μία προσπάθεια να εξυγιανθεί η αγορά ή μία προσπάθεια να την
φέρει στα μέτρα της η κυβέρνηση έχει πυροδοτήσει έναν καυτό διάλογο.
Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί την κυβέρνηση για προσπάθεια απόλυτου ελέγχου των μίντια, ενώ
την ίδια ώρα το πάλαι ποτέ κραταιό ΠΑΣΟΚ την εγκαλεί για παραβίαση της δημοκρατίας και της
ελευθεροτυπίας.
Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προτάσσει το επιχείρημα πως 8 κανάλια που υπάρχουν σήμερα είναι πολλά
για μία μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, καθώς έχει μειωθεί δραματικά η διαφημιστική πίτα. Συγκεκριμένα,
έχει υποτριπλασιστεί σε σχέση με το 2009, κάτω από τα 200 εκατ. ευρώ.
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί, οι οποίοι για πρώτη φορά θα κληθούν να πληρώσουν για τις άδειες με τιμή
εκκίνησης τα 3 εκατ. ευρώ προσέφυγαν στο ανώτατο δικαστήριο, ισχυριζόμενοι πως η κυβέρνηση
παραβιάζει το Σύνταγμα.
Ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Παππάς, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα τονίζει σε ανακοίνωσή του
πως για πρώτη φορά, όπως όλοι οι Έλληνες και τα κανάλια θα πληρώσουν το μερίδιό τους.
«Για 27 χρόνια οι τηλεοπτικοί σταθμοί λειτουργούσαν πειρατικά, χωρίς άδειες. Το αποτέλεσμα ήταν
η δημιουργία ενός κλειστού ολιγοπωλίου, με τις επιχειρήσεις να μην πληρώνουν φόρους και να έχουν
υπέρογκα δάνεια (άνω του 1,5 δισ) τα οποία δεν μπορούν να αποπληρώσουν και εξασφαλίστηκαν μέσα
από την αδιαφάνεια και τη διαπλοκή» ανέφερε ο Νίκος Παππάς.
Tribune.gr

το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

ια νέα αναγνώριση
της προσπάθειας
του Προέδρου του
τουριστικού
Ομίλου
Μουζενίδη, κ. Μπόρις
Μουζενίδη, για την
προβολή της Ελλάδας,
έρχεται
αυτή
τη
φορά από το επίσημο
Ελληνικό Κράτος και
πιο συγκεκριμένα από

Με Προεδρικό διάταγμα από 14 Απριλίου 2016, που εκδόθηκε
με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, αναγνωρίζεται ο κ.
Μπόρις Μουζενίδης ως Επίτιμος Πρόξενος της Λευκορωσίας,
με έδρα την Θεσσαλονίκη και δικαιοδοσία στις περιφερειακές
ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής, Δυτικής, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.
Από τη θέση αυτή, ο κ. Μπόρις Μουζενίδης θα αποτελέσει
συνδετικό κρίκο μεταξύ Ελλάδας και Λευκορωσίας, με στόχο
την αποτελεσματική διαχείριση των διμερών θεμάτων και την
περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δυο λαών.

Νέες Τηλεοπτικές άδειες
(Συνέχεια από σελίδα 13)
Την ίδια στιγμή, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και το Ποτάμι άφηναν επίσης
αιχμές για την διαδικασία, ενώ κατηγορούσαν την κυβέρνηση πως
προσπαθούσε να περάσει ένα αφήγημα μετά και την υπογραφή του τρίτου
Μνημονίου. Αξιοσημείωτο, πάντως, είναι πως και το ΚΚΕ απέρριπτε τις
αιτιάσεις της κυβέρνησης περί πάταξης της διαπλοκής και της διαφθοράς.
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση έκανε λόγο για «σπάσιμο του
αποστήματος της διαπλοκής», αλλά και για διάλυση του περίφημου
«τριγώνου» μεταξύ πολιτικών, κομμάτων και τραπεζών, φράση η οποία
αποτέλεσε βασικό όπλο του ΣΥΡΙΖΑ όσο βρισκόταν στην αντιπολίτευση.

Η Ελληνική Ομογένεια της Αμερικής, έχει
το Χρυσό της
Η Ελληνοαμερικανίδα Ελέν Λουίζ Μαρούλις κατέκτησε το χρυσό
Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατηγορία
των 53 κιλών της γυναικείας πάλης στο Ρίο

Greek-American Alexander Massialas
Wins USA’s First Fencing Medal in 32
Years
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After a thirty-two-year losing streak, the USA has won an Olympic medal in fencing at Rio.

At the Rio 2016 games the silver medal went to Greek-American
Alexander Massialas, who took a year off from his studies at
Stanford to train for the games; a decision that paid off.
Alexander was emotional as he came so close to becoming the
first ever American fencer to win a gold medal in an individual
men’s foil, sabre or epee tournament.

Αντώνης Ανακέφαλος

Τ

εράστια επιτυχία για την Ελληνοαμερικανίδα Ελένη Λουίζ Μαρούλη,η οποία
κατέκτησε το «χρυσό» ολυμπιακό μετάλλιο στην κατηγορία των 53 κιλών της
γυναικείας πάλης και είναι η νέα «βασίλισσα» στα 53 κιλά της γυναικείας πάλης και η
πρώτη γυναίκα στις ΗΠΑ που κερδίζει χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στη πάλη.

Με ανατροπή στο β’ γύρο και νίκη 4-1 στον τελικό της κατηγορίας η Ελληνοαμερικανίδα
«αποκαθήλωσε» τη Γιαπωνέζα Σαόρι Γιοσίντα,η οποία δεν έχανε ποτέ μετρώντας 16 σερί
τίτλους σε Ολυμπιακούς και Παγκόσμια,τα δύο χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν η Αζέρα
Νατάλια Σινίσιν και η Σουηδή Σοφία Μάτσον.
Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και το τέλος της Ιαπωνικής κυριαρχίας στη κατηγορία των
53 κιλών της γυναικείας πάλης ,αλλάζουν μάλλον και δρομολογούν εξελίξεις στο χώρο,μια
και η πάλη στις ΗΠΑ αποτελεί ένα από τα κορυφαία σπορ,με την ομοσπονδία της να
επενδύει πολλά σε αθλητές που πρωταγωνιστούν στις κορυφαίες παγκόσμιες αθλητικές
διοργανώσεις,όπως η ίδια.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012,της είχαν κόψει το δρόμο (μέσω των
Αμερικάνικων trials),γεγονός που την είχε εξοργίσει,με αποτέλεσμα να σκέφτεται σοβαρά την
σχετική Ομοσπονδιακή Ελληνική πρόταση της διοίκησης του Κώστα Θάνου,χωρίς όμως να
υπολογίσει την κλασσική Ελληνική γραφειοκρατία.
Η 24χρονη Έλεν Μαρούλις,η οποία εκτός πλέον από το Ολυμπιακό μετάλλιο,έχει στην κατοχή
της τρία μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα.
Στις φλέβες της ρέει αίμα Ελληνικό,μια και η οικογένειά της έφυγε από την Ελλάδα την
δεκαετία του 1960,αναζητώντας μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό.Γεννήθηκε στο Rockville,
Maryland, United States.
Είναι το πρώτο παιδί της οικογένειας,από άλλα δυο αγόρια, του Γιάννη Μαρούλη και της
Πάολα Μαρούλη και ο πατέρας της είχε ασχοληθεί παλαιότερα με την πάλη και το ίδιο
προσπάθησε να κάνει και με τα παιδιά του.Η οικογένεια της Μαρούλις έχει ενεργή συμμετοχή
στα δρώμενα της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας στη Πολιτεία του Μίσιγκαν,όπου μεγάλωσε.
Εκεί η οικογένειά της δραστηριοποιήθηκε σε κατασκευαστικά έργα,αφού πρώτα ο πατέρας
της δούλεψε με τα αδέλφια του στην οικογενειακή επιχείρηση με εστιατόρια. Πήγε σχολείο
στο Marquette,ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στο Ολυμπιακό Κέντρο Εκπαίδευσης του
πανεπιστημίου στο Βόρειο Μίσιγκαν.
Οι γονείς της σχεδόν κάθε καλοκαίρι επισκέπτονται την Ελλάδα,όπως και η γιαγιά της, η οποία
τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια διέμενε στον Κάλαμο κάθε χρόνο από Απρίλιο έως και αρχές
χειμώνα.
Αγαπά την Ελλάδα και τον πολιτισμό της και θεωρεί τον Κάλαμο, ένα νησάκι ανατολικά της
Λευκάδας ως τον παράδεισο της. Έρχεται συχνά στην Ελλάδα,κάτι που έκανε και πριν από
σχεδόν δύο χρόνια. Με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
του Ουζμπεκιστάν,εκεί όπου κατέκτησε την τρίτη θέση,φρόντισε να επισκεφθεί στον Κάλαμο
την αγαπημένη της γιαγιά προκειμένου να της δείξει από κοντά το χάλκινο μετάλλιο.
Ο πατέρας της είχε ασχοληθεί παλαιότερα με την πάλη και το ίδιο προσπάθησε να κάνει και με
τα παιδιά του,διαπιστώνοντας πολύ γρήγορα,ότι αν και είχε δύο γιους,η κόρη ήταν αυτή που
ξεχώριζε. Είναι απόφοιτος του κολεγίου Simon Fraser στο Βανκούβερ το οποίο φροντίζει να
προβάλει το κάθε της αγωνιστικό βήμα.
“Είμαι μισή Ελληνίδα,μισή Αμερικανίδα και είμαι υπερήφανη για αυτό,προσπαθώ να πάρω και
την Ελληνική υπηκοότητα,αλλά υπάρχει γραφειοκρατία. Σε ό,τι αφορά την αλλαγή σημαίας
στους αγώνες,η Αμερική μου έχει φερθεί πολύ όμορφα και με έχει στηρίξει ως αθλήτρια. Θα το
σκεπτόμουν μόνο εάν δεν είχε πρόβλημα η ομοσπονδία των ΗΠΑ”,είχε δηλώσει η Μαρούλις
στο πέρασμά της από την Αθήνα,όπου φιλοξενήθηκε από την Ελληνική ομοσπονδία.

His father, Greek immigrant Greg Massialas who was born in
Crete, is also his coach and a former Olympian in fencing himself.
“I told him, ‘I’m so proud of you,’” his father told him afterwards, according to sports.yahoo.com.
“It meant the world to me, and I don’t know how I’d ever repay
my dad,” Alex said.
“I had to fight back tears receiving the silver medal when I see
my mom back in the stands trying to hug me from so far away,”
Alex said as he spoke emotionally of his mother, Chwan-Hui
Chen.
“Obviously my mom has been the silent force behind everything
I do. She hates being in the limelight, but this is the one chance I
have to thank her for everything she’s ever done for me. Driving
me to fencing practice every single day. Encouraging me every
step of the way, even when things got tough. Just giving me unconditional love in the 22 years I’ve been alive…She’s the secret
hero no one talks about and I couldn’t be prouder to bring this
back for her.”
Source: usa.greekreporter.com

Οι 13 Έλληνες αθλητές που αγωνίστηκαν με
ξένη σημαία στους Ολυμπιακούς στο Ρίο...
Συνολικά 13 ελληνικής καταγωγής αθλητές αγωνίζονται στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίου με ξένη σημαία. Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας
«Η Καθημερινή» αναφέρεται πως κάποιοι από αυτούς μετοίκησαν για
προσωπικούς λόγους και άλλοι γεννήθηκαν στις νέες πατρίδες τους.
Oι τρίδυμες 18χρονες από το Βόλο, Ειρήνη-Μαρίνα, Άννα-Μαρία
και Βασιλική Αλεξανδρή μετακόμισαν στην Αυστρία καθώς όπως
υποστηρίζουν η Ομοσπονδία πραγματοποιούσε μεροληπτικές κλήσεις στην
εθνική ομάδα συγχρονισμένης κολύμβησης. Μία προπονήτρια αναγνώρισε
το ταλέντο τους και αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο για να πραγματοποιηθεί
η μεταγραφή.
H Άρτεμις Γκαβέζου – Κάστρο με την ομάδα ανσάμπλ της Ισπανίας. Η
Άρτεμη έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά, στο
ατομικό. Ωστόσο, έφυγε από την Ελλάδα με προορισμό τη χώρα καταγωγής
της μητέρας της για σπουδές όπου από το 2013 είναι μέλος της ισπανικής
ομάδας.
Η ιστιοπλόος Αφροδίτη Ζέγκερς είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση. Tονίζει
ότι αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα και να ταξιδέψει στην Ολλανδία και
υπογραμμίζοντας: «Οι συνθήκες ήταν απογοητευτικές. Εδώ τα πράγματα
είναι εντελώς διαφορετικά. Σε στηρίζουν άριστοι τεχνικοί και επιστήμονες,
ενώ ο πρόεδρος, ο οποίος υπήρξε πετυχημένος ιστιοπλόος, βρίσκεται
συνεχώς δίπλα από τους αθλητές».
O Σιδέρης Τασιάδης θα αγωνιστεί στο κανό σλάλομ με τη Γερμανία,
ο Θανάσης Κοκκινάκης στο τένις με την Αυστραλία,
η Λία Γιανίτσας στο πόλο με την Αυστραλία,
ο Ζοσέφ Πολοσιφάκης στην ξιφασκία με τον Καναδά,
η Ντόνα Νακάλις στο μοντέρνο πένταθλο με τον Καναδά, Κώστας
Λουλούδης στην κωπηλασία με τη Μεγάλη Βρετανία,
η Ελεν Μαρούλις στην πάλη με τις ΗΠΑ,
Δημήτρης Χονδροκούκης στο στίβο με την Κύπρο
και ο Αντώνης Μαρτασίδης στην άρση βαρών με την Κύπρο....
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΔΩΡΟ
Συγγραφέας: Μαριάννα Κουμαριανού
Εικονογράφηση: Πωλίνα Παπανικολάου
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
«Η κοιλιά της μαμάς είχε γίνει σαν
μπαλόνι και πήγε στο μαιευτήριο
για να φέρει την αδελφούλα μου».
Έτσι ξεκινά η ιστορία ενός μικρού
αγοριού που ψάχνει να βρει το
ιδανικό δώρο για να υποδεχτεί
την μικρή του αδελφή. Θέλει κάτι
μοναδικό, κάτι που να μην έχει
κανείς άλλος. Κάτι που να μη
χάνεται εύκολα. Κάτι που να είναι
πολύ όμορφο και να μπορεί αμέσως
να το παίξει η αδελφούλα του.
Τότε η γιαγιά φοράει τα μικρά γυαλιά της κι ανοίγει το κουτί με τα
κουμπιά και τις κλωστές. Το δώρο μετά από λίγο είναι έτοιμο.
Μια τρυφερή ιστορία με εξαιρετική εικονογράφηση. Δεν είναι
τελικά τόσο δύσκολο να βρεις το καλύτερο δώρο. Δεν είναι
απαραίτητα τα χρήματα. Αρκεί η έμπνευση, η όρεξη και η αγάπη
για να προσφέρεις ένα δώρο ξεχωριστό. Ένα δώρο καρδιάς!
ΤΟ ΘΕΛΩ ΤΩΡΑ
Συγγραφέας: Βασίλης Κουτσιαρής
Εικονογράφηση: Πωλίνα Παπανικολάου
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Η Μαρία θέλει πολλά πράγματα
και τα θέλει ΤΩΡΑ! Μοναχαπαίδι
είναι και οι γονείς της δεν
μπορούν να της χαλάσουν χατίρι.
Η κατάσταση όμως έχει λίγο
ξεφύγει... Η μαμά κι ο μπαμπάς
αποφασίζουν να αλλάξουν τακτική.
Δεν είναι εύκολο. Ούτε γι’ αυτούς
αλλά ούτε και για τη μικρή. Φωνές,
γκρίνιες και κλάματα... Όμως οι
γονείς μένουν σταθεροί. Ήρεμα
κι αποφασιστικά προσπαθούν
να την κάνουν να καταλάβει.
Περνούν οι μέρες κι η μικρή
Μαρία καταλαβαίνει. Στη ζωή δεν
μπορούμε να τα έχουμε όλα με το
που τα ζητάμε. Ωραία θα ήταν, αλλά ίσως και λίγο βαρετά.
Ένα θέμα που αφορά γονείς και παιδιά. Η εικονογράφος έχει
δημιουργήσει μια αφοπλιστική ηρωίδα, ενώ ο συγγραφέας, με
ρεαλιστικό αλλά και χιουμοριστικό τρόπο, αφηγείται μια ιστορία
που θα μπορούσε να είναι η δική μας!

ΠΟΙΗΜΑ
Απ’ το τίποτα
Μέσα στις λάσπες /
Κάτω από τη βροχή /
Έξω στο κρύο /
Τι γυρεύεις /
Ποιόν θεό αναζητάς /
Ποιά χέρια κοιτάς αν κρατάνε ελπίδα...
Θολή η ματιά σου /
Λεπίδα ο πόνος /
Κραυγή ανείπωτη το δάκρυ σου /
Μα φυγή ο καημός σου δεν βρίσκει /
Λύτρωση κανείς δεν πουλάει /
Κανείς δεν χαρίζει ...
Κι αν στο τίποτα ψάχνεις το κάτι /
Αν στο κάτι το τίποτα βρίσκεις /
Να μη δειλιάζεις /
Απ το τίποτα γίνηκε ο κόσμος /
Και από ένα τίποτα πάλι χαλάει...
Χριστίνα Γαλιάνδρα Strada

Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
New Dean of the Toronto Orthodox Theological Academy
V. Rev. Archimandrite Ignatios Delis
The V. Rev. Archimandrite Ignatios Delis served as the Dean of our Theological Academy for the past
10 years. Metropolitan Sotirios, as well as the Academy Board of Directors and our Holy Metropolis, are
grateful to him for his excellent work, and express the appreciation of our Church to him. At Fr. Ignatios’
request, the Metropolitan has entrusted the duties of the Dean of the Academy to a younger person.
In his place, the V. Rev. Archimandrite Christodoulos Papadeas has been appointed as the new Dean of
our Theological Academy. Fr. Christodoulos was born and raised in the United States and graduated from
the Holy Cross Greek Orthodox School of Theology in Boston with a Master’s degree. He is a very pious
and devout clergyman with great spirituality. He is familiar with our Holy Metropolis, having visited it
for many years to hear the confessions of the faithful in various parish communities.
Our Theological Academy has been in operation since 1998 and offers a four-year program. It is affiliated with Saint Paul University in Ottawa and the degree it confers is recognized by all the universities
around the world. Up to this point, 43 young men have graduated from the Theological Academy and 25
have been ordained and worthily serve our communities across Canada. All of them speak Greek, and are
well trained in theology, as well as Byzantine music.
For the 2016 – 2017 academic year, the Academy will have a total of 14 students.
Metropolitan Sotirios announced the appointment of the new Dean at a meeting he had with the 14 professors of the Theological Academy. Fr. Christodoulos was enthusiastically received by the faculty.
Metropolitan Sotirios thanked Fr. Ignatios and the professors of the Theological Academy. He fervently
welcomed the new Dean and stated: “I thank and praise our Thrice-Holy God that our Theological Academy has done so well until now and I have no doubt that with Fr. Christodoulos as the new Dean, it will
continue on its beautiful upward path and with more successes.”
Νέος Διευθυντής στην Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία Τορόντο
V. Rev. Archimandrite Christodoulos Papadeas
Ο Αρχιμ. π. Ιγνάτιος Δελής, υπηρέτησε σαν Διευθυντής της Θεολογικής μας Ακαδημίας, για τα δέκα (10)
τελευταία χρόνια. Έκαμε αρίστη εργασία και τόσον ο Μητροπολίτης Σωτήριος, όσον και το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ακαδημίας αλλά και η Ι. Μητρόπολη, τον ευχαριστούν, τον ευγνωμονούν και του
εκφράζουν την ευαρέσκεια της Εκκλησίας μας. Ο π. Ιγνάτιος, ο ίδιος εζήτησε από τον Μητροπολίτη να
αναθέσει τα καθήκοντα του Διευθυντή της Ακαδημίας σε κάποιο νεότερο πρόσωπο.
Νέος Διευθυντής της Θεολογικής Ακαδημίας διορίστηκε ο Αρχιμ. π. Χριστόδουλος Παπαδέας. Ο π.
Χριστόδουλος είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στις Η.Π.Α. Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής της
Βοστώνης και μάλιστα με πτυχίο Μαγίστορος. Είναι ένας πολύ ευλαβής και αφοσιωμένος κληρικός στην
Εκκλησία, με πολλή πνευματικότητα. Για πολλά χρόνια επεσκέπτετο την Ι. Μητρόπολη Τορόντο και
εξομολογούσε τους πιστούς σε διάφορους Ι. Ναούς.
Η Θεολογική μας Ακαδημία λειτουργεί από το έτος 1998. Eίναι συμβεβλημένη με το Πανεπιστήμιο St.
Paul της Οττάβας και το πτυχίο της αναγνωρίζεται από όλα τα πανεπιστήμιια του κόσμου. Η φοίτηση
είναι τετραετής.
Μέχρι τώρα έχουν αποφοιτήσει από την Θεολογική Ακαδημία σαράντα-τρεις (43) νέοι και εικοσι-πέντε
(25) από αυτούς έχουν χειροτονηθεί και υπηρετούν με αξιοσύνη τις Κοινότητές μας στον Καναδά.
Άπαντες ομιλούν την ελληνική γλώσσα. Είναι καλά θεολογικά καταρτισμένοι και γνωρίζουν βυζαντινή
μουσική.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 η Θεολογική Ακαδημία έχει συνολικά δεκατέσσερις (14) φοιτητές.
Την ανακοίνωση του διορισμού του νέου Διευθυντή έκαμε ο Μητροπολίτης Σωτήριος σε συνεδρίαση
την οποία είχε με τους δεκατέσσερις (14) καθηγητές της Θεολογικής Ακαδημίας. Ο π. Χριστόδουλος
έγινε ενθουσιωδώς δεκτός από το καθηγητικό σώμα.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος ευχαρίστησε τον π. Ιγνάτιο και τους καθηγητές της Θελογικής Ακαδημίας.
Καλωσόρισε θερμά τον νέο Διευθυντή π. Χριστόδουλο και δήλωσε. «Ευχαριστώ και δοξολογώ τον
Τρισάγιο Θεό που η Θεολογική μας Ακαδημία μέχρι τώρα πήγε τόσο καλά και δεν έχω καμία αμφιβολία
ότι και με τον νέο Διευθυντή π. Χριστόδουλο θα συνεχίσει την όμορφη πορεία της ανοδικά και με
περισσότερες επιτυχίες.

Η Πανσέληνος του Αυγούστου
H φημισμένη ¬ και όχι άδικα ¬ πανσέληνος του Αυγούστου είναι το κάτι άλλο στην Ελλάδα.
Η Σελήνη τον Αύγουστο μεσουρανεί, το φως της φθάνει
σε εμάς διατρέχοντας μεγαλύτερο πάχος ατμόσφαιρας με
αποτέλεσμα να διαχέεται και να απορροφάται το κυανό
τμήμα του χρώματός της και να φθάνει στα μάτια μας πιο
έντονο το κόκκινο. Δηλαδη είναι πιο «κόκκινη» από ό,τι
συνήθως.
Ενας άλλος λόγος που η αυγουστιάτικη πανσέληνος
είναι τόσο φημισμένη είναι επειδή το καλοκαίρι ο
ουρανός είναι συνήθως ανέφελος ¬ και επομένως
είναι πιο εύκολα παρατηρήσιμη. Φυσικα οι νύχτες μας
γίνονται περισσότερο φωτεινές όταν έχουμε πανσέληνο.
Κάτι τέτοιες νύχτες, με τέτοιο φεγγάρι, που μας δίνεται
η ευκαιρία να «απογειωθούμε» δίπλα στο κύμα ή να
απολαύσουμε τη σκέτη μαγεία.

ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ
Η Ρόδος, το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, αποτελεί το πιο ηλιόλουστο νησι της Ελλαδος
και ενα απ τα πιο ηλιοολουστα μερη του κοσμου με 300 μέρες και 3 χιλιάδες ώρες ηλιοφάνειας το
χρόνο. Η Κυπρος σημειώνει το μεγαλύτερο αριθμό ημερών με ήλιο στη Μεσόγειο και οι ώρες που ο
ήλιος λάμπει καθημερινά εκεί –το καλοκαίρι- φτάνουν τις 13.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατροί και φροντιστήρια στο στόχαστρο της εφορίας

Μ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ετά τα λάθη στη
νομοθεσία, με την
κατάργηση ουσιαστικά
των προστίμων αλλά
και το «πάγωμα» των προληπτικών
ελέγχων, η φορολογική διοίκηση
και η ηγεσία του υπουργείου
Οικονομικών ανασυντάσσονται
και επιχειρούν να διορθώσουν
τις στρεβλώσεις που έχουν
δημιουργηθεί. Για παράδειγμα η
κατάργηση του βιβλίου ασθενών
από τους ιδιώτες ιατρούς και το
πελατολόγιο στα φροντιστήρια
καθιστά αυτήν τη στιγμή ιδιαίτερα
δύσκολη υπόθεση την αποκάλυψη
φοροδιαφυγής. Για αυτόν τον λόγο
ο γενικός γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής έχει
διατάξει την «κατασκήνωση» των
ελεγκτών έξω από τα ιατρεία και τα
φροντιστήρια, ενώ θα ζητείται από
τους φορολογουμένους να παρέχουν
πληροφορίες για τους ανωτέρω
επαγγελματίες. Ωστόσο η μάχη
ενάντια στη φοροδιαφυγή φαίνεται
να έχει χαθεί, με τις απώλειες των
εσόδων να είναι τεράστιες σε μία
περίοδο που οι φορολογούμενοι,
κυρίως οι μισθωτοί και οι ιδιοκτήτες
ακινήτων, έχουν υποστεί τη
μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση
των τελευταίων ετών.

Ειδικότερα και σύμφωνα με
τις εντολές του γενικού
γραμματέα:
• Οι έλεγχοι θα διενεργούνται
σε όλους τους κλάδους της
επιχειρηματικής δραστηριότητας,
με προτεραιότητα σε αυτούς
που παρουσιάζουν υψηλή
παραβατικότητα. Οι κλάδοι με
την υψηλή παραβατικότητα θα
εντοπίζονται:
• Από τα στοιχεία του αρχείου της
υπηρεσίας.
• Από έγγραφη πληροφόρηση
(δελτία πληροφοριών, καταγγελίες
φορολογουμένων κ.λπ.).
• Από επιλογή από την εξωτερική
πληροφόρηση του προϊσταμένου

της υπηρεσίας.
• Κάθε συνεργείο ελέγχου, όταν
διαπιστώνει διακίνηση αγαθών
στον δρόμο ή έξοδο πελατών
από κάθε είδους επαγγελματική
εγκατάσταση πώλησης αγαθών
ή παροχής υπηρεσιών, θα ζητεί
το προβλεπόμενο παραστατικό
διακίνησης ή πώλησης. Στις
περιπτώσεις επιχειρήσεων
εστίασης και αναψυχής (ταβέρνες,
εστιατόρια, ψησταριές, πιτσαρίες,
καφενεία, μπαρ κ.λπ.) η είσοδος
εντός του καταστήματος ή στους
εξωτερικούς χώρους αυτού είναι
απαραίτητη για να διαπιστωθεί η
έκδοση παραστατικού λιανικής
πώλησης για την επιτόπια
κατανάλωση φαγητών, ποτών κ.λπ.
• Οι ελεγκτές θα ζητούν από τους
εξερχόμενους πελάτες ιατρείων,
φροντιστηρίων και συνεργείων
πληροφορίες για τις υπηρεσίες
που τους παρείχαν οι παραπάνω
επαγγελματίες και εν συνεχεία
θα ελέγχουν αν εκδόθηκαν τα
προβλεπόμενα παραστατικά.
• Στις περιπτώσεις που
διαπιστώνεται από τον έλεγχο ότι
δεν έχουν εκδοθεί περισσότερες
από 10 αποδείξεις ή η αξία των
αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν
ξεπερνά τα 500 ευρώ, τότε θα
επιβάλλεται άμεσα το μέτρο του
σφραγίσματος της επιχείρησης για
48 ώρες.
• Οι ελεγκτές θα είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί κατά τους ελέγχους
στα μηχανήματα POS που
χρησιμοποιούν οι επιχειρηματίες.
Οσα POS δεν έχουν μία από τις
ακόλουθες ενδείξεις –«CARDLINK», «ibank Εθνική»,
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ», «FDH» ή «EURONET»– είναι πιθανόν να έχουν
εγκατασταθεί από αλλοδαπούς
acquirers. Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δίνεται στα POS με την
ένδειξη «MyPOS» ή «MyPOS
ΕU», τα οποία έχουν κατακλύσει
την αγορά μετά τη θέσπιση των
capital controls. Δεδομένου ότι
πέραν των ενδείξεων «MyPOS» και

Αποχαιρετιστήρια δεξίωση του
Γενικού Προξένου Βανκούβερ
κ.Ηλία Κρεμμύδα
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«MyPOS ΕU» δεν υπάρχει ασφαλής
τρόπος –από τον οπτικό έλεγχο του
μηχανήματος POS– να εξακριβωθεί
ότι υπάρχει σύμβαση με αλλοδαπό
acquirer, θα πρέπει να ζητείται από
τους υπαλλήλους που διενεργούν
τον έλεγχο η διεξαγωγή συναλλαγής
(μικρού ποσού) και η επισύναψη
του αποκόμματος της συναλλαγής.
Αναφερόμενος στα ακραία
φαινόμενα φοροδιαφυγής που
παρατηρούνται φέτος σε όλο
το φάσμα της οικονομικής
δραστηριότητας, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας
Αλεξιάδης τόνισε ότι η κυβέρνηση
δεν πρόκειται να συμβιβασθεί
με τα φαινόμενα φοροδιαφυγής,
λαθρεμπορίου και διαφθοράς.
Μάλιστα, μιλώντας στον
ραδιοφωνικό σταθμό «Πρακτορείο
104,9», διαβεβαίωσε ότι «θα
είμαστε σε διαρκή σύγκρουση με
τους παραβάτες» και εξήγησε ότι
«η φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο
και η διαφθορά ψάχνουν συνεχώς
να βρουν νέους τρόπους για
να συνεχίσουν αυτό που είχαν
ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια».
«Είναι δεδομένο ότι υπάρχει
ισχυρή πολιτική βούληση για
να συγκρουστούμε με αυτά τα
φαινόμενα και αυτά που βλέπετε το
τελευταίο χρονικό διάστημα είναι
μόνο η κορυφή του παγόβουνου».
Για την εκτεταμένη φοροδιαφυγή
ο κ. Αλεξιάδης είπε ότι «δυστυχώς
κάποιοι επιχειρηματίες θέλησαν
να παίξουν με τη φωτιά»,
σημειώνοντας ότι «η πολιτεία
δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε
φαινόμενα βίας ή εκφοβισμού».

Αποχαιρετιστήρια δεξίωση παρέθεσε η Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο για τον
κ. Ηλία Κρεμμύδα με την ευκαιρία της αποχώρησής του από το
Βανκούβερ και τις υπηρεσίες του στον Δυτικό Καναδά.
Στη δεξίωση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας
κα Έφη Κερασιώτη, μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, Προέδροι
και αντιπρόσωποι Ελληνικών Κοινοτήτων και Συλλόγων
Συγκινημένος ο κ. Κρεμμύδας μίλησε για την αξέχαστη περίοδο που
πέρασε ανάμεσα σ’ έναν αξιοθαύμαστο ελληνισμό του Βανκούβερ
και του Δυτικού Καναδά.

Δέχτηκε έντονη κριτική για τα
πλουσιοπάροχα δώρα
Ο Πούτιν κέρασε σαμπάνια και από
μια BMW τους ρώσους Ολυμπιονίκες
Πηγή:TANEA ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 26/08/2016

Προειδοποίησε ότι «όσοι
εμποδίζουν τον έλεγχο ή
προσπαθούν να παρεμποδίσουν και
να εκφοβίσουν τους ελεγκτές, να
ξέρουν ότι θα κατασκηνώσουμε έξω
από τα καταστήματά τους».
Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κριτική δέχτηκε ο πρόεδρος Πούτιν στη Ρωσία για τα ακριβά δώρα που
προσέφερε στους Ολυμπιονίκες, τους οποίους τίμησε προσφέροντάς ως
δώρο σαμπάνια αλλά και από μια BMW.
Η Ρωσία ήταν τέταρτη με 56 μετάλλια στην τελική κατάταξη (19 χρυσά, 18
αργυρά και 19 χάλκινα) στους 31ους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, παρά την
ελλιπή αποστολή της λόγω αποκλεισμού πολλών αθλητών της για σκάνδαλο
ντόπινγκ.
«Τις παραμονές των Αγώνων, είχε αποκλειστεί το ένα τρίτο των μελών της
ομάδας. Μας στέρησαν την συμμετοχή εκεί που παραδοσιακά η Ρωσία ήταν
φαβορί. Ωστόσο, δεν παραιτηθήκαμε, προσπαθήσαμε και κερδίσαμε,» είπε ο
ρώσος πρόεδρος
Ο Πούτιν απένειμε το μετάλλιο του «Τάγματος της Τιμής» στους χρυσούς
Ολυμπιονίκες ενώ οι κάτοχοι των ασημένιων και χάλκινων μεταλλίων
παρέλαβαν από τον υπουργό Αθλητισμού Βιτάλι Μίτκο το μετάλλιο του
«Τάγματος της Αξίας» της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, ο Πούτιν τους προσέφερε σαμπάνια στο Παλάτι του
Κρεμλίνου με τους αθλητές να του χαρίζουν μια Ολυμπιακή δάδα. Επιπλέον,
οι νικητές, εκτός από την λευκή BMW X6 στολισμένη με Ολυμπιακά
σύμβολα, θα λάβουν και χρηματικά έπαθλα.
Τα αυτοκίνητα που περίμεναν τους νέους ιδιοκτήτες τους στην Κόκκινη
Πλατεία, κοντά στο Κρεμλίνο, αντικατέστησαν τα μοντέλα της Audi και
της Mercedes που είχαν λάβει κατά το παρελθόν οι ρώσοι Ολυμπιονίκες
(Λονδίνο το 2012 και Χειμερινοί στο Σότσι το 2014).
Τα πανάκριβα δώρα του ρώσου προέδρου στους Ολυμπιονίκες έγιναν
αντικείμενο έντονης κριτικής στη Ρωσία αφού αρκετοί έκαναν λόγο για
πλούσιες προσφορές σε μια εποχή που οι συντάξεις, η υγειονομική περίθαλψη
και γενικότερα η οικονομίας δέχονται μεγάλες πιέσεις.

Κλείνει οριστικά το Γενικό Προξενείο
της Ελλάδας στη Μασσαλία
Πληροφορηθήκαμε με έκπληξη ότι η Ελληνική κυβέρνηση
αποφάσισε αιφνιδιαστικά και για λόγους οικονομίας να κλείσει το
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μασσαλία, στις 7 Νοεμβρίου
2016.
Η απόφαση αυτή μας γεμίζει θλίψη, οργή και αγανάκτηση αφού
το Προξενείο μας που βρίσκεται στη Μασσαλία εδώ και δύο
αιώνες, είναι το μοναδικό έμμισθο Ελληνικό Γενικό Προξενείο
στη Γαλλία. Παρά τα πενιχρά μέσα και το λίγο προσωπικό που
διαθέτει,εκπροσωπεί την Ελλάδα και τα συμφέροντά της εδώ επάξια
και εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο, τον Ελληνισμό στη μισή
Γαλλία, δηλαδή έναν αριθμό περίπου 30.000 ομογενών.
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Πώς αντιμετωπίζονται τα εξανθήματα του καλοκαιριού;
26 Αυγούστου 2016

Ο

ι θερινοί μήνες είναι η κατ’ εξοχήν εποχή
των εξανθημάτων, αφού το δέρμα είναι
πιο εκτεθειμένο στα στοιχεία της φύσης
και στο περιβάλλον με συνέπεια να εκδηλώνει
διάφορα συμπτώματα και διαταραχές.
«Το πιο συχνό δερματικό σύμπτωμα είναι ο
κνησμός, ο οποίος συχνά οφείλεται σε προφανείς
αιτίες όπως τα τσιμπήματα των εντόμων ή
η ξηροδερμία. Υπάρχουν όμως και πολλές
περιπτώσεις στις οποίες οφείλεται σε εξανθήματα
που χρειάζονται διάγνωση από έναν ειδικό για να
καθοριστεί το είδος της θεραπείας που μπορεί να
χρειάζονται», αναφέρει ο Δρ. Μάρκος Μιχελάκης,
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, (Αισθητική
Δερματολογία-Δερματοχειρουργική).
Το εξάνθημα από τη ζέστη (ή θερινή ιδρώα) είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά. Οφείλεται στον υγρό, ζεστό
καιρό και προκαλείται από την απόφραξη των πόρων των ιδρωτοποιών αδένων μέσα από τους οποίους διέρχεται
ο ιδρώτας για να φτάσει στην επιφάνεια του δέρματος και να εξατμιστεί για να το δροσίσει. Η απόφραξη έχει
ως αποτέλεσμα να «παγιδεύεται» ο ιδρώτας κάτω από την επιδερμίδα και να δημιουργούνται πολυάριθμες
μικροσκοπικές φλύκταινες (σπυράκια) που προκαλούν κνησμό.
Το εξάνθημα από τη ζέστη έχει ροζ ή κόκκινο χρώμα, συμβαίνει πολύ συχνά στα μωρά αλλά και στους μεγάλους,
και εκδηλώνεται συνήθως στις πτυχές του δέρματος ή στα τμήματά του όπου τα ρούχα προκαλούν τριβή (π.χ. στον
αυχένα).
Συνήθως υποχωρεί χωρίς θεραπεία έπειτα από λίγες μέρες. Για να το αντιμετωπίσετε και να μην το ξαναεμφανίσετε,
να φοράτε ελαφρά ρούχα, από υφάσματα που «αναπνέουν» (να προτιμάτε τα 100% βαμβακερά, να αποφεύγετε τα
συνθετικά) ώστε να επιτρέπουν την εξάτμιση του ιδρώτα και να αποφεύγετε το καλοκαίρι τις «βαριές» καλλυντικές
κρέμες ή αλοιφές που μπορεί να αποφράξουν τους πόρους των ιδρωτοποιών αδένων.
Αν το εξάνθημα από τη ζέστη δεν υποχωρήσει σε 3-4 ημέρες, αν επιδεινωθεί ή αν συνοδεύεται από συμπτώματα
όπως πυρετός ή ο πόνος, πρέπει να απευθυνθείτε αμέσως σε έναν γιατρό.
Οι δερματοφυτιάσεις επίσης είναι πολύ συνηθισμένες το καλοκαίρι. Οφείλονται σε μύκητες και η πιο γνωστή
απ’ όλες είναι το «πόδι του αθλητή», που συνήθως αναπτύσσεται ανάμεσα στα δάκτυλα των ποδιών αλλά από
εκεί μπορεί να εξαπλωθεί. Μελέτες έχουν δείξει ότι ποσοστό έως και 17% των ατόμων που συχνάζουν σε πισίνες
εκδηλώνουν πόδι του αθλητή, το οποίο είναι επίσης πολύ συνηθισμένο σε όσους περπατούν ξυπόλητοι στα
γυμναστήρια.
Όπως εξηγεί ο Δρ. Μιχελάκης, η πιθανότητα εκδήλωσης της συγκεκριμένης μυκητίασης είναι αυξημένη σε όσους
φορούν καθημερινά τα ίδια κλειστά παπούτσια, ιδρώνουν πολύ στα πόδια, κρατούν τα πόδια τους βρεγμένα για
μεγάλα χρονικά διαστήματα και έχουν κάποια αμυχή στο δέρμα ή μικροτραυματισμό στο νύχι.
Το πόδι του αθλητή είναι μεταδοτικό και γι’ αυτό δεν πρέπει κανείς να μοιράζεται τα παπούτσια ή τις κάλτσες του,
ούτε να περπατάει ξυπόλητος σε κοινόχρηστους υγρούς χώρους, όπως γύρω από τις πισίνες, στα κοινόχρηστα ντους
κ.λπ.
Η εμφάνιση της συγκεκριμένης δερματοφυτίασης είναι πολύ χαρακτηριστική: ανάμεσα στα δάκτυλα εμφανίζονται
ρωγμές στο δέρμα, το οποίο ξεφλουδίζει, μπορεί να σχηματίζει φλύκταινες με κρούστα και μπορεί να έχει διαφυγή
υγρού. Η περιοχή είναι επίσης κόκκινη και προκαλεί κνησμό.
Αν παρουσιάσετε τέτοια συμπτώματα, πρέπει να κάνετε αντιμυκητισιακή θεραπεία με ειδική αλοιφή που χορηγείται
και χωρίς ιατρική συνταγή. Αν όμως το εξάνθημα αρχίσει να εξαπλώνεται στις πτέρνες ή μολύνει τα νύχια ή αν τα
συμπτώματά σας επιμένουν επί περισσότερο από μία-δύο εβδομάδες, πρέπει να πάτε στον δερματολόγο.
Η κνίδωση επίσης είναι συνηθισμένη το καλοκαίρι. «Μπορεί να προκληθεί από διάφορα αλλεργιογόνα, στα οποία
περιλαμβάνονται από τσιμπήματα εντόμων και λήψη φαρμάκων έως κατανάλωση ορισμένων τροφίμων. Εισπνοή
αλλεργιογόνων ουσιών αλλά και λοιμώξεις. Μερικές φορές μπορεί να εκδηλώνεται όταν το άτομο περνάει περίοδο
ακραίου στρες, εκτίθεται υπερβολικά στη ζέστη ή ιδρώνει στον υπερθετικό βαθμό», λέει ο Δρ. Μιχελάκης.
Η κνίδωση δημιουργεί χαρακτηριστικούς πομφούς (βλάβες) στο δέρμα. Πρόκειται για κόκκινα «εξογκώματα»
(επάρσεις), που έχουν λευκωπό χρώμα και σαφή όρια, και περιβάλλονται από έναν κοκκινωπό «δακτύλιο» (άλως).
Οι πομφοί αυτοί μπορεί να εμφανιστούν οπουδήποτε στο σώμα, να μεγαλώνουν και να εξαπλώνονται, να ενώνονται
με άλλους, να εξαφανίζονται και να επανεμφανίζονται.
Όταν το πρόβλημα είναι ήπιο, μπορεί να εξαφανιστεί μόνο του μέσα σε λίγες ώρες. Να καταπραΰνετε τον κνησμό
με ένα αντισταμινικό και να αποφεύγετε το καυτό μπάνιο και τα στενά ρούχα. Αν η κνίδωσή σας δεν ανταποκριθεί
στο αντισταμινικό, πρέπει να σας εξετάσει ο δερματολόγος γιατρός για να αποκλείσει τυχόν άλλα προβλήματα.
Αν η κνίδωση είναι σοβαρή ή έχετε συμπτώματα αναφυλαξίας όπως διόγκωση (πρήξιμο) στο πρόσωπο, στα χείλη,
στα μάτια ή/και στη γλώσσα, δυσκολία στην αναπνοή, αίσθημα ότι κλείνει ο λαιμός σας ή απώλεια αισθήσεων,
χρειάζεστε επειγόντως ιατρική φροντίδα, γιατί η αναφυλαξία είναι μία απειλητική για τη ζωή αλλεργική αντίδραση.
Άλλα συνηθισμένα εξανθήματα του καλοκαιριού είναι οι φωτοδερματίτιδες (είναι δερματικές αντιδράσεις που
προκαλούνται από την επίδραση του ήλιου σε κάποιον φωτοευαίσθητο παράγοντα στο δέρμα, όπως είναι τα
μόρια από το άρωμα που φοράει κάποιος), ο «κνησμός του κολυμβητή» που οφείλεται σε παράσιτο των ανοικτών
θαλασσών, τα εξανθήματα από τα τσιμπήματα θαλάσσιων οργανισμών, σπανιότερα το πολύμορφο εξάνθημα εκ
φωτός κ.λπ., κάθε ένα από τα οποία χρειάζεται τη δική του αντιμετώπιση, καταλήγει ο Δρ. Μιχελάκης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα e-τσιγάρα εξίσου
επιβλαβή με τα κανονικά
για την καρδιά
Δημοσίευση: 30-8-2016 (TA NEA)
Η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί να είναι εξίσου επιζήμια για την
καρδιά με το κανονικό κάπνισμα, σύμφωνα με μία νέα, ελληνική μελέτη.
Η μελέτη, που παρουσιάσθηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Καρδιάς (ESC) το οποίο διεξάγεται στη Ρώμη, έδειξε ότι το
άτμισμα προκαλεί βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία οι οποίες μακροπρόθεσμα
μπορεί να οδηγήσουν στην καρδιοπάθεια - ακριβώς όπως κάνει και το
κανονικό τσιγάρο.
Οι ερευνητές εξέτασαν την καρδιολογική λειτουργία 24 νεαρών (ηλικίες
22-38 ετών) και υγιών εθελοντών, σε τέσσερις διαφορετικές συγκυρίες:
πριν καπνίσουν, μετά από το κάπνισμα κανονικού τσιγάρου για πέντε λεπτά,
μετά από το κάπνισμα ηλεκτρονικού τσιγάρου για πέντε λεπτά και μετά από
το κάπνισμα ηλεκτρονικού τσιγάρου για μισή ώρα.
Όπως διαπίστωσαν, το κάπνισμα και των δύο ειδών τσιγάρων οδηγούσε
σε παρόμοια επίπεδα δυσκαμψίας (σκληρίας) της αορτής και σε αύξηση
της αρτηριακής πίεσης - δύο επιδράσεις που αποτελούν σημαντική αιτία
καρδιαγγειακών προβλημάτων.
Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι «τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πολύ
πιο επικίνδυνα απ’ ό,τι πιστεύει ο κόσμος» τόνισαν οι ερευνητές.
Την άποψη αυτή ενστερνίστηκε χθες το βράδυ το Βρετανικό Ίδρυμα
Καρδιάς (BHF) εκπρόσωπος του οποίου δήλωσε ότι «τα ηλεκτρονικά
τσιγάρα δεν πρέπει να θεωρούνται εξ ορισμού ασφαλή» αλλά χρειάζονται
μελέτη για να εξεταστεί η μακροπρόθεσμη ασφάλειά τους.
Με την άποψη αυτή συμφωνεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ο
οποίοςσυνιστά περιορισμούς στη χρήση τους, αλλά διαφωνεί ο βρετανικός
κυβερνητικός οργανισμός Public Health England (PHE) ο οποίος πέρυσι
απεφάνθη ότι τα e-τσιγάρα «είναι 95% πιο ασφαλή» από τα κανονικά και
εφέτος ενέκρινε μία μάρκα ως βοήθημα διακοπής του καπνίσματος.
Όπως είπε στο συνέδριο της Ρώμης ο επικεφαλής της νέας μελέτης δρ
Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Βρετανία βιάστηκε να
εγκρίνει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.
«Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι λιγότερο επιβλαβή αλλά όχι αβλαβή και δεν
θα τα συνιστούσα ως μέθοδο διακοπής του καπνίσματος», είπε.
Και πρόσθεσε πως η νικοτίνη που περιέχουν τα υγρά των ηλεκτρονικών
τσιγάρων πιθανώς ευθύνεται για τις βλάβες στις αρτηρίες που
παρατηρήθηκαν στη νέα μελέτη, γι’ αυτό και προγραμματίζει μία άλλη
μελέτη στην οποία θα χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά τσιγάρα χωρίς νικοτίνη.
Η νέα μελέτη είχε δημοσιευθεί προσφάτως στην «Επιθεώρηση του
Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας» (JACC).
Πηγή : Web Only

Τόνος 220 κιλών ψαρεύτηκε στην
Κεφαλονιά από Ληξουριώτη ψαρά!
Τρίτη 30/08/2016
Δεν πίστευε στα μάτια του ένας ψαράς
στην Κεφαλονιά, που έπιασε έναν τόνο
βάρους 220 κιλών!
Ο Ληξουριώτης ψαράς, Κώστας
Τρουμπέτας, ψάρεψε το μεγάλο ψάρι
στη θαλάσσια περιοχή του αεροδρομίου
Κεφαλονιάς.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
το kefaloniapress είναι πραγματικά
εντυπωσιακές.

Προφητεία - σοκ! Τι είπε ο Άγιος Παΐσιος για
Ρωσία και Τουρκία: “Στην αρχή οι Τούρκοι θα
νομίζουν...”!!
Τρίτη 30/08/2016
Τα προφητικά λόγια του Αγίου Παϊσίου ηχούν στα αυτιά μας σαν να τα είπε μόλις σήμερα
«Θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας», είχε προβλέψει ο Άγιος Παΐσιος και η προφητεία του
φαίνεται να επιβεβαιώνεται σήμερα.
«Στην αρχή, οι Τούρκοι θα νομίσουν ότι νικάνε, αλλά
αυτό θα είναι η καταστροφή τους. Οι Ρώσοι, τελικά, θα
νικήσουν και θα πέσει η Πόλη στα χέρια τους. Μετά θα
την πάρουμε εμείς. Θα αναγκασθούν να μας τη δώσουν.
Εμείς θα είμαστε θεατές σε αυτόν τον πόλεμο. Οι
Τούρκοι θα καταστραφούν.
Θα σβήσουν από το χάρτη, διότι είναι ένα έθνος, το
οποίο δεν προέκυψε από την ευλογία του Θεού. Από
τους Τούρκους το 1/3 θα πάει από όπου ξεκίνησαν,
στα βάθη της Τουρκίας, το 1/3 θα σωθεί, διότι θα έχει
εκχριστιανισθεί και το τελευταίο 1/3 θα σκοτωθεί στον
πόλεμο αυτό», είχε πει ο Άγιος Παΐσιος.
Ο Άγιος Παΐσιος που κοιμήθηκε πριν από περίπου 21
χρόνια έχει αφήσει παρακαταθήκη τις προφητείες του,
που αποτελούν σήμερα, για πολλούς, τις ειδήσεις του μέλλοντος.
«Δεν ήθελα τίποτα άλλο να με κρατούσε ο Θεός ακόμη λίγα χρόνια στη ζωή, για να έβλεπα την
πατρίδα μου μεγαλωμένη. Θα μεγαλώσει... Η Τουρκία θα διαμελισθεί σε 3-4 κομμάτια. Ήδη έχει
αρχίσει η αντίστροφή μέτρηση. Εμείς θα πάρουμε τα δικά μας εδάφη, οι Αρμένιοι τα δικά τους και οι
Κούρδοι τα δικά τους», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος.

Μοναδικό φαινόμενο: Άφθαρτο
το σώμα του Αγίου Αλεξάνδρου
Τρίτη 30/08/2016
Το νεκρό σώμα του μεγάλου
Ασκητή δεν έχει χάσει το
φυσικό του χρώμα ούτε την
ελαστικότητα του και διατηρεί

ακόμη και τους μυς, το λίπος και
τον υποδόριο ιστό. Τα πέλματα
διατηρούν σταγόνες από ευώδες
μύρο το όποιο συχνά είναι τόσο

πολύ, που σε κάποια σημεία
παρασύρει την επιδερμίδα.
Η Εκκλησία τιμά στις 30
Αυγούστου τη μνήμη του
Αγίου Αλεξάνδρου Σβιρ και το

άφθαρτο σώμα του συγκλονίζει
τους πιστούς 483 χρόνια από
την οσιακή Κοίμηση Του.
Η μακρινή καταγωγή του
Αγίου ήταν Φινλανδική, αλλά
γεννήθηκε ως καρπός προσευχής

των ευλαβών και πολυτέκνων
γονέων του στο χωριό Μαντέρα
της Βορειοδυτικής Ρωσίας
και βαπτίσθηκε με το όνομα

Αμώς, επειδή γεννήθηκε στη
Μνήμη του Αγίου Προφήτη (15
Ιουνίου).
Σύμφωνα με το dogma, aπό
μικρός ήταν εγκρατής, απλός και

FOR SALE

φιλόπτωχος, τρεφόμενος μόνο
με ψωμί και προσευχόμενος
με αγρυπνίες. Κοντά στον
ποταμό Σβίρ άκουσε μία φωνή:
«Πήγαινε στη Μονή Βαλαάμ
να αγωνισθής και αργότερα θα
επιστρέψεις εδώ και θα κτίσεις
Μοναστήρι και πολλοί θα
σωθούν από σένα».
Το ιερό λείψανο του ταπεινού
Αγίου Αλεξάνδρου έμεινε
άφθαρτο, μυροβλύζον και
πηγή θαυμάτων, μέχρις
ότου επικράτησε ο άθεος
Κομμουνισμός στη Ρωσία.
Τότε το «απήγαγαν» και το
έκλεισαν στο «επιστημονικό
εργαστήριο» της Ακαδημίας
Πολέμου Πετρουπόλεως,
για πειραματισμούς και στη
συνέχεια το πέταξαν σε μια
αποθήκη.

ΠΕΝΘΗ
ΓΚΑΡΤΑΓΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1945-2016

Πέθανε στις 17 Ιουλίου 2016 ο Χρήστος Γκαρταγκάνης. Το τρισάγιο
έγινε στις 26 Αυγούστου 2016, στις 2 μ.μ στο Burquitlam Funeral
Home.
Στον γιό του Conan, Bev’s family, και στην Ελλάδα, στην μάνα
του Θεοδώρα, αδελφή του Τασία,και στα αδέλφια του Δημήτρη και
Ανδρέα, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ «ΒΟΥΛΑ»
1938-2016
Πέθανε στο Westminster, η Σταυρούλα
Κουμουτσάκη, το τρισάγιο έγινε στις 11
Αυγούστου 2016 στον Ι.Ν. των Αγίων
Νικαλάου-Δημητρίου, η κηδεία έγινε την
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 στις 11:
30 π.μ. και η ταφή έγινε στο κοιμητήριο
Forest Lawn Burnaby. Στις κόρες της
Αφροδίτη (Λιλλο), Τρισευγένη, στο γιό
της Νίκο (Ελένη). Στα εγγόνια της Daniela, Samantha, Rachel,
Eustathios, Olympia and Sparta. Και σε όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1941-2016
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 11 Αυγούστου
2016, η Βασιλική Καρατζά. Το τρισάγιο
έγινε στον Ι.Ν του Αγίου Γεωργίου στις 18
Αυγούστου 2016, η κηδεία στις 19 Αυγούστου
2016 και η ταφή κοιμητήριο του Forest Lawn
Burnaby. Στις κόρες της Ειρήνη (Θάνο),
Γεωργία (Δημήτρη) και Άννα, στο γιό της
Γιώργο, στα εγγόνια Λεωνίδα, Μιχαήλ, Αλέξανδρο και Βάσω,
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Αλλ’ «ου φέρει το μυστήριον
έρευναναν πίστει μόνη τούτο
δοξάζεται»! Ήδη το ι. λείψανο
έχει επιστραφεί στην ι. Μονή
του Αγίου από το 1998, όπου
και πάλι μυροβλύζει και
θαυματουργεί, «θαυμαστός
ο θεός εν τοις Αγίοις Αντού»
(Ψαλμ. 67, 36), «πάντοτε, νυν
και αεί καί εις τους αιώνας των
αιώνων. Αμήν».
Πιστεύεται, ότι ο Θεός
διατήρησε το Λείψανο σε
τόσο θαυμαστή κατάσταση
αφθαρσίας, διότι ο Άγιος
Αλέξανδρος είναι ο μόνος Άγιος
μετά τον Πατριάρχη Αβραάμ,
ο όποιος αξιώθηκε επισκέψεως
της Αγίας Τριάδος με μορφή
τριών Αγγέλων. Κατά την
διάρκεια αυτής της επισκέψεως,
ή Αγία Τριάς μέχρι που άγγιξε
τον Άγιο, και αυτό το άγγιγμα
προφανώς ήταν που έκανε το
σώμα του απρόσβλητο στην
φθορά. Θαυμαστός ο Τριαδικός
Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν τοις
Άγίοις Αυτού!
Πηγή:kontranews.gr

One burial plot for sale at Forest Lawn Memorial Park (Ascension Section) Hellenic
section. This is a sold out area and the second part to the Hellenic section. Located by
road on top. Feet away from road. Easy access. One casket. Greek Orthodox faith. 3789
Royal Oak Avenue Burnaby, British Columbia $16,000.00
Prime location.
Please call Maria @ 778 389 0452
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Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

Το 23ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Taste of the Danforth»
(«Γεύσεις της Ντάνφορθ»
Η “ελληνοκρατούμενη” λεωφόρος Ντάνφορθ του Τορόντο παρουσίασε το 23ο Φεστιβάλ «Taste of the Danforth»
(«Γεύσεις της Ντάνφορθ»), το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο φεστιβάλ δρόμου του Καναδά και γενικά ολοκλήρου
της Β Αμερικής το ποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5-7Αυγούστου 2016.
Το φεστιβάλ δεν αποσκοπεί στην προβολή και ανάδειξη μόνο του ελληνικού φαγητού και της ελληνικής κουζίνας,
αλλά και του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα. Έτσι στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται δεκάδες εκδηλώσεις
γευσιγνωσίας, αλλά και ελληνικών παραδοσιακών χορών και μουσικής.
Σκοπός του ήταν αρχικά να προωθήσει
την ελληνική κουζίνα και πολιτιστική
παράδοση στο Τορόντο, αλλά σύντομα
έγινε ένα πολυπολιτιστικό φεστιβάλ.
Το 1994 πραγματοποιήθηκε το πρώτο
φεστιβάλ της Ντάνφορθ, το οποίο
ξεκίνησε με σκοπό την προβολή των
επιχειρήσεων επί της οδού Ντάνφορθ,
με 5.000 επισκέπτες. Με το πέρασμα
των χρόνων όμως, τη μεγάλη του
επιτυχία και αποδοχή από το κοινό, το
φεστιβάλ συγκέντρωσε πάνω από 1,6
εκατομμύριο επισκέπτες το τριήμερο
που μας πέρασε.
Τη διαχείριση και οργάνωση του
Φεστιβάλ έχει αναλάβει ένας ειδικός
οργανισμός που αποτελείται κυρίως από Έλληνες επιχειρηματίες της Ντάνφορθ με την επωνυμία «Danforth BIA»
του οποίου ηγείται επί σειρά ετών ο
ακούραστος πρόεδρός του κ. Ντίνος
Βοϊδονικόλας, και ο οποίος κατάφερε
στα χρόνια της προεδρίας του να
ανεβάσει τον πήχη τόσο ψηλά, όσο
ποτέ άλλοτε και συγκεντρώνουν
χρήματα σε συνεργασία με τον
μεγάλο Χορηγό του ‘’Taste of the
Danfoth’’ Krinos Foods (Αλέξανδρο
Γεωργιάδη πρόεδρο).για τις ανάγκες
μεγάλων νοσοκομείων, όπως το Sick
Children’s Hospital του Τορόντο,
Το «Νέο Πρόγραμμα Ελληνόφωνης
Εκπαίδευσης «ΠΑΙΔΕΙΑ» της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, σε
συνεργασία με Το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) και
παρέχουν επίσης μεγάλη οικονομική
βοήθεια στο ελληνικό Νοσοκομείο
Παίδων
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» “ΕΛΠΙΔΑ”.
Παράλληλα, το συγκεκριμένο
φεστιβάλ, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος
του Τορόντο κ JOHN TORY (Δείτε την αποκλειστική δήλωσή του σε εμάς για τα ελληνικά Κανάλια, με τα οποία
συνεργαζόμαστε), έχει ενισχύσει οικονομικά την ευρύτερη περιοχή, καθώς σύμφωνα με μια ανεξάρτητη μελέτη, ο
τζίρος από 11,4 εκατομμύρια δολάρια το 2010 αυξήθηκε σε 70,2 εκατομμύρια το 2015.
Τάκης Γαλλιάτσος (Peter Galiatsos)
Spartan Media
Email: spartan.mda@gmail.com

