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Αυστηρή προειδοποίηση
Μαθηματικά μυαλά τιμούν την Ελλάδα στον κόσμο
Τσίπρα στην Τουρκία:
«Είμαστε αποφασισμένοι» –
Η Κύπρος δεν είναι μόνη της
ΒΙΚΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Θεώρησα απαραίτητο να
ζητήσω τη σύγκληση, σήμερα,
ολομέλειας αξιοποιώντας το
άρθρο 14α του κανονισμού,
προκειμένου να ενημερώσω
το σώμα για τη πορεία του
Κυπριακού, σε συνέχεια του
τερματισμού των συνομιλιών
στην Ελβετία, τα ξημερώματα
της περασμένης Παρασκευής.
Είναι σαφές, άλλωστε -όπως
είχα επανειλημμένως την
ευκαιρία να επισημάνω
στις συνομιλίες μου με τους
αρχηγούς των κοινοβουλευτικών
κομμάτων- ότι η δίκαιη και
βιώσιμη λύση του Κυπριακού
αποτελεί εθνικής σημασίας
στόχο για την επίτευξη του
οποίου, είναι εξαιρετικά
σημαντικός ο διάλογος, η
διαρκής ενημέρωση αλλά και η
συνεννόηση.
Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, η
ελληνική κυβέρνηση
–η ελληνική αντιπροσωπεία-

υποστήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαπραγμάτευσης, τις πάγιες
θέσεις της χώρας μας:
– Πρώτον, ότι δίκαιη
και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού, προς όφελος
του συνόλου του Κυπριακού
λαού -Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων- μπορεί να
επιτευχθεί μόνο στη βάση των
αποφάσεων του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ και της
ιδιότητας της Κυπριακής
Δημοκρατίας ως κράτος-μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– Δεύτερον, ότι η Ελλάδα
στηρίζει σταθερά τις
προσπάθειες της Κυπριακής
Δημοκρατίας στις δικοινοτικές
συνομιλίες, αλλά εμπλέκεται
μόνο στη διαπραγμάτευση του
κεφαλαίου της ασφάλειας.
– Τρίτον, ότι στο πλαίσιο των
(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Τη 12η θέση ανάμεσα σε 111
χώρες του κόσμου κατέκτησε
η Ελλάδα στην 58η Διεθνή
Μαθηματική Ολυμπιάδα στο Ρίο
ντε Τζανέιρο. Η ελληνική ομάδα
κέρδισε ένα χρυσό, τέσσερα
αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο,
κατακτώντας την πρώτη
θέση ανάμεσα στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Είναι η μεγαλύτερη διάκριση
που έχουν κερδίσει Ελληνες
μαθητές σε παγκόσμιο
διαγωνισμό μαθηματικών. Εξι
αγόρια, ηλικίας 16-18 ετών από
διαφορετικά μέρη της Ελλάδας,
ένωσαν τις δυνάμεις τους σε
μαθηματικές ασκήσεις... για δυνατούς λύτες και κατέκτησαν τη 12η θέση (ανάμεσα σε 111 χώρες)
στην 58η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που έγινε πριν από λίγες ημέρες στη Βραζιλία. Η ομάδα
των Ελλήνων μαθητών αναδείχθηκε πρώτη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και
δωδέκατη σε ολόκληρο τον κόσμο, κερδίζοντας συνολικά έξι μετάλλια (ένα χρυσό, τέσσερα αργυρά
κι ένα χάλκινο).
«Αισθάνομαι πολύ υπερήφανος και χαρούμενος γι’ αυτή την επιτυχία», λέει στην «Κ» ο Βασίλης
Γεωργιάδης που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο της ελληνικής ομάδας. «Είναι μεγάλη τιμή για εμένα
αυτή η διάκριση σε Διεθνή Ολυμπιάδα και πρέπει να πω ότι δεν την περίμενα, αφού οι αντίπαλοι
σε αυτούς τους διαγωνισμούς είναι πάρα πολύ καλοί», προσθέτει.
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Ο Μιχαήλ Καρλούτσος διορίσθηκε
επικεφαλής πρωτοκόλλου του
Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ
Ο Μιχαήλ Καρλούτσος, υιός του
π. Αλέξανδρου Καρλούτσου,
διορίσθηκε επικεφαλής
πρωτοκόλλου του Υπουργείου
Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο κ.
Καρλούτσος έχει αποδείξει
τον εαυτό του με τη δράση του
και τις επιτυχημένες ενέργειές
του, σε πολλά έργα του
Οικουμενικού μας Πατριαρχείου,

From a dream...to a dream home!
Βήμα-βήμα προς ηο ζπίηι ηων ονείρων ζας!
For all your mortgage
needs:
> Residential mortgages
> Renovation loans
> Construction loans
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> Renewals

Bill V. Thomopoulos
Mortgage Broker
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Σηεγαζηικά δάνεια για
κάθε ζας ανάγκη:
> Αγορά και επιζκεσή
καηοικίας
> Ανέγερζη οικοδομής
> Ανατρημαηοδόηηζης
και ανανεώζεις

συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης της Αγίας και Μεγάλης
Συνόδου της Κρήτης.
Ομογενείς στις ΗΠΑ, αλλά και στον Καναδά έχουν πάρει περίοπτες
θέσεις μέσα στις κυβερνήσεις των δύο χωρών.
Η Ιερά μας Μητρόπολη και ο Μητροπολίτης Σωτήριος χαίρουν και
συγχαίρουν τον κ. Μ. Καρλούτσο και του εύχονται κάθε επιτυχία
για το καλό της χώρας και για το όνομα της Ομογένειας.
Michael Karloutsos Appointed as Acting Chief of Protocol for the
U.S. Department of State
Michael Karloutsos, son of Fr. Alexander Karloutsos, was appointed Acting Chief of Protocol for the U.S. Department of State. Mr.
Karloutsos has proven himself by his actions and successful efforts
in many projects of our Ecumenical Patriarchate, including his role
in organizing the Holy and Great Council in Crete.
Hellenes in the U.S.A as well as in Canada have earned prominent
positions within the governments of the two countries.
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All mortgage loans subject to client and property approval. Logos, brands, and other trademarks featured or referred to within this advertisement
are the property of their respective trademark holders.

Our Holy Metropolis and Metropolitan Sotirios are proud and
congratulate Mr. M. Karloutsos and wish him every success for the
good of the country and for the name of Hellenism.
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Μαθηματικά μυαλά τιμούν την Ελλάδα στον κόσμο
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Ο Βασίλης, που φέτος τελείωσε το Λύκειο και με βάση τη βαθμολογία του
θεωρεί βέβαιο ότι περνά στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ,
έχει πάρει μέρος σε αρκετούς διαγωνισμούς Μαθηματικών στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, με σημαντικές διακρίσεις. Σε διεθνές επίπεδο ήταν η
τέταρτη συμμετοχή του και η καλύτερη. Κατάφερε να λύσει τέσσερις από
τις συνολικά έξι ασκήσεις που δόθηκαν στους μαθητές τις δύο ημέρες του
διαγωνισμού. «Ελυσα τις ασκήσεις άλγεβρας, γεωμετρίας, θεωρίας αριθμών
και συνδυαστικής. Σε σύγκριση με προηγούμενες φορές τα θέματα ήταν
αρκετά δύσκολα και σίγουρα υπήρχε αρκετό άγχος για να τα καταφέρω.
Ωστόσο, σε έναν τέτοιο διαγωνισμό επικεντρώνεσαι στα προβλήματα και σε
νοιάζει μόνο να τα λύσεις. Αυτό κι έκανα», λέει στην «Κ» ο χρυσός νικητής.
Με όπλο το μεγάλο τους ταλέντο στα μαθηματικά, την προετοιμασία τους
–σε εθελοντική βάση– από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και τη
στήριξή τους από το Ιδρυμα Ωνάση που για τρίτη συνεχή χρονιά υπήρξε
μεγάλος χορηγός, οι μαθητές από τη χώρα μας κατάφεραν όχι μόνο να
συνεχίσουν τη μεγάλη παράδοση επιτυχιών των ελληνικών ομάδων σε
Διεθνείς Ολυμπιάδες, αλλά και να καταγράψουν την καλύτερη επίδοση
όλων των εποχών.
Ο 18χρονος Ραφαήλ Ψυρούκης, που κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο της
ελληνικής ομάδας, ετοιμάζεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο σπουδές
μαθηματικών στο πανεπιστήμιο Cambridge. Ο ίδιος, όπως λέει στην
«Κ», λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας από
το Γυμνάσιο και αυτή η επιτυχία ήταν για εκείνον μία μεγάλη ηθική
ικανοποίηση.
«Οι ασκήσεις είναι πολύ υψηλού επιπέδου και χρειάζεται αρκετή
προετοιμασία για να πετύχεις», εξηγεί και περιγράφει την εμπειρία των επτά
ημερών στο Ρίο ντε Τζανέιρο. «Ηταν μια πολύ καλή διοργάνωση. Είχαμε
την ευκαιρία να συναναστραφούμε συνομηλίκους μας από διαφορετικές
χώρες, να γνωρίσουμε την κουλτούρα τους και να κάνουμε φιλίες. Εκτός
από τα μαθηματικά που μας ενώνουν, αναλωθήκαμε σε συζητήσεις και για
άλλα ενδιαφέροντά μας, όπως ο αθλητισμός ή η μουσική. Επίσης, είχαμε
την ευκαιρία να κάνουμε πολλές εκδρομές και να γνωρίσουμε τα αξιοθέατα
του Ρίο».
Στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα, πρώτη αναδείχθηκε η ομάδα μαθητών
της Νότιας Κορέας και ακολούθησαν το Βιετνάμ και η Κίνα. Η Ελλάδα
ήρθε τρίτη στην Ευρώπη (μετά τη Βρετανία και τη Ρωσία) και πρώτη στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. «Είναι τεράστια η επιτυχία των Ελλήνων
μαθητών, γιατί η συμμετοχή σε έναν τέτοιο διαγωνισμό χρειάζεται ταλέντο,
καλή προπόνηση και αφοσίωση στον στόχο», λέει στην «Κ» ο Γιάννης
Τυρλής, γενικός γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
«Πρόκειται για χαρισματικές προσωπικότητες που διακρίθηκαν ανάμεσα σε
άλλες εθνικές ομάδες υψηλού επιπέδου», συμπληρώνει, σημειώνοντας ότι
πολλές άλλες χώρες κάνουν μετεγγραφές όχι μόνο προπονητών αλλά και
παικτών. Ενδεικτικά, πολλές δυτικές ομάδες έχουν παίκτες από την Ασία
που έχουν μετεγγραφεί στα σχολεία τους για τον λόγο αυτό.
«Πνοή ελπίδας»
Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου εξέφρασε τα θερμά του
συγχαρητήρια στους μαθητές, καθώς και στην Ελληνική Μαθηματική
Εταιρεία για τη σπουδαία αυτή διάκριση. «Η επιτυχία των Ελλήνων
μαθητών αποτελεί μια πνοή ελπίδας ενάντια στα αρνητικά στερεότυπα που
προβάλλονται για την εκπαίδευση στη χώρα μας. Αυτά τα θαυμάσια μυαλά
συνέχισαν μια παράδοση χρόνων στις επιτυχίες των μαθητών μας σε τέτοιου
τύπου επιστημονικές διοργανώσεις», δήλωσε.
Πηγή: Η Καθημερινή (25 Ιουλίου 2017)

Ancient Greek
Inventions in
Modern Society

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Some of the most well-known
objects of our daily lives originated in ancient Greece. Aside
from such concepts as philosophy and democracy, ancient
Greeks contributed many inventions we still use today.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ .................

Map: The Greek scientist
Anaximander was the first who
conceptualized the ideas of longitude and latitude. Later, Strabo
and Eratosthenes created maps
spanning the world.
Lever: The lever was first
described by the Greek mathematician Archimedes in 260 BC.
The use of the lever contributed
to the impressive constructions
of the ancient era
Alarm clock: The first alarm
clock was created in ancient
Greece, by Ctesibus, a Hellenistic engineer and inventor. He
developed an elaborate system
of dropping pebbles on to a
gong in order to make a sound.
This sound was set to happen at
specific time intervals.
Odometer: There is a dispute
around the Greek inventor of the
odometer as some say it was the
Hero of Alexandria while others
claim that it was Archimedes.
The invention of the odometer
helped the ancient Greek civilization by boosting its economy.
Central heating: According
to archaeological findings in
ancient Greece, the Temple of
Ephesus was kept warm using
flues under the floor to circulate
the heat of the fire.
Thermometer: The original
concept of the current thermometer dates back almost 2,000
years. The Greeks of Alexandria
were the first who figured out
how air expands when exposed
to high temperatures. Philo of
Byzantium was the first to apply
this technique.
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Αυστηρή προειδοποίηση Τσίπρα στην Τουρκία: «Είμαστε αποφασισμένοι» – Η Κύπρος δεν είναι μόνη της
(Συνέχεια από σελίδα 1)
συνομιλιών, η Ελλάδα βρίσκεται
σε διαρκή συντονισμό με την
Κυπριακή Δημοκρατία, της
οποίας –άλλωστε- ο λαός θα
κληθεί να πάρει την τελική
απόφαση.
Στη βάση αυτών των πάγιων
θέσεών μας, αναδείξαμε με
επιμονή και αποφασιστικότητα
το γεγονός ότι δίκαιη και
βιώσιμη λύση του Κυπριακού
συνεπάγεται, πρώτα και κύρια,
άρση των συνεπειών της
εισβολής και κατοχής μέρους
της Κύπρου.
Συνεπάγεται κατάργηση των
επεμβατικών δικαιωμάτων και
εγγυήσεων και αποχώρηση των
κατοχικών στρατευμάτων.
Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω
ιδιαίτερα, την καθοριστική
-ιστορικής σημασίας- θα έλεγα,
προσπάθεια του Υπουργού
Εξωτερικών κ. Κοτζιά, για την
οποία θα ήθελα σήμερα και
δημόσια να τον ευχαριστήσω.
Γιατί η ελληνική πλευρά
ανέδειξε με απόλυτη σαφήνεια,
σε όλα τα fora και τις διεθνείς
μας επαφές, το γεγονός ότι
κανένα κράτος τον 21ο αιώνα
και ειδικά ένα κράτος-μέλος της
ΕΕ – δεν μπορεί να θεωρείται
κυρίαρχο και ανεξάρτητο, αν εις
βάρος του υφίστανται εγγυητικά
και επεμβατικά δικαιώματα.
Το γεγονός ότι κανένα κράτος
της Ε.Ε. -και σίγουρα όχι η
Ελλάδα- δεν θα μπορούσε να
αποδεχθεί και να συνυπογράψει
δικαίωμα επέμβασης της
Τουρκίας, στην επανενωμένη
Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή
απέναντι σε μια χώρα κράτος
μέλος της Ε.Ε.
Το γεγονός ότι μια επανενωμένη
Κύπρος υπό καθεστώς
εγγυήσεων, δεν θα μπορούσε
ποτέ να εκφραστεί με
ανεξάρτητη φωνή σε κοινοτικό
επίπεδο, με όλες τις συνέπειες
που θα είχε αυτό για την ίδια
την ΕΕ.
Το γεγονός ότι η διατήρηση
των εγγυήσεων και η παρουσία
των κατοχικών στρατευμάτων
στην επανενωμένη Κύπρο,
θα υπονόμευαν καθημερινά,
οποιαδήποτε προσπάθεια για
ειρήνη και συμφιλίωση στο
νησί.
Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό
-ίσως για πρώτη φορά σε τόσο
μεγάλο βαθμό- μπορέσαμε, μαζί
με την Κυπριακή Δημοκρατία,
και πείσαμε τη διεθνή κοινότητα
για τις θέσεις μας.
Θεωρώ, όμως, εξίσου σημαντικό
το γεγονός ότι- σε μεγάλο
βαθμό, πείσαμε και για τις
προθέσεις μας.
Ότι δεν ροκανίζουμε το χρόνο
των διαπραγματεύσεων για
να παίξουμε το παιχνίδι
της επίρριψης των ευθυνών
της αποτυχίας, αλλά
αγωνιζόμαστε ειλικρινά υπέρ
μιας λύσης που θα ωφελήσει
το σύνολο του κυπριακού
λαού, εξασφαλίζοντας ότι
τα λάθη του παρελθόντος
δεν θα επαναληφθούν και
ότι η «ασφάλεια της μίας
κοινότητας δεν θα οικοδομηθεί

εις βάρος της ασφάλειας της
άλλης».
Εδώ και ένα χρόνο, καταθέσαμε
σειρά προτάσεων, μεταξύ
οποίων η σύναψη Τριμερούς
Συμφώνου Φιλίας και η
δημιουργία Μηχανισμού
ελέγχου του ΟΗΕ.Προτάσεις
που, μαζί με την αλλαγή στη
δομή του κράτους, τα μέτρα
αστυνόμευσης και τη συμμετοχή
στην ΕΕ, θα ενίσχυαν την
αίσθηση ασφάλειας και της
τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Στο πλαίσιο αυτό,
επανειλημμένως
καλέσαμε την Τουρκία
σε προπαρασκευαστικές
διαβουλεύσεις.
Δυστυχώς, δεν βρήκαμε
ανταπόκριση.

της Ζώνη.

Και το λέω αυτό με ιδιαίτερη
λύπη, διότι όπως φάνηκε,
εάν είχαμε καταφέρει να
σημειώσουμε εκ των προτέρων
ουσιαστική πρόοδο σε αυτό
το κεφάλαιο, όπως αυτή που
σημειώθηκε σε άλλα κεφάλαια,
η προοπτική για λύση στην
Ελβετία, θα ήταν πολύ
καλύτερη.

Η δίκαιη και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού στο πλαίσιο των
αποφάσεων του ΟΗΕ, αποτελεί
και θα συνεχίσει να αποτελεί,
κεντρικό άξονα της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής.
Κεντρικό διακύβευμα για μια
χώρα που αποτελεί πυλώνα
ειρήνης, σταθερότητας και
ασφάλειας στην περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε
ανοιχτοί στην επανέναρξη των
συνομιλιών υπό τον ΟΗΕ,
στο βαθμό που θα εκφραστεί
ενδιαφέρον από όλες τις
πλευρές.

Αυτό, όμως, που διαφάνηκε,
παρά κάποιες ελπιδοφόρες
ενδείξεις, ήταν ότι η Τουρκία
δεν είχε τελικά πρόθεση να
δεσμευθεί σε μια λύση που θα
επέτρεπε στην επανενωμένη
Κύπρο να είναι πραγματικά
ανεξάρτητη και κυρίαρχη.
Χωρίς επεμβατικά δικαιώματα
και με αποχώρηση του
κατοχικού στρατού.
Δεν θα ήθελα να μπω σε
περισσότερες λεπτομέρειες για
τη διαπραγμάτευση.
Άλλωστε, τον λόγο θα πάρει
ο Υπουργός Εξωτερικών κ
Κοτζιάς.
Θεωρώ, όμως, ότι η επόμενη
περίοδος είναι ιδιαίτερα
σημαντική, και για αυτό
επιτάσσει αποφασιστικότητα
και ψυχραιμία σε μια σειρά από
ζητήματα που συνδέονται με τη
σημερινή μας συζήτηση:
Επιτρέψτε μου να τα ιεραρχήσω
συνοπτικά:
Πρώτον, η συνεργασία
Ελλάδας-Κυπριακής
Δημοκρατίας, αποτελεί και θα
συνεχίσει να αποτελεί κρίσιμο
άξονα της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής.
Το γεγονός αυτό, δεν
περιορίζεται μόνο στις
συνομιλίες για το Κυπριακό,
όπου ο συντονισμός ήταν
εξαιρετικός- και θα ήθελα με την
ευκαιρία να ευχαριστήσω για
αυτό, τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
και την διαπραγματευτική ομάδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η συνεργασία ΕλλάδαςΚυπριακής Δημοκρατίας, έχει
ευρύτερες διαστάσεις, αφορά
γενικότερα, θα έλεγα, τη διεθνή
διπλωματική μας συνεργασία
στην ΕΕ, στη Σύνοδο των
Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου,
στις τριμερείς συνεργασίες με
χώρες της Μέσης Ανατολής και
αλλού.
Αφορά, ασφαλώς, και τη
στήριξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην άσκηση των
κυριαρχικών της δικαιωμάτων
στην Αποκλειστική Οικονομική

Η Κυπριακή Δημοκρατία
ως κυρίαρχο κράτος έχει το
δικαίωμα να επιλέξει το τρόπο
με τον οποίο θα αξιοποιήσει τα
δικαιώματά της, ιδίως αυτά που
απορρέουν από το διεθνές δίκαιο
και το δίκαιο της θάλασσας.
Και σε αυτή της την επιλογή,
είναι αυτονόητο ότι θα έχει
τη στήριξη τόσο της Ελλάδας,
όσο όμως και της ΕΕ, αλλά
και συνολικά της διεθνούς
κοινότητας, απέναντι σε
οποιαδήποτε απειλή.
Δεύτερον. Ο τερματισμός
των συνομιλιών στην Ελβετία
δεν αποτελεί το τέλος της
προσπάθειάς μας.

Και θα συνεχίσουμε να
κινούμαστε στην ίδια
κατεύθυνση:
Προάσπιση των αρχών μας, σε
συνδυασμό με μια διπλωματία
που δεν βασίζεται σε φοβίες και
εμμονές του παρελθόντος, αλλά
σε εποικοδομητικές προτάσεις
και στη δημιουργία ερεισμάτων.
Και βέβαια θα αξιοποιήσουμε
το γεγονός ότι η κατάργηση των
εγγυήσεων και η αποχώρηση
των κατοχικών στρατευμάτων,
αποτελεί πια -χάρη στις
προσπάθειες της ελληνικής
πλευράς- μέρος της ατζέντας
της διεθνούς κοινότητας,
για επίλυση του Κυπριακού
προβλήματος.
Όπως επιβεβαιώνεται άλλωστε
και από τον Γενικό Γραμματέα
του ΟΗΕ.
Έναν άνθρωπο που χαίρει
ιδιαίτερης εκτίμησης διεθνώς.
Μια πολιτική προσωπικότητα
υψηλού κύρους που μπορεί να
συνεχίσει και πιστεύουμε ότι θα
συνεχίσει αυτήν την σημαντική
προσπάθεια.
Τρίτον, η δίκαιη και βιώσιμη
λύση του Κυπριακού είναι
και πρέπει να είναι κεντρικό
πρόταγμα και για το μέλλον της
ΕΕ.
Όχι μόνο διότι αφορά την άρση
της παράνομης κατοχής ενός
κράτους μέλους.
Ούτε μόνο διότι η εφαρμογή του
ευρωπαϊκού κεκτημένου, είναι
απαραίτητη για την επίλυση του
ζητήματος.
Ούτε μόνο επειδή χάρη και στις
συντονισμένες μας προσπάθειες,
έχει γίνει πια αποδεκτό από
όλους ότι έχει θέση στο τραπέζι
των συνομιλιών.

Αλλά και διότι συμβάλλοντας
στην επίλυση του Κυπριακού,
η ΕΕ ανοίγει το δρόμο ώστε
να ενισχύσει τον διεθνή και
περιφερειακό της ρόλο.
Τέταρτον, το μήνυμά μας
προς την Τουρκία -το οποίο
αναδείχθηκε και κατά τις
συνομιλίες για το Κυπριακόπρέπει να παραμείνει σταθερό,
ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές:
Είμαστε αποφασιστικοί στην
προάσπιση των αρχών και
δικαιωμάτων μας έναντι
οποιασδήποτε απειλής και
διεκδίκησης.
Και την ίδια στιγμή,
προσηλωμένοι στην
αντιμετώπιση των ζητημάτων
που μας χωρίζουν και στην
οικοδόμηση μιας σχέσης που
βασίζεται στον σεβασμό του
διεθνούς δικαίου.
Στον αμοιβαίο σεβασμό.
Μένει να δούμε κατά πόσον
και η Τουρκία θα αναγνωρίσει
τη σημασία που έχει η δίκαιη
και βιώσιμη επίλυση του
Κυπριακού, για την ίδια,
για τις σχέσεις μας και τις
ευρωτουρκικές σχέσεις, αλλά
και για την ευρύτερη περιοχή.
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Θα ήθελα κλείνοντας, να
χαιρετίσω την απόφαση της
Ελληνικής και της Κυπριακής
Βουλής από το Γενάρη 2016,
για την από κοινού πρόσβαση
σε όλα τα ντοκουμέντα τα
οποία ήρθαν στη γνώση και την
κατοχή της ελληνικής Βουλής
από το 1986 μέχρι το 1988 και
αφορούν το Κυπριακό.
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Περίοδος κατά την οποία
λειτούργησε η «Εξεταστική
Επιτροπή» για τις καταθέσεις
όλων όσων είχαν σχέση με την
κυπριακή τραγωδία.
29 χρόνια μετά, η Ελληνική
Βουλή θα δώσει πλήρη σειρά
αυτών των ντοκουμέντων στην
Κυπριακή Βουλή, έτσι ώστε
να ανοίξει, όπως δικαιούται
άλλωστε για ένα θέμα που
κυρίως αφορά το Κυπριακό λαό,
να ανοίξει για επιστημονικούς
και ιστορικούς λόγους, αυτή η
περίοδος προς εξέταση.
Όπως γνωρίζεται αυτή η
απόφαση των δυο εθνικών
αντιπροσωπειών έχει ληφθεί
εδώ και πολύ καιρό, συνεπώς
ουδόλως σχετίζεται με τη πορεία
των συνομιλιών για την επίλυση
του Κυπριακού προβλήματος.
Αντιθέτως, ανεξαρτήτως από
τις συνομιλίες και την έκβασή
τους, θεωρώ ότι αποτελεί ένα
ανεκπλήρωτο εδώ και δεκαετίες
χρέος της ελληνικής πολιτείας
προς τον Κυπριακό λαό.
Ένας ελάχιστος φόρος τιμής
και μια ιστορική δικαίωση προς
όλους όσους αγωνίστηκαν,
αντιστάθηκαν και θυσιάστηκαν
στο πραξικόπημα κατά του
Μακαρίου και στην εισβολή και
κατοχή μέρος της Κύπρου, από
τις Επιχειρήσεις του Αττίλα.
Και θέλω να πιστεύω ότι το
σύνολο των δημοκρατικών
πολιτικών δυνάμεων, θα
στηρίξουν την σημερινή
ιστορική πράξη του ελληνικού
κοινοβουλίου, όπως ενέκριναν
πριν λίγο καιρό και τα
πρωτόκολλα συνεργασίας με
τα οποία η πρωτοβουλία αυτή
ξεκίνησε.

July 20, 2017 -Invasion of Cyprus –
Eισβολή της Κύπρου
Today, I commemorate with you the tragic events and enduring consequences of the Turkish invasion of Cyprus on July 20 1974, that continues to this
day.
I extend my deepest sympathies to the families and friends of those
who lost their lives during the summer of 1974 and hope that the pursuit of
justice will help to honour their memories.
On this, the 43rd anniversary of the occupation, members of the international Cypriot Diaspora are marking the occasion by demanding the immediate
withdrawal of Turkish troops from Cyprus and an end to the occupation. I
encourage all parties to engage in constructive dialogue that will resolve the
current situation based on goodwill and a respect for territorial integrity and
human rights.
I have long advocated a ‘peace with justice’ solution for
the island of Cyprus where thirty-seven per cent of the island, is occupied by
Turkey.
Since 1988, I have visited Cyprus many times; participated in the Morfu
Marches and other marches with the ‘Lobby for Cyprus’ and the Ayios
Amvrosios Association; and, met, together with representatives of these organizations officials of the Government of Cyprus, the United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) and UNESCO.
In 2013, I met with officials of the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (UNESCO) with respect to the destruction of
the religious and cultural history in the northern part of Cyprus.
I will
continue to be actively involved with the community with respect to this
critical situation.
I believe it is important for us to remember the lessons of history and uphold
the values of peace, freedom, democracy and respect.
It is about time
that the rest of the world holds the perpetrators responsible and demand the
immediate withdrawal of the Turkish military force.
Regards,
Hon. Jim Karygiannis
Councillor Ward 39
Scarborough-Agincourt
100 Queen Street West, Suite A1
Toronto, ON M5H 2N2
Phone: 416-392-1374

Bear Quintuplets - once
in a lifetime photo
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Black bears typically have two cubs; rarely, one or three.
In northern New Hampshire, a black bear sow gave birth
to five healthy young. There were two or three reports of
sows with as many as 4 cubs, but five was, and is, very
extraordinary. The photographer learned of them shortly
after they emerged from their den and set a goal of photographing all five cubs with their mom - no matter how
much time and effort was involved. He knew the trail
they followed on a fairly regular basis, usually shortly before dark. After spending nearly four hours a day,
seven days a week, for more than six weeks, he had that
once-in-a-lifetime opportunity and photographed them.

Celebrating one year of public bike share in Vancouver
In first year, public bikes were used for more than one
million kilometers of travel
City of Vancouver July 18, 2017
One year ago on July 20, the City of Vancouver launched the City’s first public bike share program in
partnership with Vancouver Bike Share: Mobi by Shaw Go.
In its inaugural year, Mobi saw exceptional uptake by residents of Vancouver, with over 6,400 people
becoming members of the bike share. In the past year, they have travelled over one million kilometers
using public bikes, making a big contribution towards encouraging more people to cycle.
“With over 400,000 rides covering a million kilometers in its first year, Mobi is a tremendous success
and has quickly become a valuable part of Vancouver’s active transportation network,” says Mayor
Gregor Robertson. “Over half of trips in Vancouver are made by walking, cycling and transit - Mobi has
helped fill gaps by making it even easier to navigate the city with short trips or between transit stops.
Thank you to the 6,400 local founding members who helped boost Mobi’s success and transform how
residents and visitors alike get around Vancouver.”
Launched last summer, Mobi is great for zipping to meetings, heading out for lunch, running a quick errand, or simply going out to enjoy the fresh air. Mobi continues to expand and grow - its busiest day was
on Canada Day with almost 4,000 trips and its busiest month was in June with over 72,000 trips.
“In just one year we have seen a big uptake in membership and ridership. We are so pleased by our members who have shared their stories about how Mobi has changed the way they get around Vancouver”
says Mia Kohout, General Member of Vancouver Bike Share. “Mobi is easy, fun, and convenient. It is so
exciting to see happy and smiling faces on Mobi bikes around the City.”

Mobi by the numbers:

*
400,000+: total rides since July 20 (where a bike was taken from one station and returned to another), with an average of 2,500-3,000 trips per day

The photographer stayed in touch with other people who
saw the bears during the summer and into the fall hunting season. All six bears continued to thrive. As time for
hibernation approached, he found still more folks who
had seen them, and everything remained OK. The photographer stayed away from the bears because he was
concerned that they might become habituated to him,
or to people in general, and treat them as approachable
friends. This could easily become dangerous for both
man and animal.
After Halloween, no further reports and could only hope
the bears survived until they hibernated. This spring, just
before the snow disappeared, all six bears came out of
their den and wandered all over the same familiar territory they trekked in the spring.

*

3,915 trips: Busiest day (July 1, 2017)

*

72,602 trips: Busiest month (June 2017)

*

1.14+ million km to date

*

19 minutes: Average trip duration

*

~3km: Average trip distance

A timeline of Public Bike Share in Vancouver:

*
October 31, 2012: Council approves the Transportation 2040 Plan, which highlights public
bike share as an area of focus [news release<http://vancouver.ca/news-calendar/city-council-has-approved-transportation-2040.aspx>]
*
February 23, 2016: City of Vancouver announces bike share partner, CycleHop Canada [news
release<http://vancouver.ca/news-calendar/city-announces-bike-share-partner.aspx>]
*
April 8, 2016: Public bike share program invites public to suggest station locations [news release<http://vancouver.ca/news-calendar/suggest-a-station-site-for-public-bike-share.aspx>]

The photographer saw them before mid-April and
dreamed nightly of taking another family portrait, a highly improbable second once-in-a-lifetime photograph.

*
May 20, 2016: Public bike share gets its name: Mobi, bikes we share; founding memberships are
launched [news release<http://vancouver.ca/news-calendar/mobi-bikes-we-share-discounted-membership.aspx>]

On 25 April, he achieved his dream

*
July 20, 2016: Mobi launched to founding members [news release<http://vancouver.ca/news-calendar/mobi-hits-the-streets.aspx>]

When something as magical as this happens between
man and animal, Native Americans say, “We have walked
together in the shadow of a rainbow.” And so it is with
humility and great pleasure that I share these exhilarating
photos with you.

*
August 18, 2016: Mobi launched to the general public, reaches 700 trips a day [news release<http://vancouver.ca/news-calendar/mobi-bike-share-program-expands.aspx>]
*
September 27, 2016: Mobi launches its free app [news release<http://vancouver.ca/news-calendar/
mobi-bike-share-app-now-available-to-download-free.aspx>]
*
October 28, 2016: Mobi reaches 100,000 rides [news release<http://vancouver.ca/news-calendar/
Mobi-bike-share-passes-100-000-rides-milestone.aspx>]
*
December 6, 2016: Shaw Go sponsorship announced, Mobi becomes Mobi by Shaw Go [news
release<http://vancouver.ca/news-calendar/vancouver-bike-share-picks-up-speed-with-shaw-sponsorship.
aspx>]
*
May 3,2017: Vancity signs on for a one-year partnership as the Education and Safety Community
Sponsor of Mobi by Shaw Go
*

May 2017: Corporate Memberships launched

*
June 2, 2017: Mobi by Shaw Go arrives in Stanley Park [news release<http://vancouver.ca/
news-calendar/mobi-by-shaw-go-arrives-in-stanley-park.aspx>]
*

July 1, 2017: Mobi by Shaw go hits a record 3,915 trips in one day

Founding members are encouraged to renew their membership online at https://www.mobibikes.ca/en/
foundingmemberrenewal.
Users can find a map<https://www.mobibikes.ca/en#the-map> with live stations and number of bikes and
open docks available at each station, plus more details on pricing, on the Mobi web site at mobibikes.
ca<https://www.mobibikes.ca/>.
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«Πρόσφυγες» και “πρόσφυγες”

Γιώργος Γκέκας

Ε

ίναι η πλημμύρα
των «προσφύγων»
το αποτέλεσμα μιας
εμπόλεμης κατάστασης και
ταλαιπωρημένων ανθρώπων,
άξιων του οίκτου μας που
ψάχνουν «στον Ηλιο μοίρα»;
Μια κατηγορηματική απάντηση
δεν είναι εύκολη και χρειάζεται
ανάλυση.
Πως όμως προέκυψε αυτό το
τσουνάμι μεταναστευτικού
κινήματος; Από την εποχή
του 9-11 η τρομοκρατία έχει
γίνει ο βασικός λόγος του να
τεντωθεί το επιχείρημα για να
επιτεθεί προληπτικά μια χώρα
-η ΗΠΑ βασικά- σε μια άλλη
χώρα με «Σοκ και Δέος».
Αν κοιτάξουμε προσεκτικά
(εκτος της Γιουκουσλαβίας)
είναι πραγματικά δύσκολο να
βρεί κανείς μια χώρα που είναι
εχθρός του Ισραήλ, η οποία δεν
έχει ακόμη βομβαρδιστεί απ’ τις
«συμαχικές δυνάμεις».
Όλοι γνωρίζουμε τις πρόσφατες
χώρες θύματα .... Ιράκ,
Αφγανιστάν, Λιβύη, Συρία,
Τυνησία, Παλαιστίνη και λοιπά.
Οι ανατρεπτικές δυνάμεις των
αποσχιστικών τάσεων στις
χώρες αυτές τροφοδοτούνται
και υποστηρίζονται απο
τις ίδιες χώρες που τις
βομβάρδησαν ! Οι πολίτες
των αποσταθεροποίημενων
χώρων θέλουν να ζήσουν
ειρηνικά, χωρίς βομβαρδισμούς,
και τρομοκρατία. Επειδή οι
επιθυμίες τους πέφτουν στο κενό
κατευθύνονται προς την Ευρώπη
(Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία,
Σκανδυναυϊκές χώρες) κλπ.
Είναι όμως όλοι αυτοί που
φθάνουν εκει πραγματικοί
προσφύγες; Εκτιμάται απο
πολλούς οι πραγματικοί
πρόσφυγες πολέμου είναι
περίπου -15% όλων των
«προσφύγων» που εισβάλουν
στην Ευρώπη και οι υπόλοιποι
είναι απλα οικονομικοί
πρόσφυγες. Σαν οικονομικοί
πρόσφυγες δεν ακολουθούν τα
παραδοσιακά νομικά κανάλια
μετανάστευσης αλλά αυτό της
εισβοληής. Πολλοί (διεθνηστές)
ισχυρίζονται οτι δεν υπάρχουν
σύνορα ούτε παράνομοι
μετανάστες και ότι όλοι έχουν
το δικαίωμα να ζήσουν εκει που
επιθυμούν.
Μερικοί απ’ τους μετανάστες
απαιτούν οτι οι «άπιστοι» στις
κατα κύριο λόγο Χριστιανικές
χώρες που φτάνουν οτι πρέπει
να υποκύψουν στις απαιτήσεις
τους και στις αρχές του Ισλάμ .
Οι «πρόσφυγες» αυτοί έχουν
δυσκολίες ένταξης στη
δυτική κουλτούρα, δομές και
κανόνες. Κατουράνε όπου κι
αν βρίσκονται, φτύνουν στο
πάτωμα, χρησιμοποιούν τα
παιδιά ως ασπίδες, πολλές

φορές λεηλατούν , κλέβουν
ό, τι χρειάζονται και δεν
εκτιμούν τους οικοδεσπότες
τους που τους φιλοξενούν.
Βανδαλισμοί και κατεδαφίσεις
αλλάζουν γρήγορα τις
εγκαταστάσεις διαμονής τους
σε ερείπια . Χειρότερα απ’
όλα εκφράζουν ανοιχτά αν οχι
μίσος περιφρόνηση για τους
Ευρωπαϊκούς λαούς .
Το κύριο μέρος των
“προσφύγων”, είναι άνδρες,
συχνά μαλώνουν μεταξύ τους
, δημιουργούν ταραχές και
εκδηλώνουν αντι-κοινωνική
συμπεριφορά. Το ποσοστό
βιασμών κοριτσιών και των
γυναικών που αποδίδεται στους
«πρόσφυγες» ποτέ δεν ήταν
τόσο υψηλός, όπως είναι τώρα.
Τα μέσα ενημέρωσης κατα κύριο
λόγο μιλούν για το ανθρώπινο
δράμα των μεταναστών, τις
ανάγκες τους, την ανεπάρκεια
του κρατικού μηχανισμού
να τους παρέχει όλα όσα
χρειάζονται , τη προθημία
και τη συνεισφορά εθελοντών
που τους συντρέχουν. Πολλοί
πιστεύουν οτι μερικά μέσα
ενημέρωσης συνομωτούν να
παρουσιάζουν μια ορισμένη
πλευρά του μεταναυστευτικού
προβλήματος ώστε οι ντόπιοι
να μην έχουν πλήρη γνώση το τι
συμβαίνει με τους «πρόσφυγες»
και έτσι να αυξηθεί η ξενοφοβία
και ο ρατσισμός.
Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
λένε στους πολίτες τους οτι
οι μετανάστες αποτελούν
«εμπλουτισμό στον πολιτισμό”,
Το «διαφορετικό» είναι
καλοδεχούμενο , μέσα απο
τη διαφορετικότητα γενιέται
κατανόηση και αποδοχή.
Λογικό και αποδεκτό. Είναι
όμως έτσι οταν αναρτίζονται
πανό απ’ τους μετανάστες
που απειλούν «Τα παιδιά σας
πρόκειται να λατρεύουν Αλλαχ ή
θα πεθάνουν”;
Πολλοί αναρωτιούνται πώς όλοι
αυτοί οι πρόσφυγες μπορεί να
έχουν νέα smartphones η και
γιατί δεν προτίμησαν τις τόσες
αραιοκατοικημένες ισλαμικές
χώρες απο την «άπιστη» Δύση.
Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι
εξ ορισμού μικρές σε έκταση
και η με υψηλό ποσοστό
πληθυσμιακής πυκνότητας.
Μερικά μέρη έχουν δεχτεί
περισσότερους πρόσφυγες
από ό, τι ο αριθμός άνθρωπων
που ζουν εκεί. Κατα συνέπεια
τίθεται θέμα ασφάλειας για
όλους.
Οπως λοιπόν δυτικές χώρες
ανέκαθεν συμβούλευαν
Τουρίστες που επισκέπτοντο μια
Ισλαμική χώρα να μη φορούν
μινι, σορτς, και αποκαλυπτική
εν γένει ενδυμασία και να
μη προκαλουύν εν γένει την
προσοχή τώρα αυτή η ίδια
συμβουλή δίνεται στους πολίτες
μέσα στη δική τους χώρα!
Λένε στις κόρες τους και στις
αδελφές τους να προσέχουν,
να μη κυκλοφορούν μετά το
ηλιοβασίλεμα, να έχουν πιπέριψεκασμού μαζί τους, να πάρουν
μαθήματα αυτοάμυνας κλπ. για
να αντιμετωπίσουν μερικούς
απ’ αυτούς τους μετανάστες που
«προκαλούνται» απ’ το δυτικό
γυναικείο ένδυμα.

Η στέγαση των προσφύγων
είναι επίσης μεγάλο πρόβλημα.
Οι άνθρωποι που είχαν bed and
breakfast πρέπει να δεχτούν
πρόσφυγες. Γυμναστήρια
έχουν δοθεί στους πρόσφυγες,
με αποτέλεσμα παιδιά να
στερούνται των σπορτς.
Σχολεία λαβαίνουν εντολή
να εκκενώθουν και το
σύνολο του κτιρίου δίδεται
στους πρόσφυγες μέ τους
μαθητές να αναγκάζονται να
παρακολουθήσουν μαθήματα
σε διαφορετικά σχολεία και
τοποθεσίες. Στρατιώτες έχουν
βγει έξω από τους στρατώνες
τους για να παραχωρηθούν
στους πρόσφυγες. Φθηνά
διαμερίσματα, (affordable housing) δίνεται στους πρόσφυγες
έτσι πολίτες του κράτους που
ζουν στη φτώχια έρχονται σε
δεύτερη μοίρα .
Παρ’ όλου αυτοί που
διαμαρτύρονται έχουν τους
νόμιμους λόγους τους δεν
είναι ρατσιστές, πονούν και
συμπάσχουν με τους πρόσφυγες,
υπάρχει μια παγκόσμια θάλεγα
προπαγάνδα που επιμένει να
τους αποκαλεί «ρατσιστές» .
Πολλοί υγειώς σκεπτόμενοι
πολίτες απ’ τη μια μεριά
θέλουν και βοηθήσουν τους
πρόσφυγες απ’ την άλλη όμως
ανησυχούν. Κανείς όμως δεν
μιλάει δυνατά γιατί δεν θα ήθελε
να χαρακτηριστεί «ρατσιστής»
«Ξενοφοβικός» ή ακόμη και
«Ναζί».

Η Ευρώπη και η βόρειος
Αμερική γενικά πάντα ήταν
παρούσες να βοηθήσουν σε
οποιαδήποτε καταστροφή. Έίτε
ήταν το τσουνάμι του 2004,
ή σεισμός στην Αϊτή το 2010,
ή ατομική καταστροφή στην
Ιαπωνία το 2011, ή πείνα σε
κάθε χώρα της Αφρικής τις
τελευταίες δεκαετίες , σε κάθε
περίπτωση η βοήθεια δόθηκε
με απλοχεριά. Οι Ευρωπαίοι
και οι Βορειο Αμερικανοί
σέβονται ξένες πεποιθήσεις και
κουλτούρες. Είναι απολύτως
γελοίο να κατηγορούνται ως
ρατσιστές, μόνο και μόνο
επειδή πολλοί αμφιβάλλουν αν
ο μεγάλος αριθμός προσφύγων
απο Ισλάμικες χώρες είναι
πραγματικά πρόσφυγες και τι
κινδύνους για μια χριστιανική
χώρα εγκυμονεί η εμφανής
αδυναμία των προσφύγων να
προσαρμοστούν στο δυτικό
τρόπο ζωής.
Δεν είναι γελοίο να
χαρακρηρίζεται αρνητικά
και τόσο εύκολα ο καθένας
που εγείρη ερωτήματα για το
θέμα αυτό και να ανησυχει
για τα προβλήματα που
δημιουργούνται;
Υπάρχει λοιπόν λογοκρισία .
Μια μόνο άποψη επιτρέπεται
- το «πολιτικό σωστό”, το
οποίο λέει «όλοι οι πρόσφυγες
καλώς ορίσατε»”. Οποιαδήποτε
αντίθετη γνώμη χαρακτηρίζεται
ως «σχόλιο του μίσους”, και
υπενθυμίζεται οτι υπάρχουν
αυστηρές τιμωρίες για αυτά τα

«εγκλήματα». Θα μπορούσε να
πει κανείς οτι σαν αποτέλεσμα
της εισροής τόσων προσφύγων
η δημοκρατία ξεχάστηκε
και ο διάλογος όσο καλά
τεκμεριωμένος και νάναι μπήκε
στη πάντα.
Οι αυτοκαθοριζόμενες
«προοδευτικες ομάδες» που
νομίζουν οτι γνωρίζουν
καλλίτερα και σκέπτονται
για λογαριασμό αυτών
«που σκέπτονται λάθος» να
αισθάνονται άβολα με την
εισβολή τόσων μεταναστών
κατηγορούνται αδίκως. Μάλιστα
είναι αυτοί που σπέρνουν το
σπόρο της διαίρεσης και του
διαχωρισμού σε «ρατσιστές» και
φιλο μετανάστες.
Οι αληθινοί πρόσφυγες,
χρειάζονται κάθε θαλπορή,
υποστήριξη, και αγάπη, οι
υπόλοιποι όμως οικονομικής
φύσεως πρόσφυγες πρέπει
να υπαχθούν στους νόμους
μετανάστευσης του κράτους
χωρίς ξεχωριστά προνόμια.
Ρατσιτσική πρόταση; Δεν
νομ;iζω!
Γιώργος Γκέκας

Αποψεις
και σχολεια
ευπροσδεκτα στο
greek4all2017@gmail.com
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Χοιρινές μπριζόλες στο φούρνο με μανιτάρια
ΜΥΡΣΙΝΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά για 6 άτομα:
• 6 χοιρινές μπριζόλες από λαιμό, χοντροκομμένες (σε
πάχος περίπου 3 εκ.)
• 60 ml ελαιόλαδο
• 1 ξερό κρεμμύδι,
ψιλοκομμένο
• 3 - 4 σκελίδες σκόρδου,
πολτοποιημένες
• 1 κουτ. σούπας ξίδι
βαλσαμικό
• 4 - 5 πιπεριές
Φλωρίνης από βαζάκι,
σε μεγάλα κομμάτια
• 5 μεγάλα μανιτάρια πορτομπέλο, κομμένα στα 6
• 1 κουτ. σούπας μαϊντανός (τα φύλλα), ψιλοκομμένος
• 1 φλιτζ. τσαγιού λευκό ξηρό κρασί
• αλάτι, πιπέρι
Διαδικασία:
Σε ένα μεγάλο τηγάνι με βαρύ πάτο ή σε μια φαρδιά
κατσαρόλα ρίχνουμε το μισό ελαιόλαδο. Αλατοπιπερώνουμε τις
μπριζόλες και τις βάζουμε στο σκεύος σε 2 - 3 δόσεις, ίσα να πάρουν
χρώμα και από τις δύο πλευρές. Tις μεταφέρουμε σε πιατέλα και τις
σκεπάζουμε με ένα πιάτο, για να παραμείνουν ζεστές.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C. Ρίχνουμε το υπόλοιπο
ελαιόλαδο στο ίδιο σκεύος, χωρίς να το καθαρίσουμε, και
σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο σε μέτρια φωτιά για 1 - 2
λεπτά. Προσθέτουμε τις πιπεριές, τα μανιτάρια και το βαλσαμικό
ξίδι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 3 - 4 λεπτά, ανακατεύοντας
με ξύλινη κουτάλα. Αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε το μαϊντανό.
Σβήνουμε με το κρασί και σιγοβράζουμε για 2 - 3 λεπτά.
Τακτοποιούμε σε ένα ταψάκι τις μπριζόλες και από πάνω αδειάζουμε
το περιεχόμενο του σκεύους. Ψήνουμε για 30 λεπτά, γυρνώντας τες
ενδιάμεσα για να ψηθούν και από την άλλη πλευρά. Συνοδεύουμε το
φαγητό με ένα λευκό ρύζι ή πράσινη σαλάτα.
Τι πίνουμε: Θα ανοίξουμε ένα ερυθρό χαρμάνι με βάση το
Αγιωργίτικο ή Cabernet Sauvignon.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

• τα φύλλα από 1/2 µάτσο
φρέσκο µαϊντανό, ψιλοκοµµένα
• 10 ντοµατίνια, κοµµένα στη
µέση
• 2 κουτ. σούπας ξίδι βαλσαµικό
• 60 ml ελαιόλαδο
• 1 κουτ. σούπας φρέσκια
ρίγανη, ψιλοκοµµένη (σε
µεγάλα σούπερ µάρκετ), ή
3 κουτ. σούπας δυόσµος ή
βασιλικός, χοντροκοµµένος (µε
διαφορετικό αποτέλεσµα)
Για τις μπρουσκέτες με
αντζούγιες
• 6 φιλέτα αντζούγιας, καλά
πλυµένα, ξαλµυρισµένα και
ψιλοκοµµένα
• 60 ml ελαιόλαδο
• 250 γρ. κατσικίσιο τυρί τύπου
σεβρ, λιωµένο µε το πιρούνι,
ή ξινοµυζήθρα ή 180 γρ.
ανθότυρο, αναµεµειγµένο µε 70
γρ. γραβιέρα, ψιλοτριµµένη
• 3 κουτ. σούπας πασατέµπος
ή ηλιόσπορος, καθαρισµένος
(έτοιµος, καθαρισµένος σε
µεγάλα σούπερ µάρκετ και
ξηροκαρπάδικα) - εναλλακτικά,
βάζουµε 1 κουτ. γλυκού
σουσάµι
• 4 µεγάλες ή 8 µικρές φέτες
ψωµί της αρεσκείας µας

Σορμπέ καρπούζι με λίγη
ζάχαρη
Συνταγή: Άννα Ναθαναηλίδου
Φωτογραφία: Πέτρος
Αδριανόπουλος
Υλικά
• 1 κιλό καρπούζι χωρίς
κουκούτσια, ώριμο,
καθαρισμένο (καθαρό βάρος)
• 4 κουτ. σούπας ζάχαρη
• 2 κουτ. σούπας χυμός λεμονιού

Υλικά
Διαδικασία

• 850 γρ. πατάτες, κατά προτίμηση βιολογικής γεωργίας,
καθαρισμένες και κομμένες σε μέτρια κομμάτια
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
• 10 ελιές Καλαμών (ή άλλες μαύρες ελιές), χωρίς κουκούτσια,
χοντροκομμένες
• 1 κουτ. σούπας φυλλαράκια φρέσκιας ρίγανης, ψιλοκομμένα ή 1
κοφτό κουτ. γλυκού ξερή, τριμμένη
• 1/2 κουτ. γλυκού ξύσμα από ακέρωτο, βιολογικό λεμόνι
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 2 - 3 κουτ. σούπας φυλλαράκια μαϊντανού, ψιλοκομμένα

Φακές µε ντοµατίνια και φρυγανισµένο
ψωµί µε τυρί και αντζούγιες
Νένα Ισμυρνόγλου
Υλικά
• 200 γρ. φακές, κατά προτίµηση
ψιλές
• 1 µέτριο ξερό κρεµµύδι, σε
ψιλά καρέ
• 1 φύλλο δάφνης
• 1/2 κουτ. γλυκού κύµινο, σε
σκόνη

• το λευκό και το τρυφερό
πράσινο µέρος από 2 φρέσκα
κρεµµυδάκια, ψιλοκοµµένα

Υλικά (μεζές για 8 άτομα - σε
ταψί 24 εκ.)
• 2 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες,σε
φέτες πάχους 0,5 εκ.
• 2 μέτριες ντομάτες, σε ψιλά καρέ
(με τα ζουμιά τους)
• 1/2 σκελίδα σκόρδου, λιωμένη
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού φύλλα φρέσκου
βασιλικού, ψιλοκομμένα (ή
μαϊντανού)
• 250 γρ. μετσοβόνε, τριμμένο στη χοντρή πλευρά του τρίφτη, ή
άλλο καπνιστό τυρί της αρεσκείας μας
• 3 αυγά
• 100 ml φρέσκο γάλα
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 30 ml ελαιόλαδο + ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
• αλάτι (με φειδώ - είναι αλμυρό το τυρί), πιπέρι
Διαδικασία
Αλατίζουμε τις μελιτζάνες και τις αφήνουμε σε ένα σουρωτήρι για
30 λεπτά, να ξεπικρίσουν. Παράλληλα, ανακατεύουμε σε ένα μπολ
την ντομάτα με το σκόρδο, το βασιλικό, το ελαιόλαδο, λίγο αλάτι
και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και τα αφήνουμε στην άκρη.
Ξεπλένουμε τις μελιτζάνες και τις στεγνώνουμε καλά πιέζοντάς τες
με χαρτί κουζίνας. Ρίχνουμε σε ένα μεγάλο τηγάνι τόσο λάδι ώστε
να καλύψει το 1/3 του σκεύους και το ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά.
Τηγανίζουμε τις μελιτζάνες (σε δόσεις) για περίπου 2 λεπτά από
κάθε πλευρά, μέχρι να μαλακώσουν και να ροδίσουν. Τις βγάζουμε
με τρυπητή κουτάλα και τις αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί
κουζίνας να στραγγίξουν από το περιττό λάδι. Προθερμαίνουμε το
φούρνο στους 160° C.
Σε ένα μπολ χτυπάμε με το σύρμα τα αυγά με το γάλα και
αλατοπίπερο, μέχρι να αφρατέψουν. Στρώνουμε τις φέτες μελιτζάνας
στο ταψί με τέτοιο τρόπο ώστε η μία φέτα να καλύπτει την άλλη
κατά το ήμισυ.
Σκορπίζουμε ομοιόμορφα το μείγμα της ντομάτας, ρίχνουμε από
πάνω το τυρί και περιχύνουμε με το λιγοστό μείγμα των αυγών.
Ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια του
φαγητού. Σερβίρουμε σε κομμάτια.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Πεϊνιρλί με κασέρι, πιπεριά και αυγό
Υλικά (για 4 μέτρια τμχ)

Συνταγή: Νένα Ισμυρνόγλου

Για την πατατοσαλάτα

ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Γαύρος φουρνιστός με ζεστή πατατοσαλάτα

• 1 κιλό φρέσκος γαύρος,
καθαρισμένος από κεφάλια και
εντόσθια
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 1/3 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
• 2 κουτ. σούπας χυμός λεμονιού
• 1 κουτ. γλυκού μουστάρδα
• 1 σκελίδα σκόρδου, σε φετάκια

«Σαγανάκι» φούρνου με μελιτζάνες και μετσοβόνε

Κόβουμε το καρπούζι σε
κομμάτια. Ζυγίζουμε 200 γρ.
καρπούζι και το στύβουμε με το
χέρι κρατώντας τον χυμό σε ένα
μπολ. Ρίχνουμε αυτό τον χυμό
σε ένα κατσαρολάκι μαζί με τη
ζάχαρη. Βράζουμε σε μέτρια
φωτιά για 1 - 2 λεπτά (από τη
στιγμή που θα κοχλάσει το
σιρόπι), ίσα να λιώσει η ζάχαρη.
Αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει
τελείως, για περίπου 30 λεπτά.
Στη συνέχεια το αδειάζουμε
στον κάδο του μπλέντερ.
Προσθέτουμε τα κομμάτια
καρπουζιού και τον χυμό
λεμονιού. Το μεταφέρουμε
στην παγωτομηχανή και το
παγώνουμε σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
Υπολογίζουμε ότι θα χρειαστεί
περίπου 20 λεπτά.
Εναλλακτικά, το αδειάζουμε
σε ένα μεταλλικό μπολ και το
βάζουμε στην κατάψυξη. Ανά
20 - 25 λεπτά, αφρατεύουμε
με έναν αυγοδάρτη.
Επαναλαμβάνουμε τη
διαδικασία τουλάχιστον 5 φορές.
Μυστικό Προτιμήστε μαύρη
ζάχαρη, το αποτέλεσμα θα είναι
γευστικά καλύτερο.

Για τη ζύμη (εναλλακτικά, παίρνουμε έτοιμες βάσεις για πεϊνιρλί)
• 150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 6 γρ. μαγιά ξηρή (3/4 από ένα φακελάκι)
• 1/2 κουτ. γλυκού ζάχαρη
• 1/2 κουτ. γλυκού αλάτι
• 80 - 90 ml νερό
• 30 ml ελαιόλαδο
Για την επικάλυψη
• 250 γρ. κασέρι της αρεσκείας μας,
τριμμένο
• 2 πιπεριές κέρατο, σε καρέ
• 4 αυγά
• 1 μέτρια ντομάτα, σε φετάκια
• 1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Ζύμη: Ρίχνουμε όλα τα υλικά της ζύμης στον κάδο του μίξερ ή σε
ένα βαθύ μπολ και ζυμώνουμε με το γάντζο (το ειδικό εξάρτημα του
μίξερ για το ζύμωμα) ή με τα χέρια μας, για περίπου 5 λεπτά, μέχρι
να σχηματιστεί μια λεία και μαλακή ζύμη. Καλύπτουμε με μεμβράνη
και αφήνουμε σε ζεστό μέρος για περίπου 1 ώρα, μέχρι η ζύμη να
φουσκώσει και να διπλασιαστεί σε όγκο.
Αλευρώνουμε μια λεία επιφάνεια εργασίας και πλάθουμε τη ζύμη σε
4 μπάλες.
Τις καλύπτουμε με βαμβακερή πετσέτα και τις αφήνουμε για
άλλα 30 λεπτά, μέχρι να ξαναφουσκώσουν. Προθερμαίνουμε το
φούρνο στους 200° C και καλύπτουμε τη λαμαρίνα του φούρνου με
λαδόκολλα. Πλάθουμε κάθε μπάλα ζύμης, την ανοίγουμε δίνοντάς
της το χαρακτηριστικό σχήμα της βάρκας που έχουν τα πεϊνιρλί και
τα βάζουμε στο ταψί.
Γέμιση: Σε ένα μικρό τηγάνι σοτάρουμε στο λάδι σε μέτρια
φωτιά την πιπεριά για 2 - 3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει ελαφρώς.
Αποσύρουμε και αφήνουμε στην άκρη για περίπου 4 - 5 λεπτά, να
κρυώσει. Μοιράζουμε το τυρί στα πεϊνιρλί, σκορπίζουμε την πιπεριά
και την ντομάτα και ψήνουμε στο πιο χαμηλό ράφι του φούρνου για
10 - 12 λεπτά.
Τραβάμε το ταψί από το φούρνο, «σπάμε» από ένα αυγό σε κάθε
πεϊνιρλί (προσεχτικά μη χυθεί απ’έξω), αλατοπιπερώνουμε και
ψήνουμε για άλλα 7 - 8 λεπτά ή μέχρι να γίνει.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Establishment of a Muslim cemetery in Québec City
QUÉBEC, Aug. 4, 2017 /CNW Telbec/ - The City of Québec announces that it has accepted, subject to the approval by City Council, an offer submitted by the Centre Culturel Islamique de Québec
(CCIQ) to purchase municipal land that will allow the construction
of a cemetery for the Muslim community in the greater Québec City
region. The selling price of the land set at $270,000 plus applicable
taxes has a surface area of 5,706 square metres and is located south
of Frank-Carrel Street adjacent to the Belmont cemetery. Current
zoning regulations allow the establishment of a cemetery on this land
and therefore, no changes to zoning are required.
“For over 400 years, Québec has been a welcoming city for all
cultures, languages and religions. Vivre ensemble, regardless of our
origins, is fundamental to the success of our society, declared the
Mayor of Québec City, Mr. Régis Labeaume. With the establishment
of a cemetery for the Muslim community in the region, vivre-ensemble takes on all its meaning.”
“The CCIQ is pleased with the successful resolution of the Muslim
cemetery project in the City of Québec with the purchase agreement
for land that is in compliance with zoning regulations, declared
CCIQ President, M. Mohamed Labidi. We would like to sincerely
thank Mayor Labeaume and the City for the short transaction time as
well as our volunteers and all those who helped to realize this historic project for the Muslim community in the region.”
“It is with a sense of relief that the Muslim citizens in the Québec
City region will hear the announcement today of the establishment
of their own cemetery which has been awaited for almost 20 years.
Several Muslim families in Québec will no longer have to endure the
sorrow of the remoteness of their deceased loved ones grave site, declared Mr. Boufeldja Benabdallah, Interim Coordinator of the CCIQ
cemetery project. Today, their call has been heard and encouraged by
a large number of fellow citizens across the country and several public and religious figures who are all working to better live together
and to die in peace and in respect.”
The City of Québec has been concerned by this situation since 2008.
At the time, the CCIQ expressed an interest in the land owned by
the Belmont cemetery. The transaction between the parties was not
concluded given the various technical and regulatory constraints.
Over the course of the following years, the City acquired surplus
land owned by the Belmont cemetery, including the land in question,
for various purposes.
The recent CCIQ project in another municipality having not worked
out, discussions resumed with the City to find land. The actual configuration of the property therefore allows the City and the CCIQ to
reactivate the project adjacent to the Belmont cemetery with the sale
of parcels of land that will permit the construction of the Muslim
cemetery and an access road.
“With this cemetery, the members of the Québec Muslim community will finally have a place in the heart of the their city where the
bereaved families can gather and will allow the deceased to have
a final resting place close to their loved ones, added the Mayor of
Québec City, Mr. Régis Labeaume. The entire population can thus
live together and continue to thrive.
The City of Québec offers its full support to the community and the
Centre Culturel Islamique de Québec so that the project is carried
out rapidly.”

Government of Canada taking next steps in banning
asbestos to protect workers’ health and safety
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GATINEAU, QC, July 12, 2017 /CNW/ - When Canadian workers can count on safe, healthy working conditions,
employers and employees alike thrive. Today, the Honourable Patty Hajdu, Minister of Employment, Workforce
Development and Labour, announced that, as part of the Government of Canada’s comprehensive ban on asbestos,
it is enhancing the Canada Labour Code for workers by lowering the exposure to airborne chrysotile asbestos to as
close to zero as possible.
These changes to occupational health and safety regulations on asbestos come into force today. They will significantly lower the risk of workers coming into contact with asbestos in the workplace, while ensuring consistency
with most provincial and territorial regulations for airborne asbestos fibre. They will also align the asbestos exposure
standards with the highest, safest standard in Canada and internationally.
The Government of Canada is committed to ensuring the health and safety of workers across the country are protected. The new regulatory provisions include an asbestos exposure management program, which requires employers to
provide education and training for employees involved in asbestos-related work activities, such as handling, removal, repair or disturbance of asbestos-containing materials that could expose employees to asbestos in the workplace.
In addition to the amendments to occupational health and safety regulations on asbestos announced today, the
broader Government of Canada strategy to ban asbestos and asbestos-containing products by 2018 includes new
regulations under the Canadian Environmental Protection Act, updates to national building codes to prohibit the use
of asbestos in new construction and renovation projects across Canada and support for listing chrysotile asbestos to
the Rotterdam Convention as a hazardous material.
Quote
“Every employee has the right to a safe workplace. I’m proud to be announcing these long overdue regulatory
changes on asbestos, a key element of our government’s comprehensive ban on asbestos.”
– The Honourable Patty Hajdu, Minister of Employment, Workforce Development and Labour
“Protecting the health and safety of Canadians is of utmost importance to the government. Canadians can be
confident my colleagues and I will continue to work hard to ensure that families, workers and communities will be
protected from the harmful impacts of asbestos exposure so they may lead healthy, secure lives.”
– The Honourable Kirsty Duncan, Minister of Science

EU Delegation to Canada Newsletter / July 2017
Dear readers,
There is a time to come and a time to go, and the time to go has come.
Over the past four years as Ambassador of the European Union to Canada, I have had the
chance and the pleasure to discover this incredible country, its people and cultures. From
coast to coast to coast, I had the chance to learn what makes this a truly great country and
why it is such a strategic partner for the European Union.
Amongst the highlights of my tenure were my various missions to the Canadian Provinces
and Territories, including the Canadian Arctic. From discovering how close the Atlantic
Provinces are to Europe, to meeting the proud residents of such remote areas as Resolute
Bay in Nunavut, to developing a great relationship with Quebec and to establishing ties all the way across the country in British Columbia and Alberta.
En tant qu’Ambassadeur, j’ai eu la chance de célébrer les 40 ans de présence de la Délégation de l’Union européenne au Canada. Au cours d’une année exceptionnelle durant laquelle nous avons mis en lumière les liens
uniques qui nous unissent, nous avons eu l’honneur de recevoir le Premier Ministre, le Très Honorable Justin
Trudeau dont le père avait rencontré le Président de la Commission européenne de l’époque, François-Xavier Ortoli,
lors de l’ouverture de la Délégation à Ottawa en 1976. De par leur engagement dans de nombreux domaines qui
nous tiennent à cœur, le Premier Ministre et son gouvernement ont fortement contribué à l’excellente relation que
nous maintenons.
As I head back to Brussels, the relationship between Canada and the European Union is stronger than ever, thanks to
two ground-breaking agreements that are giving us better tools to face a changing world-order. The Comprehensive
Economic and Trade Agreement (CETA) will enter into force on 21 September, immediately eliminating most tariffs
between the EU and Canada. Meanwhile, the lesser-known, but just as important, Strategic Partnership Agreement
(SPA) entered into force on 1 April and is already bearing fruits as we are expanding our cooperation on counter-terrorism, human rights, international peace and security, as well as climate change, amongst others. Together, we are
sending a strong signal that only by building bridges we can face the challenges confronting our societies.
Tout le travail accompli au cours des quatre dernières années n’aurait pas été possible sans le soutien et la participation de mes collègues Ambassadeurs des États membres de l’Union européenne. Nous travaillons ensembles au
quotidien afin de faire la promotion de nos valeurs et objectifs communs et donner ainsi plus de visibilité à l’Union
européenne au Canada. Je tiens également à remercier mes homologues dans les différents départements du gouvernement Canadien, avec qui la coopération a toujours été excellente. Je suis aussi très reconnaissante envers mes
collègues de la Délégation, qui sont un vrai pilier de la présence de l’Union européenne au Canada et qui accomplissent un travail formidable. Notre travail à Ottawa n’aurait également pas été possible sans la collaboration et le
dévouement de nos collègues à Bruxelles.
My successor, Ambassador-designate Mr. Peteris Ustubs, will arrive in Canada on 1 September and will continue to
work tirelessly to further our great relationship and continue to improve the understanding of the EU in Canada. You
will be able to follow him on our new Twitter account: @EUAmbCanada.
I am very grateful to have had the opportunity to represent the European Union in this great country. Thank you and
best wishes to all of you!
Marie-Anne Coninsx
Ambassador of the European Union to Canada
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Χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης
στο μπάσκετ η Εθνική Νέων
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 23.07.2017 (H Kαθημερινή)
Οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου δεν μπήκαν καλά στον
τελικό, αλλά στη συνέχεια έδειξαν αποφασιστικότητα και
επικρατώντας 65-56 του Ισραήλ, κατέκτησαν το τρίτο χρυσό
μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ Νέων!
Ξανά η άμυνα ήταν «κλειδί»
για το αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα, με τον Κόνιαρη
να είναι κορυφαίος, καθώς

χαλούσε πάλι και έτσι το σκορ
να παραμένει το ίδιο (9-16),
ύστερα από δύο λεπτά. Ωστόσο,

το νέο +10 (43-33), ωστόσο
και πάλι δεν διαχειρίστηκαν
σωστά το προβάδισμά τους και
έτσι οι Ισραηλινοί πλησίασαν
ακόμη περισσότερο (45-41).
Αλλά, ο Δίπλαρος έβαλε την…
υπογραφή του στο τέλος του
τρίτου δεκαλέπτου, καθώς με
τρίποντο πίσω από το κέντρο,
διαμόρφωσε το 48-41!
Πολύ καλή στην άμυνα ήταν
η Εθνική και στην τέταρτη
περίοδο, με το Ισραήλ να
μένει χωρίς καλάθι στο πρώτο
τρίλεπτο και τις δύο βολές
του Λούντζη να τη στέλνουν
στο +9 (50-41). Στη συνέχεια,
ήταν η σειρά του Χρηστίδη να
«μιλήσει», καθώς με τις «μάχες»
που έδινε στη ρακέτα πήγε ξανά

Χάλκινο μετάλλιο Παγκαλίδης

Σημαντική επιτυχία για την ελληνική πάλη στο Ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα Παίδων που διεξάγεται στο Σαράγεβο. Ο Ηλίας
Παγκαλίδης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 85κ. της
ελληνορωμαϊκής και ζευγάρωσε τα ελληνικά μετάλλια, μετά
το χρυσό του Γιώργου Πιλίδη.
Ο Ελληνας πρωταθλητής νίκησε στο ρεπεσάζ για το χάλκινο
μετάλλιο τον Λιθουανό Μπουσκάουσκας με 5-1 και ανέβηκε
στο βάθρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Για να φτάσει έως το χάλκινο κέρδισε στους «16» τον Σίμοβιτς
(Σερβία) με 9-8. Στα προημιτελικά αντιμετώπισε τον Αντρόσοφ
(Ρωσία) και ευνοήθηκε από την ισοπαλία 1-1. Στα ημιτελικά έχασε
με 9-0 από τον Ζόκε (Ουγγαρία).
Πηγή: Ο Φίλαθλος

Άδεια... στην άμυνα, τέλειωσε νωρίς
το όνειρο του Τσάμπιονς Λιγκ για
την ΑΕΚ!
Sportdog Τρίτη 25 Ιουλίου 2017
αν και ξεκίνησε με 0/5 σουτ,
βρήκε μετά το… χέρι του και
τελείωσε το ματς με 15 πόντους.
Τρομερή ενέργεια πρόσφερε
και ο Λούντζης με 12 πόντους,
ενώ ο Χαραλαμπόπουλος ως
σταθερή… αξία πέτυχε 10
πόντους και είχε ισάριθμα
ριμπάουντ.
Το ματς
Εξαιρετικά νευρική ήταν
η Εθνική στο ξεκίνημα
της αναμέτρησης. Ο πολύ
καλά «κλειδωμένος»
Χαραλαμπόπουλος, αλλά και
η γενική αστοχία, έδωσαν την
ευκαιρία στο Ισραήλ να μπει
με ένα 0-5, με την Ελλάδα
να πετυχαίνει το πρώτο της
καλάθι στο ματς, ύστερα από
τέσσερα λεπτά (2-5). Παρά την
καλή τους άμυνα, οι παίκτες
του Ηλία Παπαθεοδώρου
εξακολουθούσαν να μην
κυκλοφορούν σωστά την μπάλα
και έτσι οι επιθέσεις τους ήταν
πολύ κακές και επιπόλαιες.
Αυτό, δεν το άφησε…
ατιμώρητο η ομάδα του Κάτας,
η οποία με τρία διαδοχικά
τρίποντα, εκτόξευσε την υπέρ
της διαφορά στο +11 (2-14),
περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος
της πρώτης περιόδου. Ωστόσο,
στον εναπομείναντα χρόνο, ο
Δίπλαρος μπήκε ορεξάτος στο
παρκέ και προσφέροντας και
στις δύο πλευρές του, η Εθνική
μας μείωσε σε 9-16.
Πολύ καλό αμυντικό ξεκίνημα
για την Εθνική στη δεύτερη
περίοδο, με την επίθεση να τα…

στη συνέχεια ο Λούντζης βρήκε
το… χέρι του έξω από τα 6,75μ.
και έτσι με δύο απανωτές…
βόμβες του, έβαλε για τα
καλά το αντιπροσωπευτικό
μας συγκρότημα στο παιχνίδι
(15-16). Οι παίκτες του Ηλία
Παπαθεοδώρου συνέχιζαν τις
εξαιρετικές τους άμυνες, αλλά
ακολούθησε ένα… στείρο
επιθετικά τρίλεπτο και από
τους, με τον Κόνιαρη να βάζει
για πρώτη φορά την ομάδα
μας μπροστά (18-16), στα τρία
λεπτά πριν το τέλος του πρώτου
ημιχρόνου. Έκτοτε, ακολούθησε
ανταλλαγή καλαθιών, με
τον γκαρντ του ΠΑΟΚ να
στέλνει την Εθνική στο +3
(23-20), στο 1:06’’. Ο Μπλατ
προσπάθησε να κρατήσει το
Ισραήλ στο ματς (23-23), αλλά ο
Χαραλαμπόπουλος με τρίποντο
έστειλε την Ελλάδα στα
αποδυτήρια με το +3 (26-23).
Με τρομερή πίεση στην άμυνα
και τους Κόνιαρη –κατά κύριο
λόγο- και Χαραλαμπόπουλο
να είχαν πάρει… φωτιά από
την περιφέρεια, η Ελλάδα
έστειλε, για πρώτη φορά στο
ματς, την υπέρ της διαφορά σε
διψήφια τιμή (37-25), ύστερα
από τέσσερα λεπτά. Ωστόσο,
στη συνέχεια, ο ενθουσιασμός
κόστισε στους παίκτες του
Ηλία Παπαθεοδώρου και έτσι
ο Μπλατ ξεκίνησε μία μίνι
αντεπίθεση για το Ισραήλ,
το οποίο πλησίασε στους έξι
πόντους (39-33), στα τέσσερα
λεπτά πριν το τέλος της τρίτης
περιόδου. Μετά το τάιμ άουτ,
οι διεθνείς έκαναν ένα 4-0 για

τη διαφορά στο +10 (53-43),
στα μισά. Οι Ισραηλινοί άρχισαν
να πανικοβάλλονται, κάνοντας
πολλά «τραβηγμένα» σουτ,
αλλά τους παίκτες του Ηλία
Παπαθεοδώρου να παραμένουν
ψύχραιμοι και τους Λούντζη
και Κόνιαρη να εκτοξεύουν
τη διαφορά στο +16 (59-43),
στα 4:30’’ πριν το τέλος του
ματς. Οι διεθνείς μας, όμως,
παρασύρθηκαν στη συνέχεια
από τη μεγάλη διαφορά,
κάνοντας αρκετά «φθηνά»
λάθη, με τον Ζούσμαν μειώνει
μόνος του σε 59-48, στα τρία
λεπτά πριν τη λήξη. Έκτοτε,
η Εθνική έπαιζε με τον χρόνο
και παρά τα απανωτά τρίποντα
του Ζούσμαν, διατηρούσε καλά
το «μαξιλαράκι» της και έτσι
έφτασε στη μεγάλη νίκη με το
τελικό 65-56!
Τα δεκάλεπτα: 9-16, 26-23, 4841, 65-56
Ελλάδα (Παπαθεοδώρου):
Λούντζης 12 (2), Μιλεντίγιεβιτς,
Κόνιαρης 15 (5 τριπ., 6
ριμπ.), Φλιώνης 2, Καρράς 6,
Σκουλίδας, Δίπλαρος 8 (1),
Αγραβάνης, Χρηστίδης 9,
Χαραλαμπόπουλος 10 (2 τριπ.,
10 ριμπ.), Μουράτος 3, Τάταρης.
Ισραήλ (Κάτας): Άρτζι 7 (1),
Μπένι, Ρούινα, Μόσκοβιτς,
Μπλατ 10, Χάμπερ 4,
Ραμπίνοβιτς, Σαπίρ, Ναβόν 7
(1), Κόπερμπεργκ 5, Νάτσια,
Ζούσμαν 23 (5).
Πηγή: Sport-FM

Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε ανέτοιμη και γνώρισε ήττα-μαχαιριά από
την ΤΣΣΚΑ στο ΟΑΚΑ με 2-0. Μόνο για ένα απίστευτο «θαύμα»
στην Ρωσία. Έγκλημα τα δύο… εύκολα γκολ από κόρνερ!
Το εορτινό κλίμα, λόγω της έκδοσης της οικοδομικής άδειας για το
γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια, μία εξελίξη που έφερε πολύ κόσμο
στο γήπεδο, δεν βοήθησε την ΑΕΚ στην πρώτη αναμέτρηση με την
ΤΣΣΚΑ. Οι Ρώσοι έπαιξαν εξυπνότερα, ήταν καλύτεροι και πιο
ουσιαστικοί, πήραν τη νίκη μέσα στο ΟΑΚΑ και εξασφάλισαν σκορ
πρόκρισης για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ.
Εκπλήξεις από Χιμένεθ
Ενδεκάδα έκπληξη επεφύλαξε ο Μανόλο Χιμένεθ στην αναμέτρηση
του ΟΑΚΑ, σε μία προσπάθεια να ξαφνιάσει την ΤΣΣΚΑ.
Ο Ισπανός τεχνικός τοποθέτησε στο αρχικό σχήμα μαζί τους
Γκάλο – Μπακάκη. Ο Κλωναρίδης, λόγω των προπονήσεων που
έχασε, έμεινε τελικά στον πάγκο, ενώ εκτός αποστολής έμειναν
ο Γιακουμάκης και ο Τρίστασον!
Στο 4-3-3 του Χιμένεθ, ο Ανέστης υπερασπίστηκε την κιτρινόμαυρη
εστία, με τον Γκάλο δεξί μπακ, τον Μπακάκη αριστερό και
τους Βράνιες, Τσιγκρίνσκι στα στόπερ. Τριάδα στον άξονα ήταν
οι Σιμόες, Γιόχανσον, Αϊντάρεβιτς με τον Πορτογάλο καθαρό
κόφτη. Ο Μάνταλος αγωνίστηκε στο ένα άκρο της επίθεσης,
ο Χριστοδουλόπουλος στο απέναντι και στην κορυφή της επίθεσης
ο Λιβάγια.

Γενιά του Πολυτεχνείου.
Η πιο άχρηστη γενιά
Ελλήνων όλων των εποχών
Η γενιά, που τα «έφαγε» όλα και χρεωκόπησε το κράτος.
Η γενιά, που, για να σωθεί η ίδια ...«πούλησε» τα παιδιά της στο
ΔΝΤ.
Η γενια που εβγαλε επαγγελματίες «δημοκράτες»
Ο λαός μπορεί να μην «ξεχνάει» τι σημαίνει «Δεξιά», αλλά
τελευταία έχει αρχίσει και «θυμάται» τι σημαίνει «Αριστερά».
Στο Πολυτεχνείο δεν στήθηκαν ούτε Θερμοπύλες ούτε Μεσολόγγια.
Φάμπρικα στήθηκε και στις φάμπρικες δεν γίνονται μάχες, αλλά
παζάρια. Γι’ αυτόν τον λόγο οι «ήρωες» φώναζαν προς πάσα
κατεύθυνση για «βοήθεια» είτε για «έλεος». Οι «ηρωες», που για τη
δική τους ασφάλεια ζητούσαν την «ασπίδα» του άμαχου κόσμου ή
να εκλιπαρούν για το έλεος των αντιπάλων τους.
Να ζήσουν άκοπα και πλούσια ήθελαν τα μετέπειτα golden boys
της μεταπολίτευσης. Ξεκίνησαν τις ζωές τους χωρίς κεφάλαιο και
θέλησαν να το αποκτήσουν πίσω από τα κάγκελα του Πολυτεχνείου.
Στην «αυλή» του φύτεψαν ένα «δένδρο» και παίρνουν κάθε χρόνο
τη «σοδειά» τους. Τα boys και τα girls που πήραν το πιο πλούσιο
μεροκάματο που δόθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Πάρα πολύ πλούσιο,
αν σκεφτεί κάποιος ότι εκείνο το «μεροκάματο» της Δαμανάκη
εξακολουθεί ακόμα να της αποδίδει χιλιάδες ευρώ μηνιαίως.
Για μια βραδιά υποτιθέμενης αντίστασης κάποιοι ζούνε για όλα αυτά
τα χρόνια σαν βασιλείς. Χιλιάδες ώρες έχουν καταναλώσει από τις
ζωές τους, για να μας περιγράψουν ένα συγκεκριμένο εικοσάλεπτο
της μίζερης ζωής τους. Ελλείψει αδημοσίευτων ηρωικών
περιστατικών ή άλλων δεδομένων, έχουν φτάσει σε σημείο συνεχώς
να επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια, ενώ με το ίδιο βίντεο « Εδώ
πολυτεχνειο» .
Κι όμως, αυτοί είναι από τους «κορυφαίους» μιας ολόκληρης
γενιάς. Τόσο «κορυφαίοι», που έδωσαν στη γενιά τους τη δική τους
«ταυτότητα». Οι κορυφαίοι άνθρωποι της κάθε γενιάς είναι αυτοί
που την χαρακτηρίζουν. Αυτούς θυμούνται οι επόμενοι και αυτοί
λειτουργούν ως χαρακτηριστικό της. «Η Αθήνα του Περικλή»
...λέμε. «Η Ελλάδα του Αλεξάνδρου». Οι κορυφαίοι λοιπόν
της κάθε γενιάς λειτουργούν όπως οι «χρωστικές» στη χημεία.
Δίνουν «χρώμα» στη γενιά τους, είναι αυτοί, οι οποίοι της δίνουν
«ταυτότητα».
Δεν είναι απαραίτητο να είναι όμοιοι οι λίγοι, οι οποίοι δίνουν
το «χρώμα», με τη μεγάλη μάζα, που «χρωματίζεται». Δεν είναι
απαραίτητο να ταυτίζονται. Δεν ήταν όλοι οι αρχαίοι Αθηναίοι ίδιοι
με τον Περικλή, όπως δεν ήταν και όλοι οι αρχαίοι Μακεδόνες ίδιοι
με τον Αλέξανδρο. Κάποιες φορές οι πολλοί ευνοούνται από αυτές
τις ταυτίσεις και κάποιες άλλες φορές αδικούνται. Το «χρώμα» δεν
είναι ακίνδυνο, αν συνδυάζεται με δηλητηριώδεις ιδιότητες. Δεν
είναι ακίνδυνο, όταν μετατρέπει σε ομόχρωμο δηλητήριο . Αρκεί ένα
φιαλίδιο αρσενικού, για να δηλητηριαστεί μια ολόκληρη πισίνα.
Η γενιά λοιπόν του Πολυτεχνείου χρωμάτισε και δηλητηρίασε
μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων. Εξαιτίας των άθλιων και βρομερών
«χρωστικών» της, είναι η χειρότερη γενιά Ελλήνων στο σύνολο
της ιστορίας. Είναι η χειρότερη, άσχετα αν ο μέσος Έλληνας αυτής
της γενιάς δεν διέφερε σε τίποτε από τους παλαιότερους. Η γενιά
του όμως δεν παύει να είναι η χειρότερη της ελληνικής ιστορίας.
Γιατί; Γιατί είχε τους χειρότερους ανθρώπους επικεφαλής της. Είχε
το κατακάθι της κοινωνίας. Είχε το ίζημα του κοινωνικού βόθρου.
Ως «χρωστική» είχε το χρώμα των βοθρολυμάτων. Το αποτέλεσμα
είναι καταδικαστικό για ολόκληρη τη γενιά της μεταπολίτευσης.
Από την εποχή του πολέμου μέχρι σήμερα τρεις γενιές Ελλήνων
έχουν περάσει από αυτήν τη χώρα (και τώρα έρχεται η τέταρτη).
Η γενιά του πολέμου του 40, η μεταπολεμική γενιά, και
η γενιά του Πολυτεχνείου.
Η ποιότητα της κάθε γενιάς κρίνεται από την ποιότητα αλλά και
τον όγκο της κληρονομιάς που αφήνει πίσω της. Κρίνεται από
την περιουσία που αφήνει στα παιδιά της. Άλλες γενιές αφήνουν
πίσω τους μεγάλο όγκο κληρονομιάς και άλλες αφήνουν πίσω τους
υψηλής ποιότητας κληρονομιές.
Όλες οι γενιές των Ελλήνων ήταν άξιες, γιατί κατά κανόνα άφηναν
μια Ελλάδα ισχυρότερη από αυτήν που παραλάμβαναν οι ίδιες.
Ακόμα και η γενιά της Μικρασιατικής Καταστροφής άφησε πίσω
της μια Ελλάδα σε διπλάσιο μέγεθος από αυτήν που παρέλαβε.
Μπορεί σε ένα γενικό επίπεδο, που αφορά τον ελληνισμό, να ήταν
πράγματι καταστροφική, αλλά στο στενό εθνικό και κρατικό επίπεδο
άφησε μια σημαντική κληρονομιά στους επόμενους. Όλες οι γενιές
ήταν άξιες ...εκτός από μία. Τη γενιά του Πολυτεχνείου ...Τη γενιά
της μεταπολίτευσης ...την πιο σάπια γενιά Ελλήνων.
Η γενιά του πολέμου του 40 ήταν μια γενιά αξιοθαύμαστη. Μια
γενιά, η οποία κέρδισε τον παγκόσμιο θαυμασμό. Αντιστάθηκε
γενναία σε μια αυτοκρατορία και νίκησε. Θυσιάστηκε για την
ελευθερία της και κέρδισε. Άφησε την Ελλάδα μεγαλύτερη από
ποτέ. Κέρδισε με το αίμα της και την επανένωση με τα Δωδεκάνησα.
Άφησε την Ελλάδα στους επόμενους στη μεγαλύτερή της μορφή.
Η επόμενη γενιά ήταν εξίσου ηρωική. Η πιο εργατική γενιά
Ελλήνων όλων των εποχών. Η γενιά, που το έργο της μπορεί άνετα
να συναγωνιστεί το γερμανικό «θαύμα». Παρέλαβαν μια Ελλάδα
πλήρως ισοπεδωμένη από τον πόλεμο και την «έχτισαν» από την
αρχή. Έχτισαν εκ του μηδενός τις υποδομές της. Δημιούργησαν ένα
τεράστιο δημόσιο κεφάλαιο, το οποίο παρήγαγε υπέρ του λαού όλα
τα αγαθά, τα οποία θεωρούνται στρατηγικού χαρακτήρα. Ενέργεια,
ύδρευση, τηλεπικοινωνίες κλπ.. Άφησαν ένα σύστημα παιδείας
Άφησαν νοσοκομεία, Άφησαν ασφαλιστικά ταμεία γεμάτα. Δεν
άφησαν σχεδόν καθόλου εξωτερικό χρέος.
Η «λογιστική» της ιστορίας είναι πάντα απλή.
Ο Λεωνίδας ήταν σημαντικός και δεν απαιτείται κάποιος καθηγητής
της ιστορίας, για να μας το εξηγήσει.
(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ

Confession (Joke)

An elderly Italian man who lived on
the outskirts of Rimini, Italy , went
to the local church for confession.
When the priest slid open the panel
in the confessional, the man said:
“Father, during World War II, a
beautiful Jewish woman from our
neighbourhood knocked urgently on
my door and asked me to hide her
from the Nazis. So I hid her in my
attic.”
The priest replied: “That was a wonderful thing you did, and you have
no need to confess that.”
“There is more to tell, Father. She
started to repay me with sexual
favors. This happened several times
a week, and sometimes twice on
Sundays.”
The priest said, “That was a long
time ago and by doing what you did,
you placed the two of you in great
danger, but two people under those
circumstances can easily succumb to
the weakness of the flesh.
However, if you are truly sorry
for your actions, you are indeed
forgiven.”
“Thank you, Father. That’s a great
load off my mind. I do have one
more question.”
“And what is that?” asked the priest.
“Should I tell her the war is over?
The Gentleman Golfer...
A golfer is having a great round but
hits his ball into a yard next to the
golf course.
As he goes to get it a man in the
yard says, “Don’t you see the sign?
It says, ‘Private Property - Stay
Out!’
The golfer says, “I’m sorry I did not
see it. That’s my ball over
there. May I have it, please?
The man says, “It’s in my yard and
so it’s my ball now!
The golfer looks at the man and
says, “I think I understand.
He then walks back to the golf cart,
gets another golf ball, then walks
back
and throws it into the yard as well.
The man says, “What did you do
that for?”
The golfer replies,
“I consider myself a gentleman, Sir,
and I believe
every prick should have two balls.”
“How do you expect to get into
Heaven?” joke
An exasperated mother, whose
son was always getting into mischief, finally asked him
“How do you expect to get into
Heaven?”
The boy thought it over and said,
“Well, I’ll run in and out and in and
out and keep slamming the door
until St Peter says, ‘For Heaven’s
sake, Dylan, come in or stay out!
Η ΠΑΠΑΔΙΑ
Φίλε μου, αδερφέ μου, θέλω μόνο
μια χάρη από σένα.
- Τί θες να κάνω;
- Θέλω να πας στον παπά και να τον
καθυστερήσεις να πάει στο σπίτι
του.
- Γιατί ρε φίλε; Τί τρέχει;
- Να, ξέρεις... Έχω σχέση με την
παπαδιά και σκέφτηκα μήπως
μπορείς να με βοηθήσεις.
- Εγώ τέτοια πράγματα δε κάνω και
να μου κάνεις τη χάρη!
Με τα πολλά όμως, ο φίλος
πείθεται και πάει στην εκκλησία
να καθυστερήσει τον παπά. Τον
πετυχαίνει την ώρα που ο παπάς
κλείδωνε την πόρτα της εκκλησίας.
- Πάτερ!
- Τί είναι τέκνο μου; Τί σου
συμβαίνει;
- Παπά, θέλω να εξομολογηθώ.
- Τέτοια ωρα βρήκες να έρθεις; Έλα
αύριο να κάνουμε το μυστήριο.
- Όχι παπά μου, εγώ τώρα νοιώθω
την ανάγκη να το κάνω.
Τί να κάνει ο παπάς, άνοιξε την
εκκλησία.
- Λοιπόν σε ακούω, του λέει, αφού
έβαλε το πετραχήλι. Μα κάπου σε
ξέρω. Μήπως είσαι ο γιος του φίλου
μου του Σταμάτη από το διπλανό
χωριό;
- Ναι.
- Βρε, τί κάνουν οι δικοί σου;
- Καλά είναι πάτερ. Με την

κουβέντα βγήκαν μακροσυγγενείς,
υποστήριζαν και την ίδια ομάδα,
ψήφιζαν και το ίδιο κόμμα.
- Για πες μου λοιπόν, τί θες να
ομολογήσεις;
- Παπά, δεν μπορώ να σου πω
ψέματα. Ο φίλος μου τα έχει με
την παπαδιά και με έβαλε να σε
καθυστερήσω για να πάει να την
βρει.Τρελάθηκε ο παπάς, άφρισε,
άρχισε να φέρνει βόλτα την
εκκλησιά μουρμουρώντας. Στο
τέλος, ηρεμεί λίγο, και γυρνά πάλι
στον χωριανό και του λέει:
- Βρε βλάκα, είσαι παντρεμένος;
- Ναι παπά μου, λέει αυτός.
- Τράβα, βρε ηλίθιε, γρήγορα σπίτι
σου, γιατί η παπαδιά έχει πεθάνει
εδώ και χρόνια!
Το παγόνι

λέει:
– “Φύγε παλιόγρια, γιατί αν κατέβω
κάτω, θα σε π@@@ξω”
Τίποτα όμως, η γριούλα συνέχιζε να
φωνάζει.
– Φύγε παλιόγρια, γιατί αν κατέβω
κάτω, θα σε π@@@ξω”, της
ξαναλέει.

Πάει ένας γέρος επαρχιώτης στην
Αθήνα. Kατεβαίνει στο Σύνταγμα
και βλέπει ένα νεαρό με βαμμένα
μαλλιά, μια τούφα μπλε, μια μωβ,
μια κόκκινη και μια πράσινη κ.ο.κ.
Πλησιάζει λοιπόν, κι αρχίζει να τον
κοιτάζει με πολύ περίεργο τρόπο.
Αυτό συνεχίστηκε για πολύ μέχρι
που ο νεαρός εκνευρίστηκε και
γυρίζει ενοχλημένος και του λέει:

Μα η γριά, δε σταματούσε. Τότε ο
νεαρός κατεβαίνει νευριασμένος,
παίρνει την σακούλα με τα σύκα και
σηκώνεται να φύγει.

- Τι θες ρε κωλόβλαχε και με κοιτάς
έτσι τόση ώρα;
Και ο βλάχος του απαντά
απολογητικά:

Ήταν δύο Πόντιοι και
σκεφτόντουσαν πως να βγάλουν
λεφτά.

- Μη μι παριξηγάς παιδάκι μ?,
μα να, μόλις σι είδα, ένα πράγμα
σκέφτηκα κι συλλογάμι τόσις ώρις:
Όταν ήμαν στου Στρατό είχα γ.....
ένα παγόν? ... κι σκέφτουμι μήπους
είσι ι γιός μ.
****
Η γιαγιά μου θέλει να φτιάξει
facebook για να βρει παλιές της
συμμαθήτριες. Της είπα καλύτερα
να κοιτάει στο silver alert
****
Γιατί οι ξανθιές δεν μπορούν να
γράψουν το 33; γιατί δεν ξέρουν
ποιο 3 να βάλουν πρώτο.
Το παιδί και ο κουρέας
Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα
κουρείο και ο κουρέας ψιθυρίζει
στον πελάτη: «Αυτό είναι το πιο
χαζό παιδί στον κόσμο. Δες». Ο
κουρέας τότε βάζει ένα δολάριο στο
ένα χέρι και κάτι ψιλά στο άλλο.
«Διάλεξε όποιο θες», λέει στο παιδί.
Το παιδί παίρνει τα ψιλά και φεύγει.
«Τι σου είπα;», λέει ο κουρέας, «το
παιδί δεν θα μάθει ποτέ». Αργότερα,
ο πελάτης συναντά το παιδί στον
δρόμο, να τρώει παγωτό. «Να σε
ρωτήσω, νεαρέ, γιατί δεν πήρες
το δολάριο;», ρώτησε ο πελάτης.
«Τη μέρα που θα πάρω το δολάριο,
το παιχνίδι θα τελειώσει», λέει το
παιδί.
Αγώνας με μια αρκούδα
Δύο κατασκηνωτές περπατούν
μέσα στο δάσος, όταν μια αρκούδα
εμφανίζεται στο ένα μέτρο. Η
αρκούδα βλέπει τους κατασκηνωτές
και αρχίζει να τους πλησιάζει. Ο
πρώτος άνδρας ρίχνει κάτω την
τσάντα του και αρχίζει να φορά
τα αθλητικά του παπούτσια. Ο
δεύτερος άνδρας λέει: «Τι κάνεις;
Τα αθλητικά δεν θα σε βοηθήσουν
να ξεπεράσεις την αρκούδα».
«Δεν χρειάζεται να ξεπεράσω την
αρκούδα», λέει ο άλλος. «Αρκεί να
τρέξω πιο γρήγορα από σένα».
Γυρνάει ο Τοτός απ’ το σχολείο
νευριασμένος.
– Γιατί έχεις νεύρα; τον ρωτάει η
μαμά του.
– Αυτή η δασκάλα μας όλο εμάς
ρωτάει:
Πόσο κάνουν 2 και 2, τι τρώει
το κουνέλι, πόσα πόδια έχει ο
βάτραχος…
Όλο απορίες είναι. Πως έγινε
δασκάλα δεν ξέρω…
Φύγε παλιόγρια γιατί αν κατέβω
κάτω, θα σε…
Βγαίνει μια γιαγιά από το σπίτι της
και τι βλέπει;
Ένας νεαρός άνδρας, ήταν
ανεβασμένος πάνω στη συκιά που
είχε στην αυλή της, κρατώντας μία
τσάντα και έκοβε όλα τα σύκα της.
– Τι κάνεις εκεί; του λέει. “Κατέβα
κάτω γρήγορα, γιατί αυτή η συκιά
είναι δικιά μου.”
Τότε πια, τα πήρε ο νεαρός και της

Γυρίζει τότε η γιαγιά και του λέει:
-Δε φτάνει που είσαι κλέφτης, είσαι
και ψεύτης!
Αυτοκινητάκια

- Το βρήκα τι θα κάνουμε, λέει ο
ένας.
Θα ανοίξουμε αντιπροσωπεία
αυτοκινήτων!
- Πωπώ! Ωραία ιδέα! Αλλά με τι
λεφτά;
- Α, είναι πολύ απλό.
Θα βάλουμε το αυτοκίνητό μου και
το αυτοκίνητό σου δίπλα δίπλα,
θα κάνουν σεξ, και σε 9 μήνες θα
έχουμε αυτοκινητάκια!
Και έτσι θα ανοίξουμε την
αντιπροσωπεία.
- Πωπώ! Τι μυαλό που έχεις! Θα
βγάλουμε πολλά λεφτά!
Παρκάρανε λοιπόν τα αυτοκίνητα
τους δίπλα δίπλα, και καθόντουσαν
έξω από το σπίτι, πίναν καφέ και
περίμεναν τα αυτοκίνητά τους να
κάνουν σεξ..
.
Περνάει ένας γνωστός τους και τους
βλέπει.
- Τι κάνετε, ρε παιδιά;
- Να, λέει ο ένας, έχουμε βάλει τα
αυτοκίνητά μας κολλητά για να
κάνουν σεξ.
Μετά θα περιμένουμε 9 μήνες να
κάνουν αυτοκινητάκια και έτσι
θα ανοίξουμε αντιπροσωπεία
αυτοκινήτων και θα βγάλουμε
λεφτά με το σωρό!
- Καλά, βλάκες είστε; Τους
προφυλακτήρες τους βγάλατε;
Γενέθλια μόνο στους γιούς
Γιατί οι πόντιοι κάνουν γενέθλια
μόνο στους γιούς και όχι στις κόρες;
Επειδή το τραγούδι λέει happy
birthday του γιού!!!
Tom and Jerry
Πάνε δυο φίλοι σε ένα ξενοδοχείο
στην Αγγλία.
Ανοίγουν την ντουλάπα να βάλουν
μέσα τα ρούχα τους και βλέπουν ένα
ποντικό.
- Ρε ξέρεις πως είναι ο ποντικός στα
αγγλικά
για να πάρουμε τηλέφωνο στην reception να τους πούμε ότι βρήκαμε
ένα;
- Όχι, εσύ;
- Ούτε εγώ!
- Εντάξει, άσε θα πάρω εγώ να
εξηγηθώ!!
Παίρνει τηλέφωνο ο τύπος και λέει :
- Yes, Reception?
- Yes, how can i help you?
- Do you know Tom and Jerry?
- Yes, of course.
- Jerry is here...!!!
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31ο ΦΕΣΤΙΒAΛ ΕΛΛΗΝΙKHΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚOY ΒΑΝΚΟYΒΕΡ
Στο 31ο Φεστιβάλ της Ελληνικής Κοινότητας Ανατολικού
Βανκούβερ, απολαύσαμε 11 ημέρες όμορφης ηλιοφάνειας και
ζεστού καιρού. Αυτό που ξεκίνησε ως μονοήμερος έρανος πριν τρεις
δεκαετίες είναι τώρα ένα από τα πιο πολύ-αναμενόμενα φεστιβάλ
για τους κατοίκους του ανατολικού Βανκούβερ, Burnaby και
περιχώρων. Η ποικίλη συμμετοχή αυτής της χρονιάς απέδειξε ότι
είναι όντως πολυπολιτισμικό γεγονός.
Φέτος το φεστιβάλ φιλοξένησε μια μεγάλη ποικιλία διασκεδαστές
από διάφορες χώρες όπως η Πορτογαλία, η Βενεζουέλα, η
Βουλγαρία, η Βραζιλία, η Αρμενία, η Σερβία και πολλές άλλες.
Πρωταγωνιστικές ερμηνείες ήταν αυτές του θρυλικού μουσικού
της μπλουζ Jim Byrnes και του Gotta B George Michael, που
προσέλκυσαν μεγάλα πλήθη κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.
Παρόλο που διήρκησε σχεδόν δυο εβδομάδες, το φεστιβάλ είχε
μεγάλη προσέλευση τις καθημερινές και ακόμα μεγαλύτερη το
σαββατοκύριακο. Οι οργανωτές υπολογίζουν ότι πάνω από 45.000
επισκέπτες απόλαυσαν το φεστιβάλ, η μεγαλύτερη συμμετοχή που
έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα.
Το ελληνικό σπιτικό μενού έμεινε σχετικά απαράλλακτο σε σχέση
με πέρυσι, με γλυκούς λουκουμάδες, χοιρινό στα κάρβουνα και
σουβλάκι κοτόπουλο, καθώς και τον κλασικό ελληνικό γύρο.
Συνολικά φέτος, καταναλώθηκαν 342 αρνιά στα κάρβουνα.
Τα καινούρια πιάτα ήταν το καλαμάρι. Έγιναν ανάρπαστα και
οι μάγειρες μετά βίας κατάφεραν να διαχειριστούν τη ζήτηση.
Επιπλέον, η Φιλόπτωχος πούλησε γλυκά, όπως κουραμπιέδες και
μελομακάρονα.
Το Φεστιβάλ επίσης φιλοξένησε ντόπιους πωλητές στην μικρή του
αγορά δίπλα στη σκηνή. Ο φρουτοπαραγωγός του BC πήρε μέρος με
την οικογένειά του, διαθέτοντας μια μεγάλη συλλογή από κεράσια,
βατόμουρα, βερίκοκα καθώς και μη-παστεριωμένο μέλι. Άλλοι
πωλητές διέθεσαν αφρικανικά ενδύματα, πορτοφόλια, αξεσουάρ και
γυαλιά ηλίου.
Οι γονείς πήραν μέρος στον έρανο πουλώντας παγωτά και
καραμέλες στηρίζοντας έτσι την προσπάθεια να χτιστεί το πολύαναμενόμενο ελληνικό σχολείο, το οποίο θα βρίσκεται στο νότιο
τμήμα της ιδιοκτησίας. Επίσης, τα έσοδα της λαχειοφόρου, με το
μεγάλο βραβείο των δυο εισιτηρίων στην Ελλάδα, πήγαν προς
ενίσχυση του νέου σχολείου.
Ο φετινός χρυσός χορηγός ήταν η Τράπεζα Scotiabank που
βρίσκεται στην King Edward και Cambie. Στους χάλκινους
χορηγούςσυμπεριλήφθηκαν οι Omega Travel, Burnaby Blacktop,
J&D Stoneworks, Red Truck Beer, και Mount Pleasant Universal
Funeral Home. Το Φεστιβάλ βασίζεται σ’ αυτούς τους χορηγούς για
να καλύψει τα διάφορα έξοδά του.
Οι μισθοί για τους δυο καλοκαιρινούς φοιτητές καλύφθηκαν από
επιδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία εξασφαλίστηκε
με την βοήθεια του ομοσπονδιακού βουλευτή της περιοχής Vancouver Kingsway, κ. Don Davies. Ο κ. Davies ήρθε να απολαύσει
το φαγητό και τους εορτασμούς μαζί με την οικογένειά του. Μας
επισκέπτεται κάθε χρόνο, όπως κάνει και ο κ. Adrian Dix, μέλος
της επαρχιακής κυβέρνησης της Βρετανικής Κολομβίας, για την
περιφέρεια του Vancouver Kingsway.
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από εθελοντές. Η δουλειά ξεκινά 8
μήνες νωρίτερα από την σκληρά εργαζόμενη επιτροπή διοργανωτών,
της οποίας ηγείτο η Ελένη Τσεμπελη Tsembelis με την Vivean
Ready. Μεγάλο μέρος της δουλειάς γίνεται προκαταβολικά,
αλλά οι κοπιαστικές εργασίες γίνονται κατά τη διάρκεια των 11
εξαντλητικών ημερών και βασίζεται στη συνδρομή εθελοντών κάθε
ηλικίας και δεξιοτεχνίας. Το να βλέπεις τόσα γνώριμα πρόσωπα ήταν
ενθαρρυντικό. Ακόμη πιο ενθαρρυντικό ήταν το να βλέπεις τόσα
καινούρια πρόσωπα φέτος. Χωρίς αμφιβολία, το φετινό φεστιβάλ
ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα μέχρι τώρα, και ένα τρανταχτός
λόγος για να θέλουν όλοι να έχουν την ευκαιρία να <<Ζήσουν μια
μέρα ελληνικά!>>.

The 31st Vancouver Greek Summerfest
of East Vancouver
The 31st Vancouver Greek Summerfest enjoyed 11 days of beautiful
sunshine and warm weather. What started out as a one day fundraiser
three decades ago is now one of the most anticipated festivals for
people living in East Vancouver, Burnaby, and beyond. This year’s
diverse attendance really showed how the appeal is not just for those
of Greek heritage.
This year’s festival featured a wide variety of multicultural performances from countries such as Portugal, Venezuela, Greece, Bulgaria, Brazil, Armenia, Serbia, and many more. Key performances
included legendary blues musician Jim Byrnes, and Gotta B George
Michael (professional impersonator) that drew in large crowds for
the whole day. Despite running for nearly two weeks the festival had
great attendance numbers on weekdays and even higher during the
weekend. Organizers estimate that over 45,000 visitors enjoyed the
festival, making this the highest attendance of any year to date.
The in house Greek menu remained relatively unchanged from last
year, with sweet loukoumades, barbecue pork and chicken souvlaki,
and classic Greek gyro. A total of 342 bbq’d lambs were consumed
this year. The featured new dish was Calamari, deep-fried squid; It
became an instant hit and the deep fryers could barely keep up with
the demand. The Philoptochos sold additional sweets such as kourabiedes and melomakarona.
The Greek Summerfest also featured local vendors in its own little
marketplace near the stage. The B.C. Fruit seller was back with his
family and they carried a great selection of cherries, blueberries, and
apricots, alongside fresh unpasteurized honey. Other vendors sold
African clothing, wallets, accessories, and sunglasses.
Ice cream and candy treats were sold by parents who helped in the
fundraising efforts to build the anticipated Greek School planned for
the south end of the property. This year’s raffle with a grand prize of
two tickets to Greece was also to the benefit to the new school.
This year’s gold sponsor was the Scotiabank branch from King
Edward and Cambie. Bronze sponsors included Omega Travel,
Burnaby Blacktop, J&D Stoneworks, Red Truck Beer, and Mount
Pleasant Universal Funeral Home. The Greek Summerfest relies on
these sponsors to meet the expenses of the festival.
The wages for the two summer students were made possible with
Federal government funding, which was secured largely in part by
our Member of Parliament for Vancouver Kingsway, Mr. Don Davies. Mr. Davies came out to enjoy the food and the festivities along
with his family. He visits us every year as does Mr. Adrian Dix, our
MLA for the provincial constituency of Vancouver Kingsway.
The festival is organized and run by volunteers. The work begins
eight months prior by the hardworking organizing committee led this
year by Eleni Tsembelis with Vivean Ready. Much work is done in
advance, but the heavy lifting is done during the exhausting eleven
day stretch which relies on volunteers of all ages and skill level to
pitch in. It was encouraging to see so many familiar faces, and even
more encouraging to see so many new faces this year. Without a
doubt this year’s festival was one of the most successful to date, and
a large reason for that is everyone wants the chance to “Live a Day
the Greek Way!”

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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What Race Were the ancient Greeks?
12

Recent films about ancient Greece
such as Troy, Helen of Troy, and
300, have used actors who are of
Anglo-Saxon or Celtic ancestry (e.g.
Brad Pitt, Gerard Butler). Recent
films about ancient Rome, such as
Gladiator and HBO’s series Rome,
have done the same (e.g. Russell
Crowe). Were the directors right,
from an historical point of view?
Were the ancient Greeks and Romans of North European stock?
Today, an interest in the race of the
ancients seems to be taken as an
unhealthy sign, and any evidence of
their Nordic origins discounted for
fear it might give rise to dangerous
sentiments.
A hundred years ago, however,
Europeans took it for granted that
many Greeks and Romans were the
same race as themselves. The famed
11th edition of the Encyclopedia
Brittanica, published in 1911, noted
that “survival of fair hair and complexion and light eyes among the
upper classes in Thebes and some
other localities shows that the blond
type of mankind which is characteristic of north-western Europe had
already penetrated into Greek lands
before classical times.” It added
that the early Greeks, or Hellenes,
were Nordic, one of “the fair-haired
tribes of upper Europe known to the
ancients as Keltoi.”
Sixty years ago even Bertrand
Russell, the British philosopher and
socialist, believed that the Hellenes
“were fair-haired invaders from
the North, who brought the Greek
language with them” (History of
Western Philosophy, 1946).
A reproduction of Phidias’ masterwork, Athena Parthenos. Credit
Ancient History Encyclopedia
In fact, there was a good basis for
the 1911 Britannica to write about
blonds in Thebes. Thebes was
the leading city of Boeotia, a rich
agricultural region in south-central
Greece.Fragments from an ancient
150 BC travelogue describe the
women of Thebes as “the tallest,
prettiest, and most graceful in all of
Hellas. Their yellow hair is tied up
in a knot on the top of their head.”
Pindar, a fifth century Theban lyric
poet, refers to the Greeks as “the
fair-haired Danaoi,” using a poetical
name for the Hellenes. Likewise, in
his Partheneia, or “Maiden Songs,”
the seventh century BC Spartan
poet Alcman, praised the beauty of
Spartan female athletes, with their
“golden hair” and “violet eyes.” He
also wrote of Spartan women with
“silver eyes,” meaning light gray.
The seventh-century BC Greek poet
Archilochus praises the “yellow
hair” of one of his lovers, and
Sappho — also of the seventh century BC — writes of her “beautiful
daughter, golden like a flower.”
As late as the fourth century AD,
Adamantius, an Alexandrian physician and scientist, wrote in his Physiognominica, that “of all the nations
the Greeks have the fairest eyes,”
adding, that “wherever the Hellenic
and Ionic race has been kept pure,
we see tall men of fairly broad and
straight build,… of fairly light skin,
and blond.” Several centuries of
mixing had presumably changed the
racial character of many Greeks, but
blonds still survived, and Xanthos,
which means “yellow” in Greek,
was a common personal name.
Professor Nell Painter of Princeton,
author of The History of White
People (see “Whiting Out White
People,” AR, July 2010), complains
that “not a few Westerners have
attempted to racialize antiquity,
making ancient history into white
race history.” She points out that the
Greeks often painted their marble
statues — “the originals were often
dark in color” — that the paint wore
off over time, and Europeans mistakenly concluded from the white
marble that the Greeks were white.
Yes, the Greeks painted their
statues, but the originals were not
dark. Praxiteles’ Aphrodite, from the
Greek city of Knidos, was the most
famous and most copied statue in
the ancient world. Hundreds of copies survive. Experts have determined
from microscopic paint particles that
Aphrodite was painted blonde. The
Romans had their own name for this
goddess, Venus, and likewise her
“cult images” were ubiquitous and
“painted with pale-coloured flesh

and golden-blonde hair” (see Joanna
Pitman’s On Blondes, 2003).
Phidias’ masterwork, the Athena
Parthenos, stood in the Parthenon
for nearly 1,000 years until it was
lost, probably in the 5th century
AD. When American sculptor Alan
LeQuire set out to make a faithful
copy for the full-scale Parthenon
replica in Nashville’s Centennial
Park he modeled it on descriptions
of the original work. The 42-foottall Athena, unveiled in 1990, has
light skin, blue eyes, and golden hair
(see photo above).
Many small terra-cotta figurines
from Greece of the fourth century
BC have survived with traces of
paint. They show light hair, usually
reddish brown, and blue eyes, as do
larger statues from the time of the
Persian Wars in the early fifth century BC. Even a cursory examination
of ancient marble reliefs, statues,
and busts reveals European features.
Many of the faces could just as
easily be those of Celtic chieftains
or Viking kings.
The Greek poet Hesiod (c. 700
BC) called Troy the “land of fair
women.” According to the Roman
historian Diodorus Sicilus, who
lived in the first century BC, the
Egyptian god Set had “reddish hair,”
a color that was “rare in Egypt,
but common among the Hellenes.”
Plutarch (46–120 AD) tells us that
while the Theban general Pelopidas
(d. 364 BC) was campaigning in
central Greece, he had a dream in
which a ghost urged him to sacrifice
a red-haired virgin if he wished to
be victorious in the next day’s battle.
There were two racial types in ancient Greece: dark-haired whites and
fair-haired whites, as well as gradations in between. The earliest known
inhabitants were of the former type.
These included the Minoans, who
were not Greeks at all, and who
built an impressive civilization on
the island of Crete. The Pelasgians,
which is the name later Greeks gave
to the pre-Hellenic population of
mainland Greece, were also dark.
They tended to have black, curly
hair and olive-shaped eyes. Their
type is plainly visible on many Attic
(Athenian) vases, and has lead some
scholars to conclude that all Greeks
looked as they did.
Neither the Minoans nor the Pelasgians spoke Greek — the linear
A inscriptions of the Minoans have
still not been deciphered — so the
Greek language must have arrived
with the light-haired conquerors
who migrated from the north, most
likely from the middle Danube
River Valley. According to Greek
national myth, the Hellenes were
descended from Hellen (not to be
confused with Helen of Troy), the
son of Deucalion. Hellen had sons
and grandsons, who correspond to
the four main tribal divisions of
ancient Greece: the Aeolians Achaeans, Ionians, and Dorians.
Scholars today tend to dismiss
such myths but they would not
have survived if they had not been
generally consistent with the long
folk memories of ancient peoples. In
this case they point to what classical
scholars have long believed was a
series of Hellenic descents upon
mainland Greece and the Aegean
islands. The first Hellenes to arrive
were the Ionians and Aeolians; then
a few centuries later, the Achaeans,
and finally the Dorians.
The early bronze-age Greek civilization (1600-1200 BC) was certainly
influenced by Minoan and other
eastern Mediterranean cultures, but
it was unmistakably Greek. Linear
B, which began to dominate Cretan
culture around 1500 BC, has been
deciphered and found to be an
early form of Greek. Around the
year 1200 BC this culture, known
as Mycenaean, collapsed; its cities
were destroyed and abandoned, and
Greece entered a 400-year Dark
Age. Earthquakes and volcanic
eruptions probably played a part in
the destruction, and later Greeks
attributed it to invasions from the
north. Waves of Hellenic warriors
swept down and burned the Mycenaean citadels and became the ruling
race in Greece. They also sacked the
city of Troy, and Homer’s Iliad is
about them. They also seem to have
snuffed out much of Mycenaean
culture: Greeks stopped writing, and

abandoned the arts, urban life, and
trade with the outside world.
Homer’s warrior heroes belong
to the Achaean nobility, which
suggests that it was the Achaeans
who overthrew Mycenaean civilization, not the Dorians, who would
descend upon Greece and displace
the Achaeans a hundred years later.
Archeology confirms this supposition, for Troy was burned around
1200 BC, and the traditional date
for the Trojan War is 1184 BC. The
Dorian invasion is dated by various
ancient historians at 1149, 1100, or
1049 BC.
Homer sings praises to the lighthaired Achaean nobility: Achilles,
their greatest warrior, has “red-gold
hair,” Odysseus, their greatest strategist, has “chestnut hair,” his wife
Penelope has “white cheeks the color of pure snow,” Agamede, a healer
and expert on medicinal plants, is
“blonde,” and King Menelaus of
Sparta, the husband of Helen, has
“red hair.” Helen, likewise, has
“fair hair,” and even slave girls are
light-skinned: “fair-tressed Hecamede,” “fair-cheeked Chryseis,” and
“blonde Briseis.” This is significant,
for if even some of the slaves were
blond it would mean the Nordic type
was not unique to the Achaeans,
that it was present elsewhere in the
Aegean world.
Homer (and Pindar) describe most
of the Olympian gods and goddesses
as fair haired and “bright eyed,”
meaning blue, grey or green. The
goddess Demeter has “blond” or
“yellow hair,” as does Leto, mother
of Apollo, who is also described
as “golden haired.” Aphrodite has
“pale-gold” hair, and Athena is
known as “the fair, bright-eyed one”
and the “grey-eyed goddess.” Two
of the gods, Poseidon and Hephaestus, are described as having black
hair. As noted above, Xenophanes
complained that all peoples imagine
the gods to look like themselves.
The Dorians who settled in the
fertile valley of the Eurotas in the
southern Peloponnesus were the
direct ancestors of the Spartans of
the classical age, and they claimed
to be the only pure Dorians. Werner
Jaeger, Director of the Institute of
Classical Studies at Harvard, writes:
“The national type of the invader
remained purest in Sparta. The
Dorian race gave Pindar his ideal of
the fair-haired warrior of proud descent, which he used to describe not
only the Homeric Menelaus, but the
greatest Greek hero, Achilles, and
in fact all the ‘fair-haired Danaeans’
[another name for the Achaeans
who fought at Troy] of the heroic
age” (Paideia: The Ideals of Greek
Culture, 1939).
The historian Herodotus (484-420
BC) recorded that the Athenians
were “a Pelasgian people [who] had
occupied Attica and never moved
from it,” Thus, classical Greece was
a fusion, both cultural and racial,
of these two types of whites. Some
city-states, such as Thebes and
Sparta, were predominantly Nordic.
Others, such as Athens, were predominantly Mediterranean, and still
others were mixtures of the two.
What became of the Nordic Greeks
? Their numbers were reduced and
thinned through war, imperialism,
immigration, and slavery. Protracted
internecine war was devastating.
The Hellenes lost relatively few men
in their two wars with the Persian
Empire (490, 480-479 BC), but
they were decimated by the ruinous
series of inter-Hellenic wars that
followed. The Peloponnesian War
(431-404 BC) pitted Athens and
her subject Ionian cities against the
Spartan Dorian confederacy. That
was followed by 35 years of intermittent warfare between Sparta and
Thebes (396-362 BC), which pitted
Nordics against Nordics. These wars
so weakened the Greek republics
that they fell under Macedonian
rule about 20 years later (338 BC),
bringing to an end the classical age
of Greece.
Money was, as always, a racial
solvent. Theognis, a noble poet from
the Dorian city of Megara wrote in
the sixth century BC: “The noblest
man will marry the lowest daughter
of a base family, if only she brings
in money. And a lady will share her
bed with a foul rich man, preferring
gold to pedigree. Money is all. Good

breeds with bad and race is lost.”
The last Roman writers therefore
came to see their own people as both
morally and physically degenerate.
Viewed in a historical context, it is
almost as if today’s northern Europeans have set out perfectly to imitate the ways in which the Greeks
(and Romans) destroyed themselves.
In both Europe and America, patri-

otic young men slaughtered each
other in terrible fratricidal wars.
In North America, the descendents
of slaves are the majority in many
great cities. Both continents have
paid for imperial ambitions with
mass immigration of aliens. Will
we be able to resist the forces that
brought down the ancients?

Οργή στην Ομογένεια: Η Παμμακεδονική
ΗΠΑ καταγγέλλει άγρια τον Μητσοτάκη για
τα Σκόπια
12 Ιουλίου 2017
Πυρ και μανία είναι η Παμμακεδονική Ένωση ΗΠΑ
με τη Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί η σκληρή ανακοίνωσή
της δίχως περισσότερα σχόλια από εμάς:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με θλίψη οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τίποτα δεν μας
εκπλήσσει πλέον στην ελληνική πολιτική σκηνή, όμως η σημερινή
(11 Ιουλίου 2017) στάση και η θέση του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο ζήτημα της ονομασίας
της ΠΓΔΜ σε συζήτηση μάλιστα για το Κυπριακό (!) στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο, προκαλούν το κοινό περί δικαίου αίσθημα!
Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση και η
θέση του κ. Μητσοτάκη έρχεται σε συνέχεια της κίνησης του
κ. Κουμουτσάκου προ ολίγων εβδομάδων, όπου μαζί με ομάδα
Βουλευτών της ΝΔ, εξέφρασαν μέσω σχετικής ερώτησης στην Βουλή
την «ΑΓΩΝΙΑ» τους για την χρήση σύνθετης ονομασίας με τον όρο
Μακεδονία!
Ως Παμμακεδονική Ενωση ΗΠΑ, μέσα από σκληρούς αγώνες και
υπό αντίξοες συνθήκες, με πολλούς εχθρούς αλλά και την στήριξη
όλης της ομογένειας και των συμπατριωτών μας στη γενέτειρα,
έχουμε καταφέρει να κρατάμε ψηλά το εθνικό μας φρόνημα.
Ως εκ τούτου δεν θα δεχθούμε παιχνίδια στην πλάτη της ιστορίας και
της ταυτότητας μας!
Δεν θα δεχθούμε μικροπολιτικά παιχνίδια σε βάρος της Μακεδονίας,
δεν θα δεχθούμε την ώρα που το κρατίδιο των Σκοπίων βρίσκεται σε
δεινή θέση να συνεχίσουν τα πολιτικά κόμματα με ηττοπάθεια και
έλλειψη ιστορικής συνείδησης.
Σε ένα χρονικό σημείο κρίσιμο για την περιοχή, και την στιγμή
που το κρατίδιο των Σκοπίων καταρρέει υπό το βάρος της δικής
του πολιτικής τού αλυτρωτισμού, της προκλητικότητας και της
αδιαλλαξίας όλα αυτά τα χρόνια, προκαλεί τεράστια ερωτηματικά η
αγωνία του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην αλλάξει
η λανθασμένη θέση της κ. Μπακογιάννη που διαιωνίζεται από το
2007.
Απευθύνουμε λοιπόν ερώτηση στον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη: Δεν
κατανοείτε ότι χρήση του όρου Μακεδονία είναι προσβλητική για
το ένδοξο παρελθόν της περιοχής και επιζήμια για το μέλλον του
Ελληνισμού;
Κύριε Μητσοτάκη, υποστηρίζετε και προωθείτε μία ιστορικά
καταδικασμένη θέση την οποία εισήγαγε η αδελφή σας, η π. ΥΠΕΞ
Ντόρα Μπακογιάννη.
Απευθύνουμε όμως ερώτηση στους ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
αλλά και σε όσους ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ανεξαρτήτως σέβονται την ένδοξη
ιστορία της Μακεδονίας μας:
Συμφωνείτε με την θέση του Προέδρου σας; Συμφωνείτε με την
χρήση του όρου Μακεδονία;
Προτίθεστε να συμμετέχετε και εσείς σε ένα ιστορικό λάθος σε βάρος
της ταυτότητας μας;
Λύση με σύνθετη ονομασία ακόμα και erga omnes, θα βάλει ακόμα
περισσότερο νερό στον μύλο του Σκοπιανού Αλυτρωτισμού.
Εμείς οι Μακεδόνες που ζούμε στις ΗΠΑ, είμαστε περήφανοι που
μόνο κόμμα μας είναι η Ελλάδα, που μόνη σκέψη μας είναι η Ελλάδα
και μόνο κίνητρο στον αγώνα για την αποκατασταση της ιστορικής
αλήθειας είναι η γνώση και ο σεβασμός στα ιερά χώματα της
Μακεδονίας μας!
Η Παμμακεδονική Ένωση ΗΠΑ, καταδικάζει κάθε παιχνίδι στην
πλάτη της πατρίδας μας, δεν δεχόμαστε κύριε Μητσοτάκη, την
επανάληψη της ιστορίας, από την οποία δυστυχώς δεν δείχνετε να
έχετε διδαχθεί!
Υποστηρίζουμε ένα κράτος των Σκοπίων, με σταθερότητα για
τους κατοίκους, σεβόμενο όμως τις αρχές της καλής γειτονίας
απαλλαγμένο από αλυτρωτισμό και παραλογισμό.
Ένα κράτος που θα σέβεται και δεν θα διεκδικεί την ιστορία και το
όνομα που δεν του ανήκουν.
Το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι αδιαπραγμάτευτο όπως
αδιαπραγμάτευτη είναι η ιστορία του τόπου μας και δεν δύναται
κανείς πολιτικός να το χαρίσει!
Η όποια απόφαση ληφθεί για το Σκοπιανό ζήτημα, θα πρέπει να τεθεί
στην κρίση του Ελληνικού λαού, που είναι ο μόνος αρμόδιος!
O Πρόεδρος Στέλιος Κυριμλής
Ο Αντιπρόεδρος Δημήτρης Φιλιππίδης
Ο ΓΓ Νίκος Κομνηνός

AHEPA E-News!
August 2, 2017

95th Supreme Convention a Magical Success;
Hollister Elected Supreme President
Thank you to Walt Disney
World, Walt Disney World
Resort President George Kalogridis, and “Greek Mickey
Mouse” for an amazing and
magical week at Walt Disney
World! With much gratitude
to them, AHEPA celebrated a
truly memorable 95th birthday
bash! And thank you to all our
conventioneers--without you,
our Supreme Convention would
not have been a success!
The delegates of the 95th AHEPA Supreme Convention elected Carl Hollister, of Mason, Ohio, Supreme
President. Hollister ran unopposed in elections that were held July 28, 2017. Formal installation ceremonies were held July 29, 2017.
“It is an honor and privilege to be elected AHEPA Supreme President,” Hollister said. “My sincere
appreciation is given to the convention delegates who placed their support and trust in me to lead this
vibrant, venerable, and unique organization in the coming year.”

The Executive Committee of the 2017-18 Supreme Lodge is comprised of: Canadian President Christos Argiriou, Winnipeg, Manitoba; Supreme Vice President George E. Loucas, Esq., Cleveland,
Ohio; Supreme Secretary James Kokotas, Brooklyn, N.Y.; Supreme Treasurer George Horiates, Esq.,
Moorestown, N.J.; and Supreme Counselor Dimitri Kirkiles, Esq., Ft. Lauderdale, Fla. The Executive
Committee of the AHEPA Board of Trustees is: Chairman Nick Aroutzidis, Stratford, Ontario, Canada;
Vice Chairman Andrew C. Zachariades, PSP, Brick, N.J.; and Secretary Cos Marandos, Nashua, N.H.

The organizations that comprise the AHEPA Family also held elections. Eva Jean Fomalont was elected
Daughters of Penelope Grand President, Bill Poulos III was elected Sons of Pericles Supreme President,
and Sophia Shakolas was elected Maids of Athena Grand President.
A special “Appreciation Presentation” was made to Walt Disney World Resort President George Kalogridis. AHEPA presented Mr. Kalogridis with a work of art depicting Poseidon by his favorite artist, Josh
Garrick.
Remarks were provided by: Ambassador of Cyprus to the U.S. Leonidas Pantelides, U.S. Rep. Gus M.
Bilirakis, His Eminence Archbishop Demetrios, and AHEPA Australasia National President Peter Yiannoudes. AHEPA-Saint Nicholas Capital Campaign Chairman Nicholas A. Karacostas, PSP, announced
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our campaign is only $160,000 shy of reaching our $1 million goal!

Farewell addresses were presented by: Supreme President Andrew C.
Zachariades, DOP Grand President Jan Spanos, SOP Supreme President Nikolas Apostolou, and MOA Grand President Tria Charnas.

Highlights from the 95th
Supreme Convention
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Γερμανικό εμπάργκο
στην Τουρκία: Όχι
όπλα, όχι τουρίστες,
όχι επενδύσεις, όχι
λεφτά
21 Ιουλίου 2017

Η

γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να παγώσει τις αποστολές
όπλων προς την Τουρκία, εξαιτίας της διένεξης των
δύο χωρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με
δημοσίευμα της εφημερίδας Bild, το οποίο επιβεβαίωσε εμμέσως
εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομίας της Γερμανίας.

Ο Νετανιάχου διώχνει το Αλ Τζαζίρα
από το Ισραήλ – Το κανάλι εκπέμπει
προπαγάνδα των ισλαμιστών
27 Ιουλίου 2017
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ
Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε
ότι σκοπεύει να κλείσει τα γραφεία
του δικτύου τηλεόρασης Al Jazeera
(Αλ Τζαζίρα) στην Ιερουσαλήμ,
κατηγορώντας τον ειδησεογραφικό
οργανισμό που εδρεύει στο Κατάρ ότι
παρακίνησε τα πρόσφατα επεισόδια
βίας στην πρωτεύουσα του Ισραήλ.
Η Ιερουσαλήμ βιώνει μία από
τις εποχές με τις μεγαλύτερες
εντάσεις εδώ και χρόνια καθώς οι
μουσουλμάνοι διαμαρτύρονται για
τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας των
Ισραηλινών στο Όρος του Ναού, εκεί
που κάποτε ήταν χτισμένος ο Ναός
των Εβραίων και πάνω στα θεμέλιά
του έχουν οικοδομηθεί μουσουλμανικά τζαμιά και αποτελεί την ιερότερη τοποθεσία για τους Εβραίους και την
τρίτη ιερότερη για τους μουσουλμάνους.
Τα επεισόδια που προκλήθηκαν στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και υποκινούνται από την Τουρκία και τη
Μουσουλμανική Αδελφότητα έχουν καλυφθεί εκτενώς από το Αλ Τζαζίρα, το οποίο είναι ιδιοκτησίας Κατάρ και
θεωρείται όργανο των ισλαμιστών σε όλα τα μέτωπα.
Να σημειωθεί ότι το Αλ Τζαζίρα έχει κυνηγηθεί στην Αίγυπτο επειδή υποστήριζε ανοιχτά τη Μουσουλμανική
Αδελφότητα και στον πόλεμο της Συρίας μετέδιδε ψεύτικες ειδήσεις μέσα από το Χαλέπι με δήθεν σφαγές αμάχων
που πραγματοποιούσε η συριακή κυβέρνηση.
Οι αραβικές χώρες που επέβαλαν κυρώσεις στο Κατάρ ζητάνε μεταξύ άλλων και το κλείσιμο του Αλ Τζαζίρα.
Το δίκτυο Αλ Τζαζίρα συνεχίζει να προκαλεί βία γύρω από Όρος του Ναού, είπε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του
στον λογαριασμό του στον κοινωνικό ιστότοπο Facebook.

«Η κυβέρνηση παγώνει όλες τις εν εξελίξει και μελλοντικές
αποστολές», αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Η απότομη άνοδος των εντάσεων και οι θάνατοι τριών Ισραηλινών και τεσσάρων Παλαιστινίων σε βίαια επεισόδια
την Παρασκευή και το Σάββατο σήμαναν συναγερμό διεθνώς.

Ο Πέτερ Αλτμάιερ, επιτελάρχης της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ,
δεν θέλησε να επιβεβαιώσει ούτε και να διαψεύσει την πληροφορία,
αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων κατά της
Τουρκίας μετά την αναφορά στο ενδεχόμενο επιβολής οικονομικών
κυρώσεων κατά της Άγκυρας.

Έχω μιλήσει πολλές φορές στις αρχές επιβολής νόμου, απαιτώντας να κλείσουν τα γραφεία της Αλ Τζαζίρα στην
Ιερουσαλήμ.

«Θα εξετάζουμε σε κάθε στάδιο εάν είναι αναγκαία η επιβολή
νέων μέτρων», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, τονίζοντας ότι
ο αναπροσανατολισμός της γερμανικής πολιτικής απέναντι στην
Άγκυρα αποτελεί μία μακροπρόθεσμη διαδικασία.
Η γερμανική κυβέρνηση επανεξετάζει την εφαρμογή όλων των
οπλικών προγραμμάτων με την Τουρκία, δήλωσε εκπρόσωπος του
γερμανικού υπουργείου Οικονομίας, καθώς αυξάνεται η ένταση στις
σχέσεις ανάμεσα στο Βερολίνο και την Άγκυρα μετά την φυλάκιση
Γερμανών ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
«Εξετάζουμε όλες τις διαδικασίες», δήλωσε η εκπρόσωπος.
Εάν επιβεβαιωθεί το πάγωμα της αποστολής όπλων, θα πρόκειται
για σαφή κλιμάκωση στην ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών,
συμμάχων στο ΝΑΤΟ.
Έπειτα από το μαζικό πογκρόμ που ακολούθησε την αποτυχημένη
απόπειρα πραξικοπήματος του περασμένου Ιουλίου, η Γερμανία
σταμάτησε τις εξαγωγές «περιστρόφων, πυρομαχικών και
ανταλλακτικών» προς την Τουρκία, εξαιτίας των ανησυχιών μήπως
χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις καταστολής κατά των αντιπάλων
του τουρκικού καθεστώτος.
Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
έφθασε να παραβάλει την Τουρκία του προέδρου Ερντογάν με
το καθεστώς της πάλαι ποτέ «Λαοκρατικής Δημοκρατίας της
Γερμανίας» (Ανατολική Γερμανία).
«Η Τουρκία προχωρεί πλέον σε αυθαίρετες συλλήψεις και δεν
σέβεται τους στοιχειώδεις προξενικούς κανόνες, αυτό μου θυμίζει
την κατάσταση που επικρατούσε άλλοτε στην Λαοκρατική
Δημοκρατία της Γερμανίας», δήλωσε στην Bild ο κ. Σόιμπλε.
«Οταν βρισκόσουν εκεί, τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα: εάν σου
συνέβαινε κάτι, κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτε για σένα».
Το Βερολίνο χτύπησε την Τουρκία στο «πορτοφόλι», εκδίδοντας
προειδοποίηση προς τους Γερμανούς πολίτες σχετικά με την
επικινδυνότητα των ταξιδιών στην Τουρκία, μεσούσης της
τουριστικής περιόδου και απειλώντας με διακοπή της βοήθειας για
τις επενδύσεις ή τις εξαγωγές προς την Τουρκία.
Ο Πέτερ Αλτμάιερ επιβεβαίωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση
επιδιώκει να επιτύχει στις Βρυξέλλες το πάγωμα των ευρωπαϊκών
κονδυλίων που χορηγούνται στην Τουρκία στο πλαίσιο της
ενταξιακής διαδικασίας.

Εάν αυτό δεν γίνει λόγω νομικών ερμηνειών, θα εισαγάγω την απαιτούμενη νομοθεσία για να απελάσω το Αλ
Τζαζίρα από το Ισραήλ, πρόσθεσε αργότερα στον λογαριασμό του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
Το Αλ Τζαζίρα έχει αντιμετωπίσει και παρόμοια οργή από τη γειτονική Αίγυπτο το 2014 όταν η κυβέρνηση
φυλάκισε τρεις δημοσιογράφους του αραβικού τηλεοπτικού δικτύου για επτά χρόνια και έκλεισε τα γραφεία του.
Δύο από τους τρεις υπαλλήλους έχουν αφεθεί ελεύθεροι, αλλά ο τρίτος εξακολουθεί να κρατείται.

Ο Τραμπ εγκαινίασε το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο
του κόσμου: «Οι
εχθροί μας θα
τρέμουν»
24 Ιουλίου 2017
Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό
υποδέχτηκε και επίσημα στις τάξεις
του το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο
του κόσμου, το USS Gerald R. Ford,
που προορίζεται να είναι σε υπηρεσία
για περίπου 50 χρόνια.
Η σχετική τελετή πραγματοποιήθηκε
στη ναυτική βάση του Νόρφολκ, στην
οποία παρέστη ο πρόεδρος των ΗΠΑ,
Ντόναλντ Τραμπ.
Το USS Gerald R. Ford είναι το πρώτο της κλάσης του, η οποία θα αντικαταστήσει σταδιακά την κλάση Nimitz.
Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό σχεδιάζει να δαπανήσει 43 δισ. δολάρια στην ανάπτυξη και ναυπήγηση των τριών
«supercarriers» της κλάσης Ford- το Ford, το USS John F. Kennedy και το μελλοντικό USS Enterprise.
Η κλάση αυτή ενσωματώνει μια σειρά προηγμένων τεχνολογιών, όπως νέοι αντιδραστήρες, σύστημα προώθησης,
σύστημα ηλεκτροδότησης, ηλεκτρομαγνητικό σύστημα απονήωσης/ εκτόξευσης αεροσκαφών, εξελιγμένα ραντάρ
και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου κ.α.
Όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, σε σχέση με την κλάση Nimitz, η κλάση
Ford έχει πάνω από 23 νέα ή βελτιωμένα συστήματα.
Η ναυπήγηση του 100.000 τόνων πολεμικού πλοίου άρχισε το 2009, θα έχει πλήρωμα 4.600 ατόμων και θα φέρει
αεροπορική δύναμη 70 αεροσκαφών, που θα επικεντρώνεται στο F-35C Lightning II της Lockheed Martin.
Κανονικά το αεροπλανοφόρο- κόστους 12,9 δισ. δολαρίων- ήταν να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2015, με το
κόστος να ανέρχεται στα 10,5 δισ. δολάρια- ωστόσο υπήρξαν προβλήματα με τα συστήματα και την τεχνολογία του,
περιλαμβανομένου του εξοπλισμού για την προσνήωση αεροσκαφών και την παραγωγή ενέργειας.
Tι δήλωσε ο Τραμπ
Μιλώντας στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, στην καθέλκυση του αεροπλανοφόρου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε:
«Από σήμερα θέτω το αμερικανικό σκάφος Gerald R Ford σε αποστολή. Ο Θεός να ευλογεί αυτό το πολεμικό πλοίο
και όσους θα πλέουν πάνω του».την τελετή καθέλκυσης μίλησε και η Σούζαν Φόρντ, η κόρη του Τζέραλντ Φόρντ,
του 38ου Αμερικανού προέδρου που έδωσε το όνομά του στο αεροπλανοφόρο.
«Κανένας, απολύτως κανένας, δεν θα ήταν πιο περήφανος βλέποντας αυτό το σκάφος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ
Τζέραλντ Φόρντ είπε η κλόρη του η οποία έδωσε την εντολή στους αξιωματικούς και στο πλήρωμα να ανέβουν στο
πλοίο.
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Στα πρόθυρα νέου ψυχρού πολέμου: Ενας Ρουμελιωτικος Γάμος πριν τη δεκαετια του 1970
Η Ρωσία απέλασε 755 Αμερικανούς
Τα ήθη και έθιμα του γάμου στη Ρουμελη, είναι πάρα πολλά. Ο γάμος τοτε διαρκούσε μέρες όπως και οι
ετοιμασίες, Ξεκινούσε σχεδόν ένα μήνα πριν, με το πλύσιμο της προίκας της νύφης. Μαζεύονταν ,γυναίκεςδιπλωμάτες
30 Ιουλίου 2017
Στα πρόθυρα νέου ψυχρού πολέμου βρίσκονται ΗΠΑ και Ρωσία Σε
μία πρώτη αντίδραση στις πρόσφατες κυρώσεις της Ουάσιγκτον
εναντίον της Μόσχας, η Ρωσία προχώρησε στην απέλαση 755
Αμερικανών διπλωματών.
Η απέλαση των Αμερικανών ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο
της χώρας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνέντευξη που
παραχώρησε στη ρωσική τηλεόραση.
«Οι ΗΠΑ έκαναν μία κίνηση, προκειμένου να επιδεινώσουν τις
σχέσεις με τη Ρωσία, χωρίς μάλιστα να έχουν προκληθεί» τόνισε,
μεταξύ άλλων, ο Ρώσος πρόεδρος. «Πρόκειται για απαράδεκτα
μέτρα» έσπευσε να προσθέσει, ενώ κατήγγειλε την προσπάθεια των
ΗΠΑ να επηρεάσουν και άλλα κράτη.
«Πιστεύαμε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει, αλλά πλέον,
όπως όλα δείχνουν αυτό δεν πρόκειται να συμβεί άμεσα» συνέχισε ο
Πούτιν. «Έτσι αποφασίσουμε να μην αφήσουμε τίποτα αναπάντητο»
κατέληξε, ανακοινώνοντας την απέλαση των 755 Αμερικανών.

Η ελίτ της Αιθιοπίας σπουδάζει
σε Ελληνικό Σχολείο και
μαθαίνει ελληνικά
11 Ιουλίου 2017,

συγγενείς της νύφης και έπλεναν τα λευκά είδη, (τραπεζομάντιλα ,καρέ, σεντόνια, κουρτίνες κ.λ.π.) με πράσινο
σαπούνι δάφνη και λουλάκι, στη βρύση του χωριού αφου δεν υπήρχαν βρύσες στα σπίτια. Αφού τα στέγνωναν,
όλες μαζί τα σιδέρωναν, με σιδερο που χρησιμοποιουσε κάρβουνα ,αφου δεν υπηρχε ηλεκτρικό ρευμα. Τα πλυμένα
και σιδερωμένα λευκά είδη ,ήταν έτοιμα, για επίδειξη στο σαλόνι του σπιτιου . Εβαζαν το νυφικό χειροποίητο
στρώμα ,γεμισμένο με ξασμένο πρόβειο μαλλί, πάνω στο νυφικό κρεβάτι, έστρωναν την κουβέρτα και το κεντημένο
σεντόνι απο πανω και εκεί, άπλωναν, ένα- ένα ,τα λευκά είδη.
Πάνω στο σεντόνι οι γυναίκες έριχναν ροδοπέταλα ρύζι , αμύγδαλα και χρήματα. Οι κοντινοί συγγενείς έδιναν
αρκετα μεγάλα ποσά. Εκει οι συγκεντρωμένες γυναίκες, έριχναν επισης τα απλα δώρα τους, κεντηματα, κάλτσες
ποδιές κουζενικα . Η νύφη σήκωνε ένα -ένα τα δώρα και ρώταγε ποιάς είναι… και έπαιρνε απάντηση, από την
δωρήτρια. Στα προικιά οι γυναίκες τραγουδούσαν δημοτικα τραγουδια η και επαιζαν πλακες γραμμοφωνου .
Πολλες φορες στην έκθεση αυτή με τα φρεσκοπλυμένα και κολλαριστά λευκά είδη, τα καρφιτσώναν, στις
κουρτίνες και εκθέτονταν σε όλους τους τοίχους του σαλονιού, ενώ οι πετσέτες και τα σεντόνια, διπλωμένα, πάνω
στον καναπέ η το τραπέζι. Οι κουβέρτες και τα χαλιά παρέμεναν διπλωμένα, στο ίδιο δωμάτιο. Επισης πανω στην
κουβέρτα και το νυφικό σεντόνι, εβαζαν να κατσει ένα μικρό αγοράκι, για να ευνοηθει η νυφη και να κανει και αυτη
αγορι.
Το βράδυ ή την επόμενη μέρα, μάζευαν τα νυφικά σκεπάσματα σε “μπάλες”, δηλαδή τα μικρότερα κομμάτια
τυλίγονταν στις κουβέρτες και τα υφαντά . Τα λευκά είδη, τα έβαζαν σε ξυλινα μπαούλα. Μαζεύονταν οι συγγενείς
,για να πάνε να πάρουν τα προικιά από το σπίτι της νύφης. Όλοι πάνε στο σπίτι της νύφης, εκτός από τον γαμπρό.
Παλιότερα ,πήγαιναν με άλογα η γαϊδούρια και μουλαρια . Φορτωναν τις “μπάλες” και με το σαλόνι άδειο η με
περισσότερο χώρο,εβαζαν καρέκλες γύρω- γύρω για να κάθεται ο κόσμος και σερβιραν τους καλεσμένους, άντρες
και γυναίκες, λικέρ και γλυκό ,συνήθως κουραμπιέδες. Χόρευαν ,προς τιμήν της νύφης, και εκείνη, προσκαλούσε
τους παρευρισκομένους, να χορεψουν μαζί της. Πρώτα, χορεύει η νύφη με τα πεθερικά της και τα κουνιάδια της .
Οι συμπέθεροι έρχονται και φεύγουν γις το σπιτι του γαμπρου ευδιαθετοι με αστεια και πειραγματα . Φτάνουν
στο σπίτι του γαμπρού.. ξεφορτώνουν, τους σερβίρουν ποτό και γλυκό, για να ευχηθούν …και…αρχίζει το γλέντι.
Πολλές φορές ακολουθεί και τραπέζι. Μερικα άτομα από το σπίτι της νύφης, πάνε στο σπίτι του γαμπρού-με γλυκά
. Το κλειδί του μπαούλου, παραδίδεται στο γαμπρό.
Να σημειώσουμε, ότι παλιά, πριν το γαμο ο γαμπρός πήγαινε στο σπίτι της νύφης αλλα δεν τον αφηναν μόνο
με τη νυφη . Για το γαμπρό, έσφαζαν κόκορα και του έφτιαχναν πίτα. Η νύφη, πήγαινε, μόνο για να δει το σπίτι
του γαμπρου με συνοδεία κι έφευγε. Με την πάροδο του χρόνου τα ήθη αλλάζουν και ο γαμπρός, επισκέπτεται
πιο συχνά την νύφη και κάθε Κυριακή, τρωει η και κοιμάται σπίτι της ,σε χωριστά δωμάτια. Όσο περνάν ‘ τα
χρόνια τα αρραβωνιασμένα, αποκτούν περισσότερα, δικαιώματα και η νύφη ,επισκέπτεται το σπίτι του γαμπρού,
διασκεδάζουν μαζί, χωρίς επιτηρητές.
Επισημα γραπτα καλέσματα δεν υπήρχαν παλιά ,Πήγαινε κάποιος από την οικογένεια του ζευγαριού απο σπιτι
σε σπιτι και προσκαλούσε τους καλεσμενους. Επισης τα γλυκα του γαμου τα φτιαχνανε οι σγγενεις μαζεύονταν
γυναίκες και στα δυο σπίτια του γαμπρου και της νυφης και εφτιαχναν τα γλυκά του γάμου, ραβανί και
κουραμπιέδες.
Την Τρίτη πριν τη Κυριακη του γαμου , αναπιάνονται τα προζύμια στο σπίτι του γαμπρού. Μαζεύονταν οι
προσκεκλημένοι συγγενείς… και μια κοπέλα ανύπαντρη, κοσκινίζε το αλεύρι, με ψιλή σίτα, Οι υπόλοιποι
παρακολοθθουσαν εύχονταν, και τραγουδουσαν… Με το αλεύρι αυτό, επιαναν το προζύμι, για τις κουλούρες του
γάμου. Την Τετάρτη, αναπιάνουν προζύμια, στο σπίτι της νύφης και τη Πέμπτη, ζυμωναν και εψηναν τις κουλούρες
του γάμου.

Στις εγκαταστάσεις των Σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας
Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσας της Αιθιοπίας, έλαβε χώρα η τελετή
αποφοίτησης των μαθητών τους για το έτος 2017.

Τις παραμονές του γάμου το βράδυ στα σπίτια του ζευγαριού, έιχαν τραπέζι και γλέντι, ως το πρωί. Οι καλεσμένοι
ηταν συγγενείς, σπάνια καλούσαν φίλους. Κάθε οικογένεια καλεσμενων πήγαινε στο γάμο, ένα κανίσκι. Το κανίσκι
περιελαμβάνε σφάγιο, κρασι, τυρια, γλυκά, ψωμι,ολα σπιτοφτιαγμένα μέσα σε μεγάλη κόφα. Την κόφα, αυτή την
σκεπαζαν μ ένα εντυπωσιακό κεντημα. Και στα δύο σπίτια γαμπρου και νυφης μαζεύονταν συγγενείς. Μερικοι
βοηθουσαν να ανάψουν φωτιά, να ετοιμάσουν τα σφάγια και στο ομαδικό ψήσιμο. Τα κοκορέτσια ετοιμαζονταν
και ψηνονταν πρωτα- πρωτα. Αλλοι εστρωναν τα τραπεζια και αλλοι βοηθουσαν στο σερβιρισμα. Με το κοκορετσι
σερβίριζαν επισης πίτες και αλλα συνοδευτικά προετοιμασμενα απ τις γυναικες φαγητα -μεζεδες . Ενα δυο άντρες,
αναλαμβάναν το λιάνισμα του κρέατος, βγάζοντας στην άκρη, τις πλάτες ολόκληρες, για την επιστροφή του
κανισκιού. Όσοι έφερναν κανίσκι, επερναν ισω μέσα στην κόφα τους μία ψημένη πλάτη, μια κουλούρα και γλυκά.
Παλιότερα,μετά το φαγητό,τραγουδούσαν τραγούδια του τραπεζιου . Τα τραγούδια αυτά,ήταν δημοτικά,συνήθως
της ξενιτιάς γι αυτούς που έλειπαν μακριά αλλα και χαρούμενα τραγούδια για την παντα ομορφη νυφη και το
λεβεντη γαμπρο . Οταν τελείωνε ο αρχιτραγουδηστης, τραγουδουσαν το ρεφραίν ,όλοι μαζί…
Την μέρα του γάμου μαζευονταν οι καλεσμένοι στα σπίτια του ζευγαριού.

Κηρύσσοντας την έναρξη της τελετής, ο Πρεσβευτής της Ελλάδος
στην Αιθιοπία και Μόνιμος Αντιπρόσωπος στην Αφρικανική
Ένωση Νικόλαος Χ. Πατακιάς εξήρε τον ρόλο του καταξιωμένου
στην αιθιοπική κοινωνία εκπαιδευτικού αυτού ιδρύματος και το
σημαντικό έργο που επιτελούν οι συντελεστές του, με πρώτο τον
Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Δημήτριο Συκά.

Στο σπίτι του γαμπρού,σερβίρεται ποτό και γλυκό. Χορεύουν, Χορεύει ο πεθερός…η πεθερά…η κουνιάδα….οι
κουμπάροι…κι ο γαμπρός….χορεύουν και οι υπόλοιποι. Και στο τέλος…ξυρίζουν το γαμπρό…ο κουρέας…και οι
άνδρες τραγουδάνε ...μέσα στο δοχείο με το ξυράφι, οι καλεσμένοι ρίχνουν κέρματα, ενώ τα χαρτονομίσματα σε ενα
δίσκο.
Στο σπίτι της νύφης, από το πρωί, μαζεύονται γυναίκες, να στολίσουν την νύφη. Της φτιαξχωουν τα μαλια και το
πεπλο Την χτενίζουν, την βάφουν, και στο τέλος την ντύνουν, τραγουδώντας. Ειναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή, για
τους γονείς της! Μια ανύπαντρη φίλη της νύφης ,της φοράει το νυφικό. Ο ανύπαντρος αδερφός του γαμπρού, με δύο
τρεις συγγενείς πηγαίνουν στο σπίτι της νύφης, για να της φορέσουν τα καινουργια παπούτσια, που το κρατούσαν
στο κουτί του, μαζί με ρύζι και κουφέτα. Κάτω από το παπούτσια, οι ανύπαντρες, έγραφαν το όνομά τους κι όποιας
έσβηνε πρώτο, υποτιθεται οτι θα παντρευόταν πρώτη. Άν η νύφη κι ο γαμπρός ήταν στο ίδιο χωριό, πήγαιναν στο
σπιτι του γαμπρου με τα πόδια, με πλήθος καλεσμένων να τους ακολουθεί, τραγουδώντας. Την νύφη κρατά από το
δεξί μπράτσο ο πατέρας της κι από το αριστερό ο αδερφός της. Άν η νύφη κι ο γαμπρός ήταν απο διαφορετικο ο
χωριό η νύφη πήγαινε καβάλα στ άλογο. Πανω στο σαμάρι ή στην σέλα, έστρωναν λευκή ,κουβέρτα.
Το μυστήριο του γαμου ηταν το ιδιο οπως και σημερα . «Η δε γυνη να φοβειται τον ανδρα» μερος της τελετης παντα
ειχε ενδιαφερον αν η νυφη θα πατουσε το ποδι του γαμπρου, αν ο γαμπρος θα το ανεχοταν η θα σηκωνε το ποδι του
εκγκαιρα την τελευταια στιγμη να μην τον πατησει η νυφη. Τα σχολια των καλεσμεμων που παρακολουθουσαν με
ενδιαφερον προσεθεταν στην ευθυμια του γεγονοτος. Ο γαμος τελειώνει ,μοιράζονται μπομπονιέρες , ακολουθούν
οι ευχές ,τα συνχαρητηρια, και η φωτογράφιση. Από το δίσκο με τα στέφανα τα ανύπαντρα κορίτσια, έπαιρναν
κουφέτα, για να τα βάλουν κάτω από το μαξιλάρι τους. Όποιο όνομα ονειρεύονταν, αυτόν παντρεύονταν.

Η Μητρόπολη Αξώμης και η ελληνική
ομογένεια της Αντίς Αμπέμπα έχουν
καταφέρει χάρη στην αγαστή συνεργασία
τους να διατηρούν επί σειρά ετών πρότυπο
για όλη την Αιθιοπία ελληνικό σχολείο.
Μάλιστα είναι το σχολείο που προτιμούν
ξένοι διπλωμάτες αλλά και οικογένειες
πολιτικών Αιθιόπων να στέλνουν τα παιδιά
τους. Και αυτό γιατί το επίπεδο σπουδών
που παρέχεται είναι άριστο.
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας είναι υποχρεωτική για όλους
τους μαθητές.

Στο σπίτι του γαμπρού, η πεθερά, στέκεται μέσα από τη πόρτα, , κρατωντας ενα ροδι και ενα λευκό μαντήλι με
μυγδαλα ρυζι και κουφετα ενώ κάτω από το χαλί, κρύβει ένα μαχαίρι ή χαντζάρα . Η νυφη φτανει στο νεο σπιτι
της παταει το μαχαιρι, (συμβολιζει οτι πατασσεται η διαμαχη και ο καυγας) παιρνει το ροδι που της δινει η πεθερα
της και το σπάζει, και σκορπάει τα αμύγδαλα το ρύζι και τα κουφέτα του μαντηλιού που συμβολιζει την ευημερια
και τα αγαθα που ευχονται να εχει το νεο ζευγαρι. Η νύφη περνάει στο σαλόνι, όπου σερβίρεται σνηθως απ τον
ανύπαντρο κουνιάδο, γλυκό και καφέ . Έπειτα πρώτη σέρνει το χορό, πλάι στον άντρα της .Μετά χορευουν μπροστα
τα πεθερικά, και οι κουμπάροι. Αργότερα, χορευουν οι υπολοιποι συγγενεις και το γλέντι, συνεχίζεται ως το πρωί.
Ως αναφορα τα δωρα υπηρχαν μερικα πατροπαραδοτα . Η αγορά των επίπλων του σπιτιού,ηταν δωρο υποχρεωση
της νυφης . Η κρεβατοκάμαρα, ηταν δωρο και υποχρεώση του γαμπρού. Το νυφικό, τα νυφικά παπούτσια, τα
νυφικά εσώρουχα ητα παραδοσιακα δωρα της μητερας/αδελφης της νυφης νύφης.
Η μάνα της νύφης αγόραζε στην μητερα και αδεφφη του γαμπρου τα ρούχα που θα φόραγαν στο γαμο και ιδιεταιρα
παπούτσια για την συμπεθέρα.
Την άλλη μέρα, του γαμου η νύφη πάει στα πεθερικά κουνιαδα και στους κουμπάρους τα δικα της δώρα της
συνηθως γλυκά και κρασί, πουκάμισα στους άντρες παντόφλες, παπουτσια και νυχτικό για τις γυναίκες . Τελος ενα
αλλο έθιμο του γάμου, ήταν τα“πιστρόφια“(από το επιστρέφω),δηλ. τραπέζι των γονιών της νύφης ,προς τιμήν ,των
νεόνυμφων.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΚΑΙ… ΓΚΛΙΝ!
Συγγραφέας: Μαρία Ρουσάκη
Εικονογράφηση: Πωλίνα Παπανικολάου
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Η Πηνελόπη έγινε μεγάλη φέτος. Μαθήτρια
της Πέμπτης Δημοτικού δεν είναι και
λίγο. Έχει πολλούς στόχους για αυτή τη
χρονιά. Να κάνει πολλούς φίλους, να
γίνει πρόεδρος της τάξης, να ξεχωρίσει
για την προσωπικότητά της και άλλα. Τα
περισσότερα τα καταφέρνει, γιατί όταν κάτι
το θέλεις πολύ, όταν προσπαθείς και δεν
απογοητεύεσαι με την πρώτη δυσκολία, τότε είναι σίγουρο πως θα
πετύχεις.
Μια ηρωίδα, που την αγαπάς από τις πρώτες της λέξεις.
Η εικονογράφηση από την Πωλίνα Παπανικολάου δένει πολύ
όμορφα με το κείμενο. Με χιούμορ και πολλές ανατροπές
παρακολουθούμε την Πηνελόπη να μεγαλώνει. Χαμογελάει εκείνη,
χαμογελάμε κι εμείς. Και τότε ένα ΓΚΛΙΝ ακούγεται!

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΑ
Συγγραφέας: Άντρη Αντωνίου
Ηλικίες: 15+
Εκδόσεις: ΚΕΔΡΟΣ
Η Άννα είναι 14 χρονών. Ό,τι συμβαίνει
στο σπίτι της πρέπει να μένει μέσα στους
τοίχους του σπιτιού. Ή μήπως δεν πρέπει;
Μια ιστορία που συγκλονίζει. Μια μάνα
που κάνει υπομονή κι ένας πατέρας βίαιος
που δεν ξέρει να αγαπά. Και η Άννα
κάνει υπομονή σαν τη μητέρα της. Όμως
δεν είναι σαν τον πατέρα της. Ξέρει τι
σημαίνει αγάπη. Και ξέρει πως αυτό που
ζει δεν είναι αγάπη. Κι έρχεται η ώρα που
βρίσκει τη δύναμη να φωνάξει.
Ένα βιβλίο κραυγή για ανθρώπους που υποφέρουν και δεν μιλούν.
Για ανθρώπους που βλέπουν να συμβαίνει κάτι άσχημο δίπλα τους
και δεν αντιδρούν. Δεν πρέπει να νιώθει κανείς εγκλωβισμένος.
Πάντα υπάρχει διέξοδος. Κι ευτυχώς που η συγγραφέας μάς το
επιβεβαιώνει.

ΠΟΙΗΜΑ

Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο ήρωας
του αλβανικού μετώπου που περιφρόνησε
επιδεικτικά έναν από τους μεγαλύτερους
σφαγείς των Ναζί στην Ελλάδα
15/07/2017

Κατά τη διάρκεια της κατοχής,
ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος
εμφανιζόταν στο θέατρο.
Ενσάρκωνε τον «Βρουμ», που στα
γερμανικά σημαίνει «σκουλήκι».
Καθημερινά δεχόταν στο καμαρίνι
του πολύ κόσμο, που ήθελε να τον
συγχαρεί για την ερμηνεία του.
Όταν ένα βράδυ χτύπησε την πόρτα
του ένας Γερμανός διοικητής, ο
«Νιόνιος» αρνήθηκε να τον δεχτεί.
Ο Παπαγιαννόπουλος στην πρώτη
γραμμή Ο ηθοποιός είχε έναν λόγο
παραπάνω να μη θέλει οποιαδήποτε
επαφή με τους κατακτητές,
αφού είχε βιώσει προσωπικά τη
βαναυσότητα του πολέμου. Στην
αρχή της κήρυξής του, το 1940,
κλήθηκε να υπηρετήσει στην πρώτη
γραμμή και πήρε μέρος σε μεγάλες
μάχες. Οι συνθήκες διαβίωσης

πάνω στα βουνά ήταν πολύ σκληρές
για εκείνον και τους υπόλοιπους
φαντάρους. Πολύ αργότερα, όταν
ο πόλεμος ήταν μια μακρινή
ανάμνηση από το παρελθόν, ό
ίδιος είχε πει σε συνέντευξή του:
«Δεν ξεχνιούνται όσα χρόνια και
αν περάσουν. Πώς να σβήσει από
τη μνήμη μου η εξόρμησις στο
ύψωμα του Αγ. Αθανασίου στη
Χειμάρα; Ανεβήκαμε με χέρια
και πόδια, πολεμώντας με πέτρες.
Είχα, θυμάμαι, πέντε φυσίγγια
επί 20 ώρες. Εκεί που είχαμε
σκαρφαλώσει, δεν μπορούσαν να
μας φτάσουν τα μεταγωγικά. Κι
εμείς πολεμούσαμε με πέτρες». Ο
Παπαγιανόπουλος βγήκε ζωντανός
από την πρώτη γραμμή του μετώπου
και μετά τη συνθηκολόγηση

επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα
του, το Διακοφτό, με το μόνο
διαθέσιμο μέσο. Τα πόδια του.
Θέατρο στην Κατοχή Η
Ελλάδα βρισκόταν πλέον υπό
γερμανική κατοχή και ο Διονύσης
Παπαγιαννόπουλος είχε επιστρέψει
στη μεγάλη του αγάπη, το σανίδι.
Ο κόσμος που ασφυκτιούσε κάτω
από τον γερμανικό ζυγό, είχε
ανάγκη από διασκέδαση. Το θέατρο
ήταν κατάμεστο κάθε βράδυ.
Ένα βράδυ, ανάμεσα στο κοινό
βρέθηκε και ο Γερμανός διοικητής
της βορείου Ελλάδας, ο διαβόητος
Μαξ Μέρτεν, που έστειλε στο
Άουσβιτς 50.000 Έλληνοεβραίους
της Θεσσαλονίκης. Φυσικά,
πρώτα λεηλάτησε τις περιουσίες
τους, που η συνολική τους αξία
ξεπερνούσε τότε τα 125.000.000
χρυσά φράγκα. Ο Μέρτεν
παρακολούθησε την παράσταση και
συγκλονίστηκε από την ερμηνεία
του Παπαγιαννόπουλου. Όταν
έπεσε η αυλαία, ο «δήμιος της
Θεσσαλονίκης» θέλησε να συγχαρεί
τον ηθοποιό, που του είχε τραβήξει
την προσοχή. Οι προσπάθειες του
απεσταλμένου του Μέρτεν, να έρθει
σε επαφή με τον Παπαγιαννόπουλο,
έπεσαν στο κενό.
Αρχικά ο ηθοποιός ισχυρίστηκε
ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την
πόρτα του, γιατί άλλαζε ρούχα. Ο
Γερμανός απεσταλμένος επέμεινε,
αλλά το μόνο που κατάφερε
ήταν να μεταδώσει προφορικά

Της ζωής μου τα όρια
Η ζωή μου να κρέμεται σε μία κλωστή
και συ να πετάς τα νήματα του κόσμου
αδιάφορα.
Η ψυχή μου να τεντώνεται να φτάσει λίγο πιο
ψηλά
και συ με τα λόγια να φτιάχνεις τοίχους
θεόρατους.
Το δάκρυ μου να ξεπλένει το μακιγιάζ μιάς
ημέρας
και συ να στολίζεις τις νύχτες με ψεύτικα
αρώματα.
Η ζωή μου.
Η ψυχή μου .
Το δάκρυ μου.
Μιά φωτιά και τα έκαψα....
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

το μήνυμα του Μέρτεν προς τον
Παπαγιαννόπουλο. Το μήνυμα του
ναζί έλεγε: «Τον ρόλο αυτό στη
Γερμανία τον παίζει ο καλύτερος
ηθοποιός που έχουμε, αλλά σε
ορισμένες σκηνές ο δικός σας,
δηλαδή ο Παπαγιαννόπυλος, ήταν
καλύτερος. Και αυτό έγκειται στην
πονηριά και στην καπατσοσύνη
την οποία έχει ο Ελληνας». Τι κι
αν ο Μέρτεν έδειξε ένα ψήγμα
ανθρωπιάς, με το να θέλει να
συγχαρεί έναν Έλληνα για το
ταλέντο του; Τα εγκλήματα
πολέμου, που είχε διαπράξει, ήταν
τόσο αισχρά, που η περιφρόνηση,

Ο Γερμανός εγκληματίας
Μαρξ Μερτεν
ήταν το μόνο που μπορούσε να
κάνει ο Παπαγιαννόπουλος, για να
δείξει την απέχθειά του. Κ αι παρά
τους κινδύνους, το έκανε.
Πηγή: http://www.mixanitouxronou.gr

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Πλατάνια Ρόδος Ιούλιος 2017
Οι Έλληνες υποφέρουν 6-7 χρόνια
τώρα με την κρίση και δεν είναι μύθος.
Αλλά η ψυχολογία του Έλληνα δεν
αλλάζει όσο και δυσκολίες να έχει.
Με λίγα κάρβουνα, με μια ελληνική
σαλάτα, λίγο κοτόπουλο, λίγες
μπριζόλες, μια καλή παρέα, παγωμένες
μπύρες και έξω φτώχεια είναι το
φάρμακο θεραπείας της κρίσης.
Στη φωτογραφία έξω στην αυλή
του Κοινοτικού Κέντρου του
χωριού ο γείτονάς μου Μανώλης
Μιχαλάκης (δεξια: στην φωτογραφία)
εργολάβος, τώρα άνεργος με φίλους
της Πυροσβυστικής, και τον γείτονά
μας Γιώργο από την Γερμανία με την
σύζυγό του που παραθερίζουν, και την τσαμπίκα που έχει μαγαζί με τουριστικά, με φώναξε και μένα να πιούμε
μια μπύρα με την καλή και ενδιαφέρουσα παρέα του. Η ψησταριά με τα αναμένα κάρβουνα έψηνε μεζέδες, κρίες
μπύρες και το κέφι έφτασε στο κατακόρυφο. Περνούσαν οι τουρίστες στο δρόμο, μύριζαν, κοίταζαν και φυσικά
απορούσαν για τους Έλληνες. Τέτοιες σκηνές βλέπει κανείς μόνο στην Ελλάδα. Είναι η ψυχοθεραπεία μας.
Κώστας Καρατσίκης
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Οδοιπορικό από τη Ρόδο: Κώστα Καρατσίκη

Πανηγύρι Αγίου Σίλα (Σουλά) στη Σορωνή Ρόδου
Το μοναστήρι του Αγίου Σουλά, πήρε το όνομά του από τον αχώριστο συνοδοιπόρο
του Αποστόλου Παύλου.
Βρίσκεται μέσα σε δασώδη
περιοχή και απέχει περίπου 3
χιλιόμετρα από τη Σορωνή.
Εκτιμάται ότι ιδρύθηκε στους
πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Ο
ναός, επισκευάστηκε το 1836.
Ο ναός είναι ρυθμού Βασιλικής,
έχει μήκος 7,70 μέτρων, πλάτος
2,70μ. και ύψος 3μ. Είναι άγνωστο
πότε κτίστηκε. Στο επάνω μέρος
της εισόδου υπάρχει ανάγλυφος
σταυρός με ημερομηνία
1836. Θεωρείται βέβαιο ότι
οικοδομήθηκε κατά τους πρώτους
χριστιανικούς αιώνες πιθανόν κατά το 100-150 μ.Χ. Μέσα στο ναό και απέναντι από την είσοδο στη
βόρεια πλευρά υπάρχει πηγή νερού μέσα σε τεχνητό σπήλαιο. Το αγίασμα θαυματουργεί θεραπεύοντας
τα διάφορα δερματικά νοσήματα και ιδίως τη ψώρα. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση όταν ο
Απόστολος Παύλος ήρθε στη Ρόδο, προς διάδοση του Χριστιανισμού, συνοδευόταν από το Σίλα.
Η παράδοση, αναφέρει ότι το νερό
που αναβλύζει ακόμη και μέχρι
σήμερα μέσα από το σπήλαιο,
έχει ιαματικές και θεραπευτικές
ιδιότητες.

μουσική και θόρυβος από τους επισκέπτες, σου θύμιζε τα γνωστά
πανηγύρια που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε από τον τόπο μας. Από
την θέση μας παρατηρουσαμε τους επισκέπτες που περνούσαν
ασταμάτητα να ψωνίζουν από τα απέναντι καταλύματα που
πωλούσαν χρυσαφικά, γυναικεία εσώρουχα και διάφορα άλλα
είδη. Πιο πέρα έπαιζε μια ορχήστρα από τέσσερα άτομα και
τραγοδούσαν, καρέκλες, τραπέζια, σουφλάκια, μπύρες. Πιο κάτω
πάλι σουφλατζίδικα, μουσικές, λουκουμάδες, παγωτά, μπαλόνια,
γλάστρες,

Στην γιορτή του Αγίου Σουλά, στις
30 Ιουλίου κάθε χρόνο καθώς και
την παραμονή 29 Ιουλίου, γίνεται
ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια
σε ολόκληρη τη Ρόδο.
Μέχρι σήμερα πλήθος
προσκυνητών συρρέει κάθε χρόνο στὶς 30 Ἰουλίου στὴ λαοφιλή πανήγυρη τοῦ Ἁγίου στὸν ὁμώνυμο ἱερὸ
ναὸ τῆς Σορωνῆς Ρόδου.
Οι προσκυνητές, προσέρχονται αρκετές μέρες νωρίτερα, και μάλιστα πολλοί είναι αυτοί που φτιάχνουν
πρόχειρα καταλύματα (καλύβες) για όσο διάστημα χρειαστεί να παραμείνουν. Παλαιότερα όπως
αναφέρει η κα Ροδούλα Λουλουδάκι σε άρθρο της στην τοπική εφημερίδα Ροδιακή (04-08-2017) «τα
καραβάνια των πανηγυριστών ξεκινούσαν από τα πιο μακρινά σημεία του νησιού για να φτάσουν στον
Άγιο Σουλά, το δεύτερο μεγαλύτερο πανηγύρι της Ρόδου μετά την Παναγία της Κρεμαστής και το πρώτο
από πλευράς παραστάσεων και ενδιαφέροντος.
Η ιστορία του γράφετε από τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα. Το 1891 μάλιστα Γερμανός
αρχαιολόγος το θαύμασε και το ταύτισε με τα πανηγύρια των αρχαίων Ελλήνων, ενώ άνθισε επί ιταλικής
κατοχής και ενισχύθηκε από τον Ιταλό διοικητή Μάριο Λάγκο ο οποίος ήταν αυτός που συνέλαβε την
ιδέα των ιπποδρομιών για να το λαμπρύνει περισσότερο.»
Κάθε χρόνο η επιτροπή
εκδηλώσεων του Αγίου Σουλά
διοργανώνει το πρόγραμμα
θρησκευτικών, πολιτιστικών και
αθλητικών εκδηλώσεων για την
εορτή του Αγίου Σουλά.
Την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017,
καλεσθήκαμε στο πανηγύρι
του Αγίου Σουλά στο ιδιωτικό
κατάλυμα της οικογένειας
φίλων, το σημείο εκείνο είναι
κατάλυμα (Καλύβα) κληρονομική
και συναντήσαμε τους φίλους
μας Δρ. Δημήτρη Κρητικό
Πευμονολόγο, τον αδελφόν
του κ. Μανώλη Κρητικό με την
σύζυγό του κα Σοφία, την μητέρα
τους κα Κατερίνα, επίσης τον
γιό της Σοφίας και του Μανώλη
Κρητικού τον Γιώργο που είχε
και τα γεννέθλιά του εκείνη την
ημέρα, καθώς και τους γονείς της
κας Σοφίας Κρητικού. Η καλύβα
ήταν περιφραγμένη με κλαδιά
κάτω από το πυκνό και όμορφο
δάσος με τα ψηλά πεύκα. Στην
είσοδο της καλύβας ανταμώσαμε
τον κ.Μανώλη Κρητικό με την
ψησταριά να ψήνει στα αναμένα
κάρβουνα μεζέδες, δίπλα ήταν
το τραπέζι στρωμένο με σαλάτες,
κεφτεδάκια, τυρόπιτα, και νόστιμα
γιαπράκια, Σούμα και μπύρες, ήταν
μια όμορφη βραδιά με εξαιρετική
παρέα και καλό φαγοπότη. Πιο
πέρα ήταν και άλλες καλύβες
και καταλύματα μικροπωλητών,

καναρίνια, παπαγάλους, οικιακά σκεύη, εύρισκες ό,τι και να ήθελες.
Οι επισκέπτες όπως μου λέγανε αυτή την χρονιά δεν είχε τους
επισκέπτες που είχε άλλες χρονιές. Ίσως να είναι η αιτία λόγω της
κρίσης.
Κώστας Καρατσίκης

Ο «Διμηνίτης» ένα είδος σταφυλιού
που βγαίνει τον Ιούλιο.
Την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017, είχα πάει για
μπάνιο στο Φαλιράκι Ρόδου και πριν κολυμπίσω
συνήθως πίνω ένα καφεδάκι και διαβάζω λίγο την
τοπική εφημερίδα «Ροδιακή» στην Καντίνα το
«ΚΥΜΑ» όπου συχνάζω. Ξαφνικά στο τραπέζι που
ήμουνα με την παρέα μου, η κα ‘Αννα Γιαννακλή,
σύζυγος του Κώστα Γιαννακλή μας πρόσφερε μια
πιατέλα από τα πρώτα σταφύλια που βγάζει η Ρόδος
στην περιοχή Φαληράκι και λέγεται «Διμηνίτης» έχουν μικρές
κόκκινες ρόγες και είναι πολύ γλυκά. Πριν λίγες ημέρες μας έφερε

και ο φίλος μας που όλοι τον γνωρίζουν στην Καντίνα με το μικρό
του όνομα o «Ζωγράφος» ένα άλλο είδος σταφυλιού που ίσως να
ήταν και αυτό της ονομασίας «Διμηνίτης», που ωριμάζουν αρχές
Ιουλίου.
Διμηνίτης. Το Σταφύλι. Κωδικός Ποικιλίας: 12116. Λατινική
Ονομασία: Diminitis. Συνώνυμα: Περιοχές Καλλιέργειας: Ρόδος και
απαντάται Κρήτη στις Κυκλάδες, τα δωδεκάνησα, Δ. Πελοπόννησο
και τη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με την επιστήμονα κα Άννα Παληογιάννη
Γεωπόνο λέγεται «Λιάτικο (Λιάτης, Μαυρολιάτης, Διμηνίτης) είναι
μια έγχρωμη ποικιλία αμπέλου, μεγάλης ζωηρότητας. Ωριμάζει
πρώιμα, δηλαδή αρχές Ιουλίου, με μικρές αποκλίσεις ανάλογα με
τις κατά τόπους κλιματολογικές συνθήκες. Από το γλεύκος της
ποικιλίας αυτής παράγονται οίνοι με υψηλό αλκοολικό βαθμό,
χαμηλή οξύτητα και μεγάλες ποσότητες χρωστικών».
Κώστας Καρατσίκης
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Ρομποτική Χειρουργική
Απόλυτα επιτυχής είναι η εφαρμογή της Ρομποτικής Χειρουργικής
στην ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος καθώς προσφέρει
σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του κλασικού χειρουργείου η
άλλων τεχνικών ελαχίστης επεμβατικότητας!

Μάλιστα σύμφωνα με
επιστημονικές μελέτες από τις
ΗΠΑ, η ακρίβεια που προσφέρει
το ρομποτικό σύστημα MAKOστην προετοιμασία και
τοποθέτηση των προθέσεων
προσεγγίζει το 99% σε σύγκριση
με το 68% που προσφέρουν
κλασσικές ή άλλες τεχνικές
ελαχίστης επεμβατικότητας (
MIS) .
«Πράγματι η ρομποτικά
υποβοηθούμενη ολική
αρθροπλαστική ισχίου
για την αντιμετώπιση της
οστεοαρθρίτιδας αποτελεί
επανάσταση στον τομέα
της ορθοπεδικής» αναφέρει
ο διαπρεπής χειρουργός
Διευθυντής του τμήματος
Ρομποτικής Ορθοπεδικής του
Νοσοκομείου Μετροπολιταν
Δρ. Διονύσιος Π. Χίσσας και
συνεχίζει
«Τα αποτελέσματα για τους
ασθενείς είναι εκπληκτικά
καθώς κινητοποιούνται και
βαδίζουν λίγες ώρες μετά το
χειρουργείο, ενώ δυο ημέρες
μετά επιστρέφουν σπίτι τους».
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΤΑ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Η ολική αρθροπλαστική ισχίου,
λόγω οστεοαρθρίτιδας είναι μία
από τις πιο συχνές επεμβάσεις
στο δυτικό κόσμο, καθώς

εκατομμύρια τέτοιες επεμβάσεις
γίνονται κάθε χρόνο.
Κι αυτό γιατί πάνω από το 40%
των ανθρώπων (γυναικών και
ανδρών) άνω των 65 χρόνων
πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα
σε κάποια κύρια άρθρωση όπως
το ισχίο και το γόνατο. Ένας
μεγάλος αριθμός από αυτούς
θα χρειαστεί να υποβληθεί
κατά την διάρκεια της ζωής
του σε ολική αρθροπλαστική
για την αντιμετώπισης της
προχωρημένης οστεοαρθρίτιδας.
Παρά το γεγονός ότι η ολική
αρθροπλαστική του ισχίου
θεωρείται μία από τις πιο
επιτυχημένες χειρουργικές
επεμβάσεις του 20ου αιώνα, σε
βάθος χρόνου πολλοί ασθενείς
αντιμετωπίζουν προβλήματα με
τα εμφυτεύματα.
Bασικά προβλήματα της
αρθροπλαστικής του ισχίου
είναι: η ανισοσκελία,
ηπρώιμη φθορά ή χαλάρωση
των εμφυτευμάτων λόγω
κακού προσανατολισμού ,
καθώς και το εξάρθρημα της
αρθροπλαστικής.
Τα προβλήματα αυτά λύνει την
τελευταία 10ετία η Ρομποτική
Χειρουργική , καθώς με
την εξέλιξη της επιτυγχάνει
ποσοστά ακρίβειας που φτάνουν
το 99%!
Τα βασικά πλεονεκτήματα που
προσφέρει είναι:
Ø Εξατομικευμένο,
τρισδιάστατο προεγχειρητικό
σχεδιασμό σύμφωνα με τις

ιδιαίτερες ανάγκες κάθε
ασθενούς
Ø Ρομποτικά υποβοηθούμενη
προετοιμασία των οστών για να
υποδεχθούν τα εμφυτεύματα
Ø Ρομποτικά ελεγχόμενη
τοποθέτηση των εμφυτευμάτων
με αποτέλεσμα υψηλή ακρίβεια
και ευθυγράμμιση
Ø Απόλυτα ακριβή έλεγχο του
μήκος του σκέλους
Ø Η διαδικασία είναι ανώδυνη,
Ø Η κινητοποίηση των ασθενών
γίνεται την ίδια ημέρα,
Ø Η παραμονή στο νοσοκομείο
είναι συνήθως δυο ημέρες
Ø Δεν απαιτείται μετάγγιση
αίματος,στις περισσότερες
περιπτώσεις

) με χρήση ειδικών ενθεμάτων
που διατίθενται αποκλειστικά
για ρομποτική εφαρμογή.
Για κάθε ασθενή υπάρχει ένα
εξατομικευμένο σχέδιο.
«Όλα ξεκινούν με αξονική
τομογραφία της άρθρωσης,
που χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία ενός τρισδιάστατου
εικονικού μοντέλου μοναδικής
ανατομίας κάθε ασθενούς»
εξηγεί ο κ Χίσσας και καταλήγει
.
«Αυτό το εικονικό μοντέλο
φορτώνεται στο λογισμικό Mako
System και χρησιμοποιείται
για τη δημιουργία
του εξατομικευμένου
προεγχειρητικού σχεδίου.

«Τα πλεονεκτήματα αυτά
καθιερώνουν, με ταχύτατους
ρυθμούς τα τελευταία χρόνια,
τη Ρομποτική Χειρουργική ως
βασική μέθοδο επιλογής στην
ολική αρθροπλαστική ισχίου
αλλά και γόνατος» τονίζει ο
κ Χίσσας, που εφαρμόζει τη
μέθοδο ,με απόλυτη επιτυχία, τα
τελευταία τέσσερα χρόνια στην
Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της
χειρουργικής επέμβασης, όταν
απαιτείται,
το σύστημα Makoεπιτρέπει
στον χειρουργό να κάνει

Το νοσοκομείο Μετροπόλιταν
είναι ένα από τα ελάχιστα
στην Ευρώπη - και τομοναδικό
στην Ελλάδα - στο οποίο
πραγματοποιούνται
εξειδικευμένες Ρομποτικά
Υποβοηθούμενες επεμβάσεις
με το σύστημαMAKO στο
Ισχίο και το Γόνατο για την
αντιμετώπιση προβλημάτων
οστεοαρθρίτιδας.
Η Ρομποτική Χειρουργική
στον τομέα της ορθοπεδικής
εφαρμόζεται πάνω από 11
χρόνια με μεγάλη επιτυχία
σε περισσότερα από 300
νοσοκομεία των ΗΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων
των μεγαλύτερων και πιο
εξειδικευμένων εξ αυτών ( HospitalforSpecialSurgery, MayoClinic, JohnHopkins, HospitalforJointDiseases, κλπ).
Έχουν μέχρι σήμερα
πραγματοποιηθεί διεθνώς
περισσότερες από 85.000
επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλά
ποσοστά επιτυχίας.

NovoPen 5

Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΚΟ
Η άρθρωση του ισχίου που
πάσχει από προχωρημένη
αρθρίτιδα ή άλλη εκφυλιστική
νόσο, μπορεί να υποβληθεί σε
ελάχιστα επεμβατική ρομποτική
αντικατάσταση ( αρθροπλαστική

προσαρμογές στο σχέδιο. Όταν
ο χειρουργός προετοιμάσει
το οστό για το εμφύτευμα, το
σύστημα Mako τον καθοδηγεί
στην προκαθορισμένη περιοχή
και τον βοηθά να μην κινείται
εκτός των προγραμματισμένων
ορίων. Έτσι γίνεται
ακριβέστερη η τοποθέτηση
και η ευθυγράμμιση του
εμφυτεύματός».
Ακόμη η Ρομποτική
Χειρουργική δίνει
την δυνατότητα τόσο
προεγχειρητικά, όσο κατά
την διάρκεια της επέμβασης
καθώς και στο τέλος της να
διενεργείται συνεχής έλεγχος
του μήκους του σκέλους με
σκοπό τον πλήρη ισοσκελισμό
των δυο ποδιών.
www.sportrauma.gr,email: chissas@yahoo.gr,τηλ: 2104809516,
694585570

Health
Canada - Advisory: Important safety
information for people with diabetes using NovoPen Echo or
Advisory
Important safety information for people with diabetes using NovoPen Echo or NovoPen 5

What you should do
Do not stop treatment without consulting your health care professional.
Contact Novo Nordisk Customer Service in order to receive an unaffected
cartridge holder for your NovoPen Echo or NovoPen 5 product, or if you
have any questions about this recall. You can contact the company by calling
1-800-465-4434, emailing NNCI_CustomerCare@novonordisk.com, or by
completing the form on the company’s website.
In the event that you experience symptoms of high blood sugar or any health
concerns involving this product, contact your healthcare professional for
advice. Measure your blood sugar levels as instructed by your healthcare
professional, and more frequently if symptoms of high or low blood sugar
develop unexpectedly.
Report complaints about health products to Health Canada by calling tollfree at 1-800-267-9675, or complete an online complaint form.

Recall
Yoplait Minigo brand and Liberté
brand yogurt recalled due to the
potential presence of pieces of plastic
We hope this information and related link will be useful to
you.
Communications and Public Affairs Branch
Health Canada - British Columbia Region / Government of
Canada
Health Canada-Santé Canada Communications BC - CB@
hc-sc.gc.ca
Direction générale des communications et des affaires publiques
Santé Canada - Région de la Colombie-Britannique / Gouvernement du Canada
Health Canada-Santé Canada Communications BC - CB@
hc-sc.gc.ca

Γενιά του Πολυτεχνείου. Η πιο άχρηστη γενιά Ελλήνων όλων των εποχών
(Συνέχεια από σελίδα 9)
Ο Κολοκοτρώνης ήταν επίσης
σημαντικός. Οι ασήμαντοι είναι
αυτοί οι οποίοι έχουν ανάγκη
την ανάλυση. Οι σημαντικές
γενιές «φωνάζουν», γιατί πάνω
στα κατορθώματά τους ζουν
οι επόμενες. Ζούνε καλύτερα
απ’ ό,τι έζησαν αυτοί, οι οποίοι
θυσιάστηκαν γι’ αυτούς. Ο
σημαντικός είναι αυτός ο οποίος
θυσιάζεται και όχι αυτός που
απολαμβάνει το κέρδος της
θυσίας.
Η γενιά η οποία κληρονόμησε
μια Ελλάδα μεγάλη και
προπάντων «χτισμένη». Η πιο
πλούσια κληρονόμος γενιά στη
σύγχρονη ελληνική ιστορία.
Η γενιά, η οποία είχε τον πιο
εύκολο ρόλο. Μόνον σωστή
διαχείριση επέβαλε ο ρόλος της
να κάνει, εφόσον τα δύσκολα
τα είχαν κάνει οι προηγούμενοι.
Όμως, η καλή μέρα φαίνεται
από το πρωί και αυτή η γενιά
δεν είχε καλό «πρωινό». Με το
«καλημέρα» αυτή η γενιά έγινε
η αιτία να «χαθεί» η Κύπρος.
Δεν έχασε η μεταπολεμική
γενιά την Κύπρο. Την
Κύπρο την έχασε η γενιά της
μεταπολίτευσης. Η νέα τότε
γενιά, η οποία δέχθηκε να
μην αντιδράσει στην εισβολή,
γιατί οι «ήρωές» της είχαν
προκαταβολικά καταλάβει

τις θέσεις τους. Όταν μια νέα
γενιά έχει «ήρωες» πριν ακόμα
αγωνιστεί ηρωικά για έναν
υψηλό στόχο, τότε υπάρχει
πρόβλημα. Το κυπριακό ζήτημα
εξακολουθεί ακόμα να σέρνεται,
γιατί αυτή η ίδια γενιά το
«σέρνει».
Oi «Ήρωες» που διαδήλωναν
για τη Νικαράγουα και την
Παλαιστίνη, αλλά όχι για
την Κύπρο. «Ήρωες», που,
πετούσαν πέτρες και μολότοφ
στην αστυνομία .
Δεν έγινε φυσιολογική αλλαγή
φρουράς μεταξύ των γενιών.
Δεν συγκρούστηκαν οι
δυνατοί και οι γρήγοροι της
νέας γενιάς με τους ισχυρούς
της προηγούμενης, ώστε να
διεκδικούν σιγά-σιγά μερίδιο
στη διαχείριση της εξουσίας. Με
τις πλάτες των ξένων η γενιά
του Πολυτεχνείου ανέλαβε τη
διαχείριση τους συνόλου της
εξουσίας, χωρίς να αξιολογηθεί
το ανθρώπινο δυναμικό της
σε ένα ικανοποιητικό «βάθος»
χρόνου, όπως συμβαίνει
συνήθως.
Μια τίμια και εμφανέστατα
αγαθή γενιά της δυστυχίας
και της ορφάνιας φορτώθηκε
τον εμφύλιο, τη Χούντα,
αλλά και την καταστροφή της

Κύπρου. Για όλα έφταιγαν
εκείνοι. Έφταιγαν εκείνοι οι
δυστυχείς, οι οποίοι βίωσαν
όλες τις τραγικές συνέπειες
του πολέμου και του εμφυλίου
που τον ακολούθησε. Η γενιά,
η οποία θα τα αναλάμβανε όλα
και μάλιστα αυτόματα, έχοντας
τεράστια «πίστωση». Πίστωση
πατριωτισμού, γενναιότητας
και δημοκρατικότητας, εφόσον
δεν είχε προηγούμενο έργο,
προκειμένου να κριθεί με
ασφάλεια. Με τις «πλάτες των»
αφεντικών του Ανδρέα τα «θεία
βρέφη» ανέλαβαν τα πάντα.
Στην κυριολεξία έβαλαν
το κατακάθι στην κορυφή.
Τον πάτο τον έκαναν
«κορυφή». Από μια ολόκληρη
γενιά Ελλήνων έπιασε
τους χειρότερους και τους
τοποθέτησε αυθαίρετα για μια
στιγμή στην κορυφή.
Για τη σταθεροποίηση αυτού
του παράδοξου φαινόμενου
επιστρατεύτηκε ο Ανδρέας
Παπανδρέου.. Ο Παπανδρέου
ήταν ο «πατέρας» της γενιάς
του Πολυτεχνείου. Αυτός
εξουδετέρωσε με συνοπτικές
διαδικασίες την προηγούμενη
γενιά. Πήρε το σύνολο της
εξουσίας των συνομήλικών
του και την παρέδωσε
στους νεότερους, οι οποίοι
λειτούργησαν ως «παιδιά» του.

Four tips for keeping fit—
without exercising!
We all know that exercise is the best way to burn calories, and is also the key (together with diet) to
managing body weight. But sometimes you’re just crunched for time, can’t make it to the gym, or just
want a break from the old routine. No problem—there are still some very easy ways to keep slim and
trim. Best of all, they’re the kind of thing you can easily integrate into your daily life for an added
“burning bump” when you do get back to the rowing machine.

ΠΕΝΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΟΠΗ)
1933-2017

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 24 Ιουνίου 2017, η
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ στην αγκαλιά των κοριτσιών
της σε ηλικία 84 χρόνων είχε γεννηθεί στη πόλη Γαργαλιάνη.
Το τρισάγιο έγινε στις 4 Ιουλίου 2017 στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου και η κηδεία έγινε στις 5 Ιουλίου 2017. Η ταφή έγινε στο
κοιμητήριο του Mountain View (5455 Fraser Street, Vancouver,
B.C.)
Στον σύζυγό της Χρήστο, στις κόρες της Μαρία (Loyd) και Άννα
(Cam), στα εγγόνια της και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΦΡΑΝΚ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1966-2017
H κηδεία του έγινε στον Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
στις 6 Ιουλίου 2017 και η ταφή του έγιεν στο κοιμητήριο Sunnyside Lawn. Στους συγγενείς του ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
1919-2017
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 19 Ιουλίου 2017 η ΚΑΝΕΛΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ. Η κηδεία της έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις
27 Ιουλίου 2017 και η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο του Forest
Lawn Burnaby.
Στον γιό της Γιώργο (Fran), στην κόρη της Άννα ( Bernie),
στα εγγόνια Nathan (Nicole),Nadine (Owen), στα σισέγγονα
Eden, Adelia, και Zachary καυώς και σε όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ
Με μια μικρή συνδρομή το χρόνο μπορείτε να
υποστηρίξετε τις προσπάθειες που κάνουμε για τριάντα
ολοκληρα χρόνια να διατηρήσουμε την γλώσσα, τα ήθη,
τον πολιτισμό μας.
Οταν ακούνε οι Καναδοί της Βρετανικής Κολομβίας ότι
οι Έλληνες έχουν και Ελληνική Εφημερίδα που
τυπώνεται στο Βανκούβερ μας θαυμάζουν.
Βάλτε όλοι μαζί ένα λιθαράκι να την διατηρήσουμε, όχι
μόνο για φωτογραφίες, βάλτε και το χέρι στην τσέπη.
Ευχαριστώ
“ΓΝΩΜΗ”

1. Drink caffeine. As a stimulant most commonly found in coffee and black or green tea, caffeine can
increase the calories you burn. Part of the reason may be that caffeine makes you think you have more
energy so you move more, and part of it may be that it provokes metabolic changes in your body. Just
250 milligrams of caffeine with a meal has been shown to increase calories spent metabolizing what
you ate by 10%–a small amount that adds up over time.
2. Eat breakfast. While evidence is not absolutely clear, it appears there is a link between skipping
breakfast and increased body weight. Skipping breakfast means fasting for 15 hours or more, during
which time you’re not producing the enzymes you need to metabolize fat. On top of that, missing
breakfast can also lead to eating more calories later in the day, because by the time lunch and dinner
roll around you’re much hungrier than you would be otherwise.
3. Go for calcium. Calcium doesn’t burn calories, but it seems that it can discourage the accumulation
of fat. Specifically, the calcium found in dairy products may inhibit the transport of fat from the stomach into the bloodstream, according to a recent study from Denmark. Other research has found similar
results, so it’s probably worthwhile to include foods like low-fat yogurt in your diet from time to time.
4. Fidget. Twiddling your thumbs, tapping your toes, even rocking to music takes energy—and that
means they must burn calories as well. What’s surprising about fidgeting is just how effective it can be.
Some studies have shown that regular fidgeting can burn up to 350 calories a day, which translates into
10 to 20 pounds over a year. And it also appears that lean people tend to be more fidgety than others.

FOR SALE
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

7Seas Fish Market
(Kitsilano Specials)

&

2328 West 4th Avenue,Vancouver BC
Tel: 604-732-8608

7Seas Fish Market
(White Rock/South Surrey Specials)
2990-152 Street, Surrey, BC
Tel:604-541-8558

ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΤΕ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΝΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

SPECIAL

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΛΑΤΕ NΑ ΚΑΛΩΣΟΡΊΣΟYMΕ
PLEASE COME AND WELCOME
το κοριτσάκι του
π. Τιμολεοτoς και Πρεσβυτερας Σοφιας Πραττα
ΜΑΡΊΑ
Fr. Timoleontos & Presbytera Sophia Prattas
MARIA
at / ςτο

EXTRA LARGE

St. Nicholas & Dimitrios Greek Orthodox Church
pm August 27, 2017 (
pm Αύγουστος 27, 2017)

Τα 2 κιλά $15.00

REGISTERED at
BABIES-R-US

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ στο
BABIES-R-US

If you would like to join in contributing to the group gift, the cost is
$50. You may provide your money to one of the ladies below.
Αν θέλετε να συμμετάσχετε στο συμβαλλόμενο μέρος, η τιμή είναι $50.
Μπορείτε να δώσετε τα χρήματά σας σε μία από τις κυρίες που αναφέρονται
παρακάτω.

160 gm

3L
Γνήσιο ελληνικό ελαιόλαδο Extra Virgin
SALE: 1 c/s (6 tins x 3 Ltrs) $145.00

Μια κάσα με 24 κουτιά Wild
Samon Sockeye SALES $49.00

Δωρεά μεταφορά μέσα στο Βανκούβερ
για 5 κιβώτια και πάνω.

Please RSVP by August 13, 2017
Helene Panagiotopoulos 604-782-0676
Denise Koseos 604-862-7487
Christina tsikouris 604-375-3178
Helen Tsembelis 604-315-7680
or on facebook
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