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Director’s Message of LOGOS Η Λατρεία της Παναγίας: Η σημασία των εκδηλώσεων
In June this year LOGOS organised two major international conferences: Ageing in a Foreign Land and Greek Research.
Ageing in a Foreign Land focused on ageing from a cultural and
linguistic perspective and dealt with matters regarding ageing ethnic
communities in Australia. The conference offered the opportunity to
discuss urgent national issues regarding ageing and gave a voice to
those who are still remaining silent in Australia.

του Δεκαπενταύγουστου

Δρ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ*

The Greek Research conference focused on themes relating to the
diachronic importance of Greek language and culture and its ongoing
impact on our lives. The 11th publication titled Living in a Cultural
Wilderness, was launched during the conference. The publication includes high quality academic papers which are peer reviewed. Both
conferences were very successful.
Over the last few years one of our major goals was to create opportunities for a succession plan for LOGOS. We have exciting news;
during the conference dinner, organised by the Foundation for Hellenic Studies at the Adelaide Pavilion, the Hon. Tom Koutsantonis,
Treasurer for South Australia, announced a government grant of $2
million towards a succession plan for LOGOS. We are ecstatic about
this highly promising new development. We would like to thank the
Government of South Australia for this inspirational decision and
its vision for the future of Australian education and culture. We also
thank the Foundation for Hellenic Studies for its ongoing support
and inspiring leadership to promote Greek language and culture.
Professor Michael Tsianikas, Flinders University

Conference dinner and special announcement!
Flinders University was delighted to lend its support to the Ageing
in a Foreign Land and Greek Research biennial conference dinner
on 22 June. Almost 200 community leaders and guests enjoyed the
warm hospitality provided by the sponsor Adelaide Pavilion for
the Foundation for Hellenic Studies-organised event. The highlight
of the evening was the announcement by special guest speaker,
Treasurer, the Hon. Tom Koutsantonis, that the South Australian
Government will provide $2 million in funding to the Foundation for Hellenic Studies for a Chair in Modern Greek through the
LOGOS Australian Centre for Hellenic Language and Culture at
Flinders University. On behalf of the Foundation, Board Director
Theo Maras, thanked the Treasurer for this important contribution to
secure the future of Greek studies.
The LOGOS Centre was established in 2012 with funding of
$600,000 from the South Australian Government as well as the support of the Greek Government. During that time we have achieved
many things including an online program for all students who wish
to study Modern Greek. All members of the LOGOS Centre are
filled with emotion and gratitude that our language will not be extinguished over time and look forward to the future, knowing the flame
will continue.

Εχουμε συχνά αναφερθεί στο γεγονός ότι η λαϊκή πίστη- ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής ανεξάρτητα από χρόνο
και θρησκεία- εκδηλώνεται ομαδικά με την τέλεση θρησκευτικών τελετών και πανηγυριών με τη συμμετοχή των
μελών μιας κοινωνίας με κοινές θρησκευτικές αντιλήψεις, κοινή εστίαση, δρώμενα (παραστάσεις μεταμφιεσμένων
με σκοπό τη γονιμότητα και ευφορία) κ.ά. Πλαισιωτικά λειτουργούν οι εμπορικές συναλλαγές (εμποροπανηγύρεις)
που ικανοποιούν άλλες, επίσης σημαντικές και επιτακτικές ανάγκες μεγάλων ομάδων πληθυσμού.
Τα θρησκευτικά πανηγύρια είναι από τα εθιμικά εκείνα στοιχεία που έχουν αντισταθεί περισσότερo στο χρόνο,
ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις που έχουν υποστεί. Έτσι μεγάλα πανηγύρια στον ελληνικό χώρο, όπως εκείνα
της Παναγίας του Δεκαπενταύγουστου και της Αγίας Παρασκευής (26 Ιουλίου) κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
αποτελούν ευκαιρίες, εκτός από την έκφραση του θρησκευτικού συναισθήματος, για κοινωνική συναναστροφή,
εμπορικές πράξεις και συμφωνίες, διασκέδαση και επι-στροφή των αστών και των ξενιτεμένων συντοπιτών στην
ιδιαίτερή τους πατρίδα.
Ορισμένοι τόποι λατρείας, όπως της Παναγίας στην Τήνο, της Καταπολιανής στην Πάρο, της Χοζοβιώτισσας στην
Αμοργό, της Παναγίας Σουμελά, του αγίου Ραφαήλ στη Μυτιλήνη, του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, του Αγ.
Γεράσιμου στην Κεφα-λονιά, της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθηρα κ.ά. και τα αντίστοιχά τους πανηγύρια πανη-γύρια
αποτελούν «προσκυνήματα» πανελλήνιας εμβέλειας. Όμως τόσο αυτά τα πα-νελλήνια προσκυνήματα, όσο και τα
μικρά τοπικά πανηγύρια έχουν την ίδια θρησκευτική και επικοινωνιακή σημασία και βαρύτητα.
Ανάμεσα σ’ αυτά τα πανηγύρια
ξεχωρίζουν εκείνα της Παναγίας, αφού
στην ...αυλή της συγκεντρώνονται σαν
τα διασκορπισμένα στα πέρατα της γης
αδέρφια για να προσκυνήσουν στη
χάρη της, αλλά και να συναντηθούν
με αγαπημένα πρόσωπα, που λείπουν
καμμιά φορά πολλά χρόνια στην
ξενιτειά, να (επι-)δείξουν την επιτυχία
τους στον κοινωνικό και οικονομικό
τομέα με την προσφορά ταμάτων στην
Παναγία, το ξόδεμα χρημάτων στα
όργανα στο χοροστάσι, το ντύσιμο
και το αυτοκίνητο, αλλά ακόμη και την
μεγάλη περιουσία του ο καθένας, τη
φαμίλια του.
Να πούμε για την Παναγιά σήμερο
στην αυλή της ξενιτεμένοι ήρθασι και
φίλοι στη γιορτή της..
Γιατί, ενώ υπάρχουν σήμερα πολλοί και διάφοροι τρόποι να δείξει ο καθένας το βιός του το πανηγύρι παραμένει
ο χώρος και ο χρόνος που θα βρεθούν όλοι μαζί και θα συνεκτιμήσουν τις προόδους τους και θα σχολιάσουν την
κατάσταση του καθενός χωριστά αλλά και του συνόλου.

The evening would not have been possible without the ongoing
support from the Foundation for Hellenic Studies - we are forever
grateful.
Left to right: Very Reverend Father Diogenis Patsouris, the Hon.
Tom Koutsantonis, Treasurer of South Australia, Mr Theo Maras,
Foundation for Hellenic Studies, Professor Colin Stirling, President
and Vice-Chancellor, Flinders University and Professor Michael
Tsianikas, Director of LOGOS, Flinders University. Source Neos
Kosmos

Η Παναγία κατέχει, όπως ήδη αναφέρθηκε, ξεχωριστή θέση μεταξύ των μορφών της ελληνικής λαϊκής λατρείας.
Η Καταπολιανή ή Εκατονταπυλιανή, η Μεσοσπορίτισσα (21 Νοεμβρίου), η Αποσοδειά (8 Σεπτεμβρίου), η
Ευαγγελίστρια (25 Μαρτίου), η Παναγία του Δεκαπενταύγουστου (Κοίμηση της Θεοτόκου, 15 Αυγούστου) κ.ά.
είναι μερικά από τα πανηγύρια της Παναγίας, μητέρας του κόσμου και πηγής της ζωής. Ο λαός εκφράζει αυτή την
ιδιαίτερη προτίμηση με τη χαρακτη-ριστική παροιμιακή φράση: Ας μ’ αγαπάει η Παναγιά , κι ας με μισούν οι άγιοι,
με την πεποίθηση ότι έχει μεγαλύτερη δύναμη αλλά και κατανόηση από όλα τα άλλα πρόσωπα της χριστιανικής
λατρείας.

(Συνέχεια στη σελίδα 2 )
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Η Λατρεία της Παναγίας: Η σημασία
των εκδηλώσεων του Δεκαπενταύγουστου
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Θεοτοκωνύμια
Μια ενδεικτική αλφαβητική
ταξινόμηση του γλωσσικού
πλούτου που αναφέρεται στην
Παναγία και αντανακλά τη
θέση της στη συνείδηση και την
ψυχή του ελληνικού λαού μας
έδωσε μια σειρά από Επώνυμα
της Παναγίας, που εκφράζουν
αυστηρή και ταυτόχρονα τρυφερή
ευλάβεια και πίστη (Γαλήνη,
Υπακουή, Σκέπη), οικειότητα,
(Κιουρά, Γριά Κερά), αλλά και
φόβο, σιγουριά για την προστασία
(Θαλασσίτρα, Πολεμίστρια, Του
Χάρου). Συχνά, βεβαίως η Παναγία
παίρνει το όνομά της από τον
τόπο ή τον κτήτορα-ιδιοκτήτη της
εκκλησίας: Αγιάσος, Βρυσανή,
Αμπελακιώτισσα, Βλαχερωνίτισσα,
Καταπολιανή, Προυσσιώτισσα,
Σουμελά κ.ά.
Ενδεικτικά προσωνύμια της
Παναγίας
Αγιά, Αγιάσος, Αγιοσορίτισα
(Κων / πολις), Αγιονορίτισσα
(Κων/πολη), Αγρι-διώτισσα,
Αθηναία, Ακαδημιώτισσα, Ακάθη,
Ακοή, Ακρωτηριανή (μεσαιων.
Ηρακλείου), Αλευρού (κτητ.
Από τινος Αλευρά), Αμοργιανή,
Ανα-φωνήτρια (Ζάκυνθος),
Απανωχωριανή, Αργοκοιλιώτισσα,
Αρκουδιώτισσα, Αγ. Γαλήνη,
Αργυροκλειδούσα, Αγ. Απακοή,
Απακοή, Αγία Σκέπη, Αγία Λαύρα
(Κοίμηση) Βαγγελίστρα (Τήνος,
Μύκονος), Βρυσανή, Βαρκιώτισσα,
Βροντούσα, Βροντιανή, Βλαχέρνα
(μεσ.) Ηρακλείου, Βλαχερωνίτισσα
Κων/πολη και στην Κρήτη, Γαλήνη
(μεσ.) Ηρακλείου, Γαλακανή
(Κάλυμνος), Γιάτρισσα, Κεραψηλή
(Κάλυμνος) Γλαστριανή (από
τινος Γλαστριανού) Μύκονος,
Γλυκογαλούσα, Γαλατού,
Γλυκοφιλούσα, Γκρεμνιώτισσα,
Γουμένισσα, Γρυλού, Γαλατιανή,
Γοργοπάκουος (μεσ.) Ηρακλείου,

Γριά Παναγιά, Μύκονος Παράβλ.
Γρε Κυρά Κισάμου.
Διασώζουσα, Δραπανιώτισσα
Κεφαλληνία
Εκατονταπυλιανή, Εύρεση,
Εψιμιανή, Ευαγγελισμός,
Ευαγγελίστρα, Ελεούσα (μεσ.)
Ηρακλείου και Ήπειρο.
Ζωοδόχος Πηγή, Θαλασσίστρα,
Θαλασσίστρα, Θαλασσιώτισσα
(Μήλος), Θαλασσομάχισσα
(μες.) Ηρακλείου, Θεοτόκος,
Θεοσκέπαστος (μεσ. Ηρακλείου),
Θρονιώτισσα, Θυμιανή, Καλαβρέζα
(Κεφαλληνία) Καλαμιώτισσα (μεσ.
Ανάφης), Κακοπετριανή, Καλόπετρα, Καρδιανή (Τήνος, Μύκονος,
παράβλ. Καρδιώτισσα Κρήτης),
Καταφυγή (μεσ. Ηρακλείου),
Κεραπολίτισσα (Φουρνές
Μεραμπέλλου Κρήτης), Κεχριωνίτισσα (Κεφαλληνία), Κόκκινη,
Κυκκώτισσα,
Κατευοδώτρα(Σκιάθος), Κουνί-στρα
(Σκιάθος), Κοίμησης Θεοτόκου,
Καστριανή, Κανακαριώτισσα,
Κιουρά των Αγγέλων (Μύκονος,
Ζάκυνθος. Βλ. και Κυρία των
Αγγέλων), Κουμαρού (23 αυγ.
Μύκονος), Κουνίστρα (Σκιάθος),
Κρεμαστή (Ρόδου), Κρητικιά
(Μονεμβασία), Κυρία των Αγγέλων
(μεσ. Ηρακλείου), Καταπολιανή,
Κανάλα, Καλαμιώτισσα, Κιτριανή,
Καρδιώτισσα, Κεφαλαριώτισσα
(Άργος), Κρουσταλλένια, Κριτσιώτισσα, Κυριότισσα (Κων/πολη),
Κερά (Αθήνα), Κερά Καντήλη
(Αθήνα), Αγία Κιουρά (Αθήνα),
Χρυσοσπηλιώτισσα (Αθήνα, Π. η
Βλασσαρού (Αθήνα), Λαμπρινούσα,
Λεμονήτρα (8 Σεπτ.,Τήνος,
Μύκονος), Λεμονήτισσα,
Λεούσα, Λιόκαλη (Σέρρες),
Λογγοβάρδα, Λιμνιώτισσα (τοπων.
Μύκονος), Λουλουδιανή (μεσ.
Ηρακλείου), Λυμπιανή (Πάνω
στον Όλυμπον, όρος, Σκύρος)
Μανωλίτισσα (μεσ. Ηρακλείου),
Μυρτιδιώτισσα, Μετοχιώτισσα,
Μεγ. Παναγιά Μητρόπολις,

Μύκονος), Μεσαμπελίτισσα (τοπ.
Χανιά(κατά Μπουκαλήν, 17ος
αι.), Μισοχωριανή (εξωκκλήσιον
εις τα Μεσόχωρα, Σκύρος),
Μούσαινα (νεκρο-ταφείο,
Μύκονος), Μουσταπίδαινα (εις
ελαιώνα Αττικής), Μουρακουλόζα,
Μεγαλόχαρη, Μεγαλομάτα,
Μαλαματένια, Μπρουσιώτισσα (22
Αυγ.)Στην Ακαρνανία
Νεαμονίτισσα, Ξένη (Κυρά
Ξένη), Οδηγήτρα, Ολυμπιώτισσα
(Ελασσόνα) Πανάχρα (Μύκονος,
πρβλ. Πανάχραντη Κων/πολης),
Πανάχραντος, Παντάνασσα (μεσ.
Ηρακλείου, Μύκονος, Μυστράς),
Πανύμνητος (μεσ. Ηρακλείου,
Μύκονος), Παραπορτιανή (στο
παραπορτίδι του Κάστρου,
Μύκονος), Παν. Η Ξυδού
(Κηφισιά)Παν. Στις Μενετες,
Π. του Μαχαιρα, Π. η Πρέκλα,
Π. Στο Πυργί, Π. στην Κεχριά,
Π. του Ντομάν, Π. Πολεμίστρα,
Παπαμελέτη, η Λειβαδιώτισσα, η
Διγενή, η Πορταρίτσα, η Κυρά, η
Τσαμπίκα, της Πέτρας, η Γοργόνα,
του Κάστρου, των Καστριανών,
Πισκοπή, στην Περίσσα,
Πλατσανή, του Λειβαδιού, της
Καλαμωτής, η Σέργαινα (Τρύπα), η
Ντινιούς, του Νίκους, του Πάγου,
η Απεραθίτισσα, η Φιλωτίτισσα,
του Ημπορειού, η Ποταμίτισσα,
η Καθολική, Πρωτόθρονος,
Πικριδιώτισσα, Περδικολόγισσα,
Η Λέφαινα, του Μουντέ, η
Φιδού, των Κρίνων, του βουνού,
Πέρα Παναγιά, Παντάνασσα, η
Σκιαδενή, Π. Κεχροβουνίου,
Παναγίτσα, Π. της Μακροφτελιάς,
Π. στους Λειψούς, του Χάρου, η
Μαύρη, του Σταυρού, Παραμυθιά,
Παρηγορίτισσα (¨Αρτα),
Περβολιώτισσα (Κέρκυρα),
Παλιοκαστρίτσα (Κέρκυρα),
Παλιουριώτισσα (Ήπειρος), Παμμακάριστη (Κων/ πολη), Περίβλεπτη
(Ήπειρος) και Περιήβλεπτος (μες.
Ηρα-κλείου), Πολίτισσα (μεσ.
Ηρακλείου), Πυργιανή (Μύκονος),
Πισοτοιχιώτισσα (μεσ. Ηρακλείου),
Πονολύτρια, Πορταϊτισσα (Μονή
Ιβήρων), Πυργιώτισσα (κατ’ απ’ την
Ακρόπλη στο Πυργί, Αθήναι),
Ρόδον το Αμάραντον (Μύκονος)
Σπηλιανή, Σκινιώτισσα (τοπ.
Κίσαμος Κρήτης), Σκορδυλλιανή,
Σκουλουδού (Μύκονος),
Σπηλιώτισσα (μέσα σε σπηλιά,
Σκύρος), Σωτείρα (Αθήνα)
Παν. Ταραφώνας (Λακωνία),
Τουρλιανή (Μονή, τοπ. Μύκονος),
Τροωδίτισσα, Τραχωνίτισσα,
Τελωναριά (Από καλόγρια που
την έλεγαν έτσι, Μύκονος),
Τριμάρτυρος (μεσ. Ηρακλείου)
Υπαπαντή Φανερωμένη (μεσ.
Ηρακλείου, Μύκονος, Σκύρος),
Φιλέρημος (Ρόδος), Φαναριώτισσα, Φουρτούνια (Παναγία
στα τοπων. Σκύρος), Φυλακτωμένη
Χιλιαρμενίτισσα (από παραδόσεις
σχετικές, Κρήτη), Χρυσοπηγή
(Σκύρος), Χοζο-βιώτισσα,

(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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Η Λατρεία της Παναγίας: Η σημασία
των εκδηλώσεων του Δεκαπενταύγουστου
(Συνέχεια από σελίδα 2)

Χρυσοκελλαριά (ΜεσσηνίαΚορώνη), Χρυσοσκαλίτισσα,
Χρυσοκα-στρίτισσα (Αθήνα),
Χαρτωμένη, Χωστή (μες.
Ηρακλείου),
Ψυχοσώστρα (μεσ. Ηρακλείου).
Παραδόσεις για την Παναγία
Είναι γνωστό ότι οι παραδοσιακοί
οικισμοί δημιουργούνται συνήθως
γύρο απο κάποιον ιερό χώρο
αφιερωμένο στο θεό, όπου κτίζεται
ναός και τελούνται οι θρησκευτικές
τελετουργίες. Κατά την αρχαιότητα
οι πόλεις ιδρύονται από τους θεούς
ή τους καταγόμενους από αυτούς
(ημίθεους) και προς τιμήν τους
κτίζονται ναοί και βωμοί.
Οι χριστιανικοί ναοί, σημείο
αναφοράς σ’ ένα οικισμό, ιδρύονται
σε κεντρικό σημείο του, που
επιλέγεται συχνά από τον ίδιο τον
άγιο στον οποίο αφιερώνεται. Οι
διηγήσεις για θαυμαστές εμφανίσεις
εικόνων αγίων στο όνειρο κάποιων
ανθρώπων «καθαρών» δηλ. αγνών
για να υποδείξουν το χώρο στον
οποίο επιθυμούν να κτιστεί ο ναός
τους είναι πολλές και διαδεδομένες
σε ολόκληρο τον ελληνικό
χώρο. Την
προτεραιότητα
στις θαυμαστές
αυτές εμφανίσεις
έχει η Παναγία,
πρόσωπο αγαπητό
και οικείο
συνδεδεμένο με
την καθημερινή
ζωή των πιστών.
Η Παναγία
και ο άγιος
Γεώργιος, επίσης
αγαπητό και
οικείο πρόσωπο,
συνδέονται με μια σειρά
παραδόσεων που αφορούν στην
ίδρυση ναών και στη συνέχεια
οικισμών γύρω από αυτούς.
Σύμφωνα με τις σχετικές
παραδόσεις, συνήθως η εικόνα της
Παναγίας εμφανίζεται επίμονα
σε επίκαιρο σημείο και απαιτεί,
συχνά δέρνοντας τον δύσπιστο
και ανυπάκουο πιστό, να χτιστεί
εκκλησία στη χάρη της, στον
τόπο εμφανίσεως της εικόνας.
Η παραβίαση της επιθυμίας της
προκαλεί την αντίδρασή της με
μετακίνηση ή εξαφάνιση της
εικόνας ...«Εδώ θέλει η Παναγία,
εδώ εφανερώθη».
«Η Παναγία η Καρδιώτισσα στο
Ρέθυμνο δεν θέλησε να μείνη
στην εκκλησία και ξαναγύρισε
στο βράχο, όπου την είχαν
πρωτοβρεί τα τσομπανόπαιδα. Οι
καλόγεροι ξανάφεραν την εικόνα
στο μοναστήρι και για να μη φύγη
κουβάλησαν την πέτρινη κολώναδυό μέτρα ψήλος-που είχε φέρει
από την πόλη η ίδια η Παναγιά και
την δέσανε εκεί με αλυσίδες. Πάνω
της είναι περασμένη η αλυσίδα
με κρίκους, με την οποία δέσανε
οι καλόγεροι την Παναγιά... Η
Παναγιά έσπασε τις αλυσίδες κ’
έφυγε σε άγνωστους τόπους» (Αλεξ.
Κ. Χατζηγάκη, Εκκλησίες Κρήτης,
Παραδόσεις...Ρέθυμνο).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η
Παναγία η Κουνίστρα της Σκιάθου
στην οποία ο Παπαδιαμάντης
αφιέρωσε ένα τρυφερό ποίημα:
Στην Παναγία τήν Κουνίστρα
Εις όλην την Χριστιανοσύνη
μια είναι μόνη Παναγία αγνή,
κόρη παιδίσκη, Άσμα των Άσμάτων,
χωρίς Χριστόν, θείο παιδί, στά
χέρια, και τρεφομένη με αγγέλων
άρτον!..
Εσύ’ σαι η μόνη Παναγία
Κουνίστρα, που εφανερώθης στης
Σκιάθου το νησί,
εις δένδρον πεύκου επάνω
καθημένη,
κ’ αιωρουμένη εις τερπνήν αιώραν,
όπως αι κορασίδες συνηθίζουν...
Εφανερώθης, κι όλος ο λαός
μετά θυμιαμάτων και λαμπάδων
εν θεία λιτανεία σε παρέπεμψε κ’ εσήκωσεν ωραίον λευκόν ναόν,
που με πιατάκια ελληνικά σου
στόλισε!..
Κι όλος ο ήλιος έλαμπεν εις τον
ναόν σου,

και φως τον πλημμυρούσε
μαργαρώδες,
όλα τ’ άστέρια εφεγγοβολούσαν,
και η σελήνη εχάιδευε γλυκά
τα απλά της εκκλησίας σου
καντιλάκια !..
Κ’ είδες, η Κόρη, του λαού την
πίστιν,
είδες και την πτωχείαν κ’
ευσπλαχνίσθης,
όπως το πάλαι είχε σπλαχνισθή ο
Υιός σου
τους προγόνους του ίδιου του λαού,
ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα...
Κι άρχισες να γιατρεύης τους
αρρώστους
και να γιατρεύης τους
δαιμονισμένους που ήρχετο ώρα κ’ εις τους τοίχους
εχτυπώντο
με φοβερόν συγκλονισμόν κι άρχισες, θεία, να θαυματουργής!..
Κ’ η χάρη σου ξαπλώθηχε ως τα
πέρατα
του ειρηνικού νησιού της Σκιάθου ω Παναγιά μου, κόρη πάναγνη,
καλή!
...Κ’ ίσως να φτάση κι ως εμένα και
ν’ απλώση

γαλήνη στην ψυχή μου, την
αμαρτωλή...
Η Στράτα της Παναγιάς
Μια παράδοση για το ακρωτήριο
Δρέπανο γνωστό στους κατοίκους
της περιοχής και ως Στράτα της
Παναγιάς (τοπων.) αναφέρεται
στην επιθυμητή ζεύξη του κόλπου,
προκειμένου να γίνει εύκολο το
πέρασμα στην απέναντι ακτή,
χωρίς τη βοήθεια των καϊκιών
(περαμάτων) που κόστιζαν πολύ και
δεν ταξιδεύουν με κάθε καιρό. Η
παράδοση, λοιπόν, αναφέρει:
«Μεταξύ των χωριών Ψαθοπύργου
και Θεοφίλου Πατρών, επί της
σιδηροδρ. Γραμμής Αθηνών –
Πατρών. Εκ της παραλίας της
εγγύς του Θεοφίλου η Παναγία ως
άγνωστος γυναίκα παρακάλεσέ
ποτε διερχόμενον επιβατικόν καϊκι
(πέραμα) όπως παραλάβει και την
διαπεραιώσει εις την απέναντι ακτήν
της Ναυπάκτου. Του πλοιάρχου
αρνηθέντος, η Παναγία εγέμισε
εντός της θαλάσσης την ποδιάν της
με χώμα και επροχώρει εντός της
θαλάσσης ρίπτουσα εκ της ποδιάς
της χώμα. όπου έπιπτε το χώμα,
ευθύς εγένετο ξηρά. Φοβηθείς
ο πλοίαρχος μήπως γεφυρωθεί
ούτω η ακτή της Πελοποννήσου
(Θεοφίλου) με την ακτήν της
Στερεάς (Ναυπάκτου) και επομένως
αχρηστευθεί το επάγγελμά του,
διέταξε και παρέλαβον την
άγνωστον εις το καϊκι, οποότε
και εννόησαν περί ποίας γυναικός
επρόκειτο. Ούτως εσχηματίσθη το
ακρωτήριον Δρέπανον κοινώς της
Παναγιάς η Στράτα. Ταύτα κατά την
παράδοσιν» (ΚΛ. Αρ. 1460, σ. 152
.Κ. Σταυρόπουλος, Αιτωλία, 1927)
Ήξερε άραγε η Παναγιά πόσο θ’
αργούσε η ζεύξη του Πατραϊκού…..
Η Παναγία η Νεράιδα
Παναγία της Καλαμπάκας
Στη Βεντίστα φαντάζει μια μαύρη
σα σύννεφο πέτρα, που οι χωριανοί
νοματίσανε έτσι: Κιάτρα νιάγκα
[άσπρη πέτρα]. Λένε πως πάνω
στην πέτρα, είδανε να κάθηται μιά
όμορφη ασπροντυμένη γυναίκα.
Οι χωριανοί λένε πως η γυναίκα
αυτή είναι η Παναγία που έρχεται
και στέκει εκεί για να προστατεύει
το χωριό, ένας τσιοπάνης, όμως
έλεγε πως είναι κάποια Νεράιδα
(Αλεξ. Κ. Χατζηγάκη, Παραδόσεις
τ’Ασπρο-ποτάμου, Τρίκαλα, 1948,

σ. 59,αρ. 117).
Όσοι ήταν βαρειά άρρωστοι τους
εσήκωνε και στον αέρα. Έκανε
πολλούς καλά…
«Η Παναγία η Φανερωμένη
εφανερώνονταν στον ύπνο τους.
Πιο παλιά είχαμε μια θαυματουργή
εικόνα, ύψους κοντά ένα μέτρο.
Επήγαινες κοντά, έκανες το σταυρό
σου και μόλις έσκυβες να την
προσκυνήσεις σε τραβούσε επάνω
της σα μαγνήτης. Όσοι ήταν βαρειά
άρρωστοι τους κολλούσε επάνω της,
μάλιστα μερικούς τους εσήκωνε και
στον αέρα. Έκανε πολλούς καλά.
Δυό φορές ήρθαν να μας σφάξουν
οι αντάρτες και αυτή
εγλύτωσε το χωριό
(Περιοχή Φλωρίνης)

την ομιλία και τον ρώτησε με ποιά
μιλούσε (σ. 1150
Λέει της. “Μιλούσα με την
Παναγία”. Αυτή τον κοροίδεψε: “Η
Παναγία θα παρουσιασθεί σ’ έσένα
τον Τούρκο;” Την άλλη βραδυά
πάει η Παναγία και την αρχινάει
και την βασάνιζε. Ύστερα επίστεψε
και αυτή. Έτσι έκτισαν εκεί το
εκκλησάκι.
[Η ιστορία αυτή είναι γεγονός. Το
διηγήθκε ο ίδιος ο Καδρή αγάς ο
οποίος έφυγε από την Αρνισσα
Πέλλης το 1922).
Ο Eπιτάφιος της Παναγίας

Παναγιά του Χάρου
ή των Κρίνων
Στους Λειψούς
υπάρχει η Παναγιά
του Χάρου ή των
Κρίνων: Πρόκειται
για την Παναγία
του Πάθους που
γιορτάζεται στις
23 Αυγούστου. Η
παράδοση λέει ότι
μιά κοπέλλα στόλισε
μιά χρονιά την εικόνα της Παναγίας
με άσπρους κρίνους. Οι κρίνοι
ξεράθηκαν και
την επόμενη
χρονιά έβγαλαν
μπουμπούκια
την ημέρα του
πανηγυ-ριού. Το
θαύμα γίνεται
μέχρι σήμερα».
Θαλασσομάχισσα
“Ήσανε τρεις
αδερφές. Αυτές
εκαλογέρευαν
κι ανεβαίνανε
καθημερινώς
στην Παναγία του Κάστρου ν’ανάψουνε τα
καντήλια. Ηκούσανε περπατησιές
και τρανταγμό στο τέμπλος της
εκκλησιάς. Γυρίσανε να δούνε και
θωρούνε την εικόνα της Παναγίας
κ’ετρέχανε τα μάτια της. Μιά
αδελφή ’πό τις τρεις ’ρώτησε την
Παναγιά:
-Πού ’σου ’να, Κυρά μου, κι είσαι
κουρασμένη πολύ;
Τη νύχτα που κοιμούντανε η
καλογρά βλέπει την Παναγία στον
ύπνο της και την έσπρωξε και της
λέει:
- Με ρωτούσες το πωρνό πού
ήμουνα. Αν ήξερες πού ’μουνα!
Ήμουνα στη Ρουσία. Εκειά
εκιντύνευγε του Χαραμή το
καράβι, τριαντατρία άτομα ήσανε
που πασκίζανε να σωθούνε. Με
παρακαλούσανε για να τως βηθήσω,
αλλά δεν μπορούσα να τως κάμω
τίποτα.
Σε λίγες μέρες ήρθαν τα γράμματα
ότι το καράβι αυτό χάθηκε [ΚΛ, αρ.
2279, σ. 473 (Λέρος)
Τούρκοι και Ρωμιοί
Η Παναγιά η Σαρατσήνα: Έχομε
ένα εξωκκλήσι ανατολικά της
Άρνισσας της Παναγίας και
εορτάζει της Ζωοδόχου Πηγής. Η
Παναγία αυτή είχε παρουσιασθεί σ’
ένα Τούρκο που λεγόντανε Καντρή
στο όνειρό του. Του είπε: “Να πας
στο τάδε μέρος, εκεί όπου είναι το
εκκλησάκι, αυτό το μέρος λέγεται
Σαρατσήνα. Θα βρης αμυγδαλιά
και θα σκάψης ανατολικώς εννιά
βήματα και θα με βρεις μέσα. Και
όπως πήγε και τη βρήκε. Αυτός
με την πρώτη μέρα που του είπε η
Παναγία δεν επήγε. Μετά δυοτρεις βραδυές πάλι παρουσιάστηκε
και του είπε: “Γιατί δεν πήες
Καδρή-αγά όπου σου είπα;” Λέει
αυτός: “Είμαι φτωχός και είμαι
Τούρκος”. Θα πας να πάρεις ένα
από τα Ξανθόγεια (χωρίον ΒΑ της
Αρνίσσης. Παλαιότερον ελέγετο
Ροσίλοβο) και θαπάτε οι δυό σας.
Και όπως πήγε αυτός, βρήκε τον
άνθρωπο κι επήγαν κι έσκαψαν εκεί
και βρήκαν μια εικόνα κι ένα μνήμα
μεγάλο με ρούχα δεσποτικά.
Την Τρίτη βραδυά που επήγε
η Παναγία να του πει να
πάει να σκάψει η παναγία του
παρουσιάσθηκε όταν ήτο ξυπνητός
και εμιλούσαν μαζί.
Η γυναίκα του Τούρκου ήκουσε

Στα νησιά επικράτησε το έθιμο
της κατασκευής επιταφίου της
Παναγίας. Πρόκειται για κατ’
αναλογίαν προς τον Επιτάφιο του
Χριστού συνήθεια, η οποία ωστόσο
δίνει την ευκαιρία εκφράσεως και με
αυτόν τον τρόπο της τρυφερότητας
και της οικειότητας που νιώθει ο
λαός για τη Μητέρα Παναγία.
Έτσι στην Κοίμηση της Παναγιάς
στο Καταφύγιο Κακαρόκαμπου
στην Ικαρία στολίζουν επιτάφιο
οι γυναίκες και μοιρολογούν με
τραγούδια και προσευχές:
Κάτω στην Ιερουσαλήμ και στου
Χριστού τον τάφο
Η Παναγιά καθόντανε μόνη και
μοναχή της
Την προσευχή της ήκανε για τον
μονογενή της.
Ακούει οχλές και ταραχές και
σύγχυσες μεγάλες
Βγαίνει στο παραθύριν της, να δει
την γειτονιά της...
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«Στη μέση της εκκλησίας
ο επιτάφιος της Παναγίας
στολισμένος με μυρωμένα
λουλούδια. Σκύβουν όλοι και
προσκυνούν με μεγάλη ευλάβεια».
Παναγιά η Σπηλιανή (Μανδράκι
Νισύρου)
Το πανηγύρι της Παναγίας διαρκεί
εννιά ημέρες. Από 6-15 Αυγούστου.
Στις 6 Αυγ. Γινόταν το άλεσμα του
σιταριού στους χερόμυλους. Την
ίδια μέρα αρχίζει το «Νιάμερο».
Το νιάμερο είναι 300 μετάνοιες
που κάνουν κάθε μέρα επί εννιά
ημέρες. Οι γυναίκες «τάσουν»
να κρατήσουν
το Νιάμερο.
Οι μετάνοιες
γίνονται μπροστά
στην εικόνα και
ψάλλουν:
Καλόν ’νεν
τ’άγιος ο Θεός
Καλό ’νεν κι ας
το πούμε,
Οπού το λέει
σώνεται
Κι οπού το ’κούει
’γιάζει
Κι οπού το
καλοφουγκρασθεί
Παράδεισο

λαβαίνει,
Παράδεισον και λουτουργιά
Μεσ’ τ’άγιο μοναστήρι. Εκεί
Αγγέλοι λουτρου’ούν
Κι οι Αποστόλοι ψάλλουν
Στη μέση στέκει ασώματος
Και το χαρτί νεγνώνει.
Ποιός έχει πόδια να σταθεί
Και χέρια να τανύσει
Και στόμα ν’ απηλοηθεί
Στην φοβερά την κρίση.......
Κι ακόμη:
Τελείωσε το νιάμερο με ευλογία
μεγάλη,
Του χρόνου νά ’μαστε καλά, κόρες,
να ρτούμε πάλι.
Τέλεψαν οι μετάνοιες μας, ίδρως
πολύς εχύθη
Σ’όλες τις ’νιαμερίτισσες η
Παναγιά ευχήθη.

Στην Πάτμο το Δεκαπενταύγουστο
γιορτάζει η Παναγία του Γερανού :

Στο μεταξύ προετοιμάζεται
η εκκλησία και τα σπίτια με
το ασβέστωμα ακόμη και των
σκαλοπατιών της Παναγίας.
Το πρωί της γιορτής χτυπούν οι
καμπάνες για να χαιρετίσουν τους
προσκυνητές.

Στην Παναγιά του Γερανού
χορεύουν τ’άστρα τ’ουρανού
Και στην Κυραλεούσα πέρδικες
χοροκρατούσαν.

Τα παιδιά αποβραδύς θα μαζέψουν
ξύλα για το μαγείρεμα της
ροβυθάδας που προσφέρεται ως
νηστίσιμο την παραμονή.

Περιγραφή του επιταφίου και
της γιορτής της Παναγίας στους
Παξούς περιλαμβάνει ο αειθαλής
συντ. Καθηγητής της Λαογραφίας
και Πρόεδρος της Ελληνικής
Λαογραφικής Εταιρείας Δημ.
Λουκάτος στο χειρόγραφο της
αποστολής του το 1957:

Συγκεντρώνονται τα ταξίματα για
το τραπέζι της γιορτής. Όσοι έχουν
πρόσφατο πένθος δεν κάθονται
στο τραπέζι. Σ’αυτούς η Επιτροπή
στέλνει φαγητό στο σπίτι. Την
παραμονή γίνεται εσπερινός όπου
όλες οι ’νιαμερίτισσες παίρνουν
μέρος και στολίζουν το κόλλυβο
της Παναγίας. Το βράδυ μαζεύονται
όλοι στο παλιό δημοτικό σχολείο
και παρακάθονται σε τραπέζι.

«Το πανηγύρι της Παναγίας, εδώ
στο νησί [του αγίου Νικολάου]
έχει μεγάλη κτηματική περιουσία,
που την άφησε κάποιος, κι έδωσε
εντολή, κάθε της Παναγίας (15
Αυγούστου) να σφάζουνε 3 βόδια,
να τα βράζουνε ολονύχτιο σε
καζάνια.
Η εκκλησία δίνει τα λεφτά,
παραγγέλνουνε οι επιτρόποι να
φέρουνε 3 βόδια ζωντανά (ή
σφαμένα) τα σφάζουνε ή τα πάνε
από βραδύς στο νησί. Έχουνε
μαγειρείο, τραπέζια, πάγκους,
βουτσί με κρασί, ψωμί. Τα σφάζουνε
το πρωί, το απόγιομα τα κόβουνε
μερίδες και τα βράζουνε όλη νύχτα
(ως 3 καζάνια μεγάλα, πάνου σε 3
θήκες). Αρχινάει το εσπερινό και τη
νύχτα, 2 ώρες από τα μεσάνυχτα ο
παπάς αρχινάει κι άλλη λειτουργία
και το πρωί πάλι γίνεται η
λειτουργία του πανηγυριού.
Ο κόσμος κάθεται και τρώει από τα
μεσάνυχτα ως τις 12 το μεσημέρι
ανήμερα. Από κει και πέρα, στοπ.
Μερικές φορές δε φτάνουν όλα
τα βόδια. Κάθεσαι στο τραπέζι
και έρκονται με τα σκουτελάκια
(μαγένια) και σου βάνουνε μπροστά
σου οι σερβιτόροι το δικό σου.
Έχουνε κι ένα βουτσί με κρασί στην
άκρη, όπου πας και σου δίνουνε.
Καΐκια πάνε κι έρχονται όλη μέρα
(Λευκίμη, Πάργα, Κέρκυρα, Παξοί).

Την επομένη, μετά τη λειτουργία,
γίνεται λιτάνευση της εικόνας η
οποία κατεβαίνει τα σκαλοπάτια και
φθάνει στο δημοτικό σχολείο όπου
είναι η Τράπεζα και τοποθε-τείται
προσωρινά στο εκκλησάκι του
Αγίου Ιωάννου και το μεσημέρι πάλι
στην Τράπεζα για να ευλογήσει το
τραπέζι. Το φαγητό είναι πατσάς και
κρέας με πατάτες .
Το βράδυ θα γίνει ο χορός της
«Κούπας» Οι κοπέλες χορεύουν
το νισύρικο χορό «εμπρός» που
οδηγούν άντρες και ρίχνουν
χρήματα στην κούπα, τα οποία
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες
της μονής.
* Η Δρ. Αικατερίνη ΠολυμέρουΚαμηλάκη είναι τ. Διευθύντρια,
επιστ. συνεργάτις Κέντρου Ερεύνης
της Ελληνικής Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών.
Πηγή: Η Καθημερινή 15/08/2017
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Ηλεκτρονικές Ειδήσεις & Μέσα
Διασκέδασης
1.Ο μεγαλύτερος όμιλος μέσων
ενημέρωσης είναι σήμερα η Walt
Disney Company, της οποίας
o πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος, Michael Eisner, είναι
Εβραίος. Η αυτοκρατορία της Disney , με επικεφαλής έναν άνθρωπο
που περιγράφεται από ένα αναλυτή
των μέσων ενημέρωσης ως “φρικιό
του ελέγχου”, (“control freak”),
περιλαμβάνει πολλές τηλεοπτικής
παραγωγής (Walt Disney , Touchstone , Buena Vista), έχει ακόμη
το δικό της καλωδιακό δίκτυο με
14 εκατ. συνδρομητές, και δύο
εταιρείες παραγωγής βίντεο. Όσο
για ταινίες μεγάλου μήκους, ο
όμιλος Walt Disney Pictures, με
επικεφαλής τον Joe Roth (επίσης
Εβραίος), περιλαμβάνει την
Touchstone Pictures, τη Hollywood
Pictures, και τη Caravan Pictures. Η
Disney κατέχει επίσης την Miramax
Films, που διευθύνεται από τους
αδελφούς Weinstein.
Επιπλέον, ελέγχει 225 σταθμούς
στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι
ιδιοκτήτης κατά ένα ποσοστό
πολλών ευρωπαϊκών τηλεοπτικών
εταιρειών. Το θυγατρικό της
καλωδιακό κανάλι του ABC, το
ESPN, έχει επικεφαλής τον πρόεδρο
και διευθύνων σύμβουλο Steven
Bornstein, που είναι Εβραίος.
Αυτή η εταιρεία έχει επίσης το
μεγαλύτερο μερίδιο της καλωδιακής
τηλεόρασης Lifetime Television
καθώς και της Entertainment Network . Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο
ABC κατέχει έντεκα σταθμούς στα
ΑΜ και δέκα σταθμούς στα FM,
και πάλι σε μεγάλες πόλεις όπως
η Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Λος
Άντζελες, και έχει πάνω από 3.400
συνεργάτες.
2.Η Time Warner, Inc, είναι ο
δεύτερος κολοσσός των διεθνών
μέσων ενημέρωσης. Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνων Σύμβουλος, Gerald
Levin, είναι Εβραίος. Η θυγατρική
της Time Warner η HBO είναι
το μεγαλύτερο συνδρομητικό
δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης
της χώρας. Η Warner Music
είναι κατά πολύ η μεγαλύτερη
δισκογραφική εταιρεία στον κόσμο,
με 50 ετικέτες, μεγαλύτερη των
οποίων είναι η Warner Brothers
Records, με επικεφαλής τον Ντάνι
Γκόλντμπεργκ.
Ο Stuart Hersch είναι πρόεδρος της
Warnervision, μονάδα παραγωγής
βίντεο της Warner Music. Οι
Goldberg και Hersch είναι Εβραίοι.
Εκτός από την καλωδιακή και τη
μουσική, η Time Warner συμμετέχει
ενεργά στην παραγωγή ταινιών
μεγάλου μήκους (Warner Brothers Studio) και των εκδόσεων. Το
εκδοτικό τμήμα της Time Warner (με υπεύθυνο τον Norman
Pearlstine, έναν Εβραίο) είναι ο
μεγαλύτερος εκδότης περιοδικών
στη χώρα (Time, Sports Illustrated,
Sports Illustrated, People, Fortune).
3. Η εταιρια Viacom, Inc, με
επικεφαλής τον Sumner Redstone
(γεννηθείς με όνομα Murray Rothstein), ένας Εβραίος, είναι η τρίτη
μεγαλύτερη εταιρεία πολυμέσων
της χώρας, με έσοδα άνω των 10
δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
Η Viacom, η οποία παράγει και
διανέμει τηλεοπτικά προγράμματα
για τα τρία μεγαλύτερα δίκτυα,
κατέχει 12 τηλεοπτικούς σταθμούς
και 12 ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Παράγει κινηματογραφικές ταινίες
με την Paramount Pictures, με
επικεφαλής την Εβραία Sherry
Lansing. Το εκδοτικό τμήμα της
εταιρίας περιλαμβάνει τα Prentice Hall, Simon & Schuster, και
βιβλία τσέπης. Διανέμει βίντεο
μέσω παραπάνω από 4.000 πολύ
γνωστών καταστημάτων . Η Via-

com είναι ο μεγαλύτερος χορηγός
στον κόσμο των καλωδιακών
προγραμμάτων, μέσω του Showtime, MTV, Nickelodeon, και άλλα
δίκτυα. Από το 1989, το MTV και
Nickelodeon αποκτούν όλο και
μεγαλύτερο μερίδιο από το νεότερο
ηλικιακά τηλεοπτικό κοινό. Έτσι
έχοντας υπό τον έλεγχο τους οι
Εβραίοι τις τρεις πρώτες, αλλά
και με διαφορά τις μεγαλύτερες
εταιρίες μέσων ενημέρωσης ,
είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι
ένας τόσος συντριπτικός βαθμός
ελέγχου είναι απλά τυχαίος και
δεν συγκεντρώθηκε συνειδητά,
με συντονισμένη προσπάθεια εκ
μέρους τους.
4.Το νούμερο τέσσερα στον
κατάλογο είναι η Rupert Murdoch’s News Corporation , η οποία
κατέχει την Fox Television και την
20th Century Fox Films. Ο Murdoch
δεν είναι Εβραιος, (αν και υπάρχει
άποψη ότι έχει εβραικές ρίζες),
αλλά ο Peter Chermin, ο οποίος
ηγείται στα στούντιο παραγωγής
ταινιών και επίσης εποπτεύει τις
τηλεοπτικές παραγωγές του, είναι
Εβραίος.
5. Το νούμερο πέντε είναι η
ιαπωνική Sony Corporation,
αμερικανική θυγατρική της
οποίας είναι η Sony Corporation
of America, διοικείται από τον
Michael Schulhof, ένα Εβραίο. Ο
Alan Levine, ένας άλλος Εβραίος,
είναι επικεφαλής του τμήματος
παραγωγής ταινιών της Sony
Pictures. Οι περισσότερες από
τις τηλεοράσεις και τις εταιρείες
παραγωγής ταινιών που δεν
ανήκουν στις μεγαλύτερες εταιρείες
ελέγχονται επίσης από τους
Εβραίους.
Για παράδειγμα, η New World
Entertainment, .Η ποιο γνωστή
από τις μικρότερες εταιρείες
μέσων μαζικής ενημέρωσης, η
Dreamworks SKG, είναι μια
αυστηρά ‘kosher’ (καθαρή κατά τα
ιουδαϊκά έθιμα) υπόθεση. Η Dream
Works ιδρύθηκε το 1994 εν μέσω
μεγάλης δημοσιότητας εξαιτίας
της συμμετοχής, του κολοσσού της
δισκογραφικής βιομηχανίας, του
David Geffen, του πρώην πρόεδρου
της Disney Pictures, Jeffrey Katzenberg, και του σκηνοθέτη Στίβεν
Σπίλμπεργκ, όπου και οι τρεις είναι
Εβραίοι. Η εταιρεία παράγει ταινίες,
κινούμενα σχέδια, τηλεοπτικά
προγράμματα, και μουσική.
Δύο άλλες μεγάλες εταιρείες
παραγωγής, η MCA και η Universal Pictures, και οι δύο ανήκουν
στην Seagram Company, Ltd.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Seagram, είναι ο
Edgar Bronfman ο νεώτερος, ο
οποίος είναι επίσης πρόεδρος του
Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου.
Είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι
ελέγχουν την παραγωγή και
διανομή ταινιών από την έναρξη
του κινηματογράφου στις αρχές της
δεκαετίες του 20ού αιώνα. Αυτό
συμβαίνει ακόμα και σήμερα.
Οι τρεις μεγάλοι στη τηλεοπτική
μετάδοση προγραμμάτων ήταν
οι ABC, CBS και NBC. Με την
ενοποίηση των αυτοκρατοριών
μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα τρία
αυτά δεν είναι πλέον ανεξάρτητες
οντότητες.
Όμως και κατά την περίοδο που
ήταν ανεξάρτητες, κάθε μια από
αυτές ελεγχόταν από έναν Εβραίο
από την ίδρυσή της: το ABC από
τον Leonard Goldenson, το CBS
πρώτα από τον William Paley και
στη συνέχεια από τον Lawrence
Tisch, το NBC πρώτα από τον
David Sarnoff και στη συνέχεια από
τον γιο του Ρόμπερτ.
Η εβραϊκή παρουσία στην

τηλεοπτικές ειδήσεις παραμένει
ιδιαίτερα ισχυρή. Όπως σημειώνεται, το ABC είναι μέρος της
εταιρείας Disney του Eisner , καθώς
και οι εκτελεστικοί παράγωγοι (executive producers)προγραμμάτων
ειδήσεων του ABC είναι όλοι οι
Εβραίοι: Victor Neufeld (20-20),
Bob Reichbloom (Good Morning America), και Rick Kaplan
(World News Tonight). Η CBS
αγοράστηκε πρόσφατα από την
Westinghouse Electric Corporation.
Ωστόσο, ο άνθρωπος που
διορίστηκε από τον Lawrence Tisch,
ο Eric Ober, παραμένει πρόεδρος
του CBS News, και ο Ober είναι
Εβραίος.
Στο NBC, που τώρα ανήκει στην
General Electric, στο NBC News
ο πρόεδρος Andrew Lack είναι
Εβραίος, όπως οι εκτελεστικοί
παραγωγοί Jeff Zucker (Today), Jeff
Gralnick (NBC Nightly News), και
Neal Shapiro (Dateline).
Θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει
ότι ο μεγάλος αριθμός των
διαφόρων εφημερίδων σε ολόκληρη
την Αμερική, θα παρέχει προστασία
κατά τον ελεγχο των Εβραίων.
Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει.
Υπάρχει λιγότερη ανεξαρτησία,
λιγότερος ανταγωνισμός, και
πολύ λιγότερο η εκπροσώπηση
των συμφερόντων μας πράγμα
που θα σκεφτόταν και ένας απλός
παρατηρητής. Οι ημέρες κατά τις
οποίες οι περισσότερες πόλεις και
κωμοπόλεις είχαν ακόμη αρκετές
εφημερίδες ανεξάρτητης ιδιοκτησίας
που εκδίδονται από τον τοπικό
πληθυσμό με στενούς δεσμούς με
την κοινότητα αποτελούν πλέον
παρελθόν.
Σήμερα, οι περισσότερες “τοπικές”
εφημερίδες ανήκουν σε ένα μάλλον
μικρό αριθμό μεγάλων εταιρειών
που ελέγχονται από τα στελέχη που
ζουν και εργάζονται εκατοντάδες ή
ακόμη και χιλιάδες μίλια μακριά. Το
γεγονός είναι ότι μόνο το 25 τοις
εκατό των 1500 εντύπων της χώρας,
ανήκουν σε ανεξάρτητα άτομα.
Τα υπόλοιπα ανήκουν σε πολυαλυσίδες εφημερίδων.
Η αυτοκρατορία Newhouse των
Εβραίων αδελφών Samuel και
Donald Newhouse παρέχει ένα
παράδειγμα της κάτι περισσότερο
από έλλειψης πραγματικού
ανταγωνισμού μεταξύ των
ημερησίων εφημερίδων της
Αμερικής:
Η Newhouses έχει στην ιδιοκτησία
της 26 ημερήσιες εφημερίδες,
μεταξύ των οποίων αρκετές μεγάλες
και σημαντικές, όπως η Cleveland Plain Dealer, η Newark
Star-Ledger, και η New Orleans
Times-Picayune: το μεγαλύτερο
εθνικό εκδοτικό κολοσσό όσον
αφορά στις εμπορικές συναλλαγές.
H Random House, με όλες τις
θυγατρικές της. Η συμπληρωματική
Sunday Parade, με κυκλοφορία
πάνω από 22 εκατομμύρια αντίτυπα
την εβδομάδα, περίπου δύο
δωδεκάδες μεγάλων περιοδικών,
συμπεριλαμβανομένων και των
New Yorker, Vogue, Madmoiselle,
Glamour, Vanity Fair, Bride’s,
Gentlemen’s Quarterly, Self,
House & Garden, καθώς και όλα
τα άλλα περιοδικά της ιδιοκτησίας
του εκδοτικού οικου Conde Nast.
Αυτή η εβραϊκή αυτοκρατορία
μέσων ενημέρωσης ιδρύθηκε
από τον Samuel Newhouse, ένα
μετανάστη από τη Ρωσία.
Η καταβρόχθιση τόσων πολλών
εφημερίδων από την οικογένεια
Newhouse κατέστη δυνατή σε
μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι
οι εφημερίδες δεν υποστηρίζονται
και συντηρούνται από τους

συνδρομητές τους, αλλά από τους
διαφημιστές. Είναι τα έσοδα από
διαφημίσεις και όχι η συνδρομή που
συλλέγεται από τους αναγνώστες
της εφημερίδας η οποία πληρώνει
κατά μεγάλο μέρος τους μισθούς
των συντακτών και επιφέρει κέρδη
στον ιδιοκτήτη. Κάθε φορά που
οι μεγάλοι διαφημιστές σε μία
πόλη επιλέξουν να ευνοήσουν μια
εφημερίδα σε βάρος μιας άλλης με
τις επιχειρήσεις τους, η ευνοημένη
εφημερίδα θα ανθίσει ενώ θα
βλέπει τους ανταγωνιστές της να
πεθαίνουν.
Από τις αρχές του 20ου αιώνα,
όταν η εμπορική εξουσία των
Εβραίων στην Αμερική έγινε
κυρίαρχη οικονομική δύναμη,
υπήρξε μια σταθερή αύξηση
του αριθμού των αμερικανικών
εφημερίδων που περνούσαν σε
εβραϊκά χέρια, συνοδευόμενη από
σταθερή μείωση του αριθμού των
ανταγωνιστικών εφημερίδων που
ανηκαν σε “εθνικούς”- κυρίως
ως αποτέλεσμα της επιλεκτικής
πολιτικής διαφήμισης από Εβραίους
εμπόρους.
Η κατάργηση του ανταγωνισμού και
η δημιουργία τοπικών μονοπωλίων
πάνω στη διάδοση των ειδήσεων και
των απόψεων έχουν συνοδευτεί από
την αύξηση του εβραϊκού ελέγχου
στις εφημερίδες της Αμερικής.
Η επακόλουθη δυνατότητα των
Εβραίων να χρησιμοποιεί τον
Τύπο ως όργανο κοινής αποδοχής
της εβραϊκής πολιτικής δύσκολα
θα μπορούσε να απεικονίζεται
καλύτερα από ό, τι φαίνεται από
τα παραδείγματα των τριών πιο
διάσημων και μεγαλύτερης επιρροής
εφημερίδων της χώρας: οι New
York Times, η Wall Street Journal, και η Washington Post .
Αυτές οι τρεις, που κυριαρχούν στα
οικονομικά και πολιτικά κεφάλαια
της Αμερικής, είναι οι εφημερίδες,
οι οποίες καθορίζουν τις τάσεις και
τις κατευθυντήριες γραμμές για
σχεδόν όλες τις άλλες. Είναι αυτές
που αποφασίζουν τι είναι είδηση και
τι δεν είναι, σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο.
Από αυτές ουσιαστικά προέρχονται
όλες οι ειδήσεις, οι υπόλοιπες
απλά τα αντιγράφου. Και οι τρεις
εφημερίδες βρίσκονται σε εβραϊκό
χέρια.
Η New York Times,αγοράστηκε
το 1896 από έναν πλούσιο Εβραίο
εκδότη ,τον Adolph Ochs. Ο
δισέγγονος του, ο Arthur Ochs
Sulzberger ο νεότερος, είναι σήμερα
ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος
της εφημερίδας. Ο εκτελεστικός
συντάκτης είναι Max Frankel, και
ο αρχισυντάκτης είναι ο Joseph Lelyveld. Και οι δυο τους είναι επίσης
Εβραίοι.
Η οικογένεια Sulzberger επίσης
κατέχει, μέσω των New York
Times Co, 33 άλλες εφημερίδες,
συμπεριλαμβανομένης και της
Boston Globe.
Δώδεκα περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των McCall και
Family Circle με κυκλοφορίες
των 5 εκατ. αντιτύπων το καθένα.
Επτά ραδιοφωνικούς σταθμούς
και τηλεοπτικές σταθμούς. Ένα
καλωδιακό - τηλεοπτικό κανάλι και
τρεις εταιρείες εκδόσεων βιβλίων.
Η New York Times News Service μεταδίδει ειδήσεις καθώς και
φωτογραφίες από την εφημερίδα
New York Times μέσω καλωδίων σε
506 άλλες εφημερίδες, πρακτορεία
ειδήσεων, και περιοδικά.
Η Washington Post, όπως και οι
New York Times, έχει μη-εβραϊκή
καταγωγή. Ιδρύθηκε το 1877 από
τον Stilson Hutchins, από τον
οποίον την αγόρασε το 1905 ο
John McLean, και αργότερα την
κληροδότησε στον Edward McLean.
Τον Ιούνιο του 1933, ωστόσο, στο
απόγειο της μεγάλης οικονομικής
κρίσης, η εφημερίδα αναγκάστηκε
να κηρύξει πτώχευση. Αγοράστηκε
σε πλειστηριασμό πτώχευσης από
τον Eugene Meyer, ένα Εβραίο
χρηματοδότη. Η Washington Post

διοικείται πλέον από την Katherine
Meyer Graham, κόρη του Eugene
Meyer. . Η εταιρεία Washington
Post Co είναι μέτοχος σειρά από
άλλα μέσα ενημέρωσης όπως
εφημερίδες, τηλεόραση, περιοδικά
και, με πιο αξιοσημείωτο το εθνικό
εβδομαδιαίο περιοδικό το Newsweek το οποίο ειναι δεύτερο σε
πωλήσεις.
Η εφημερίδα Wall Street Journal,
η οποία πωλεί 1,8 εκατομμύρια
αντίτυπα κάθε εργάσιμη μέρα,
είναι η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία
εφημερίδα της χώρας. Ανήκει στην
Dow Jones & Company, Inc, μια
εταιρεία της Νέας Υόρκης η οποία
εκδίδει επίσης 24 άλλες ημερήσιες
εφημερίδες και τα εβδομαδιαίους
οικονομικούς πίνακες του Barron
μεταξύ των άλλων.Ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της Dow
Jones είναι ο Peter Kann, ο οποίος
είναι Εβραίος. Ο Kann κατέχει
επίσης τις θέσεις του προέδρου και
του εκδότη της Wall Street Journal.
Οι περισσότερες από τις άλλες
μεγάλες εφημερίδες της Νέας
Υόρκης δεν είναι σε καλύτερα χέρια
από ό,τι οι New York Times και η
Wall Street Journal.
Η New York Daily News ανήκει
στον Εβραίο κτηματομεσίτη
Mortimer B. Zuckerman. Η
εβδομαδιαία εφημερίδα Village
Voice είναι η προσωπική περιουσία
του Leonard Stern, του Εβραίου
δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη
της Hartz Mountain -επιχείρηση
προμήθειας προϊόντων για
κατοικίδια.

Άλλα ΜΜΕ
Η ιστορία είναι λίγο πολύ η ίδια
για τα άλλα μέσα, όπως είναι και
για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο,
και τις εφημερίδες.Σκεφτείτε, για
παράδειγμα, τα περιοδικά. Τρία από
αυτά που εκδίδονται στις Ηνωμένες
Πολιτείες: Time, Newsweek, και
U.S. News και World Report.
To Time, με εβδομαδιαία
κυκλοφορία 4,1 εκατομμυρίων,
εκδίδεται από μια θυγατρική της
Time Warner Communications. Ο
διευθύνων σύμβουλος της Time
Warner Communications, όπως
προαναφέρθηκε, είναι ο Gerald
Levin, Εβραίος.
Το περιοδικό Newsweek, εκδίδεται
από την Washington Post Company, από την Εβραία Katherine
Meyer Graham. Η εβδομαδιαία
κυκλοφορία του ανέρχεται στα 3,2
εκατομμύρια αντίτυπα.
Τα περιοδικά US News και το
World Report, με εβδομαδιαία
κυκλοφορία 2,3 εκατ., ανήκουν και
εκδίδονται από Mortimer Zuckerman, έναν Εβραίο. Ο Zuckerman
κατέχει επίσης την Atlantic Monthly
και μια μικρού σχήματος εφημερίδα
της Νέας Υόρκης, την εφημερίδα
Daily News, η οποία είναι η έκτη
μεγαλύτερη εφημερίδα στη χώρα.
Όσον αφορά τους μεγαλύτερους
εκδοτικούς ομίλους, η κατάσταση
είναι επίσης μια εβραϊκή υπόθεση.
Τρεις από τους έξι μεγαλύτερους
εκδότες βιβλίων στις ΗΠΑ,
σύμφωνα με την εβδομαδιαίο
περιοδικό για τους εκδότες και τις
εκδόσεις, ανήκουν ή ελέγχονται από
τους Εβραίους.
Αυτοί είναι η (1η θεση) Random
House (με πολλές θυγατρικές της,
συμπεριλαμβανομένης της Crown
Publishing Group), η (3ηθέση)
Simon & Schuster, και η (6η
θεση)Time Warner Trade Group
(συμπεριλαμβανομένης της Warner Books and Little, Brown).
Άλλος εκδότης με ιδιαίτερη
σημασία είναι η Western Publishing.
Παρόλο που κατατάσσεται μόλις
στην 13η θέση σε μέγεθος μεταξύ
όλων των εκδοτών των ΗΠΑ,
κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ
των εκδοτών παιδικών βιβλίων, με
περισσότερα από το 50 τοις εκατό
της αγοράς.

ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
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ίναι πράγματι γεγονός, ότι δεν υπάρχουν επιστημονικώς
αδιάψευστα στοιχεία περί της καταγωγής των Πομακων.
Κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνος η Σόφια
εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό και ισχυρίσθηκε, ότι οι
Πομάκοι είναι εξισλαμισθέντες Βούλγαροι. Τον ισχυρισμό αυτόν
τον απέρριψαν Βούλγαροι ιστορικοί ως ο καθηγητής Στρασιμίρωφ.
Προηγουμένως, το 1789, ο Τσέχος καθηγητής Γίρατσεκ, διατελέσας
υπουργός Παιδείας της Ηγεμονίας της Βουλγαρίας, κατέληξε
εις το συμπέρασμα, ότι οι Πομάκοι είναι μάλλον Έλληνες. Εις το
συμπέρασμα αυτό κατέληξε ο Γίρατσεκ βάσει γλωσσολογικών,
μάλλον, παρά ιστορικών ερευνών. Έκτοτε η ιστορική έρευνα
ξεπέρασε τα όρια που έθεσε η έρευνα του Γίρατσεκ.
Επιστημονικώς αναμφισβήτητο είναι, ότι εις την αρχαιότητα
ζούσανε εις την περιοχή που ζούνε σήμερα οι Πομάκοι οι Αγριάνες.
Ο βασιλεύς των Λαγαρός ακολούθησε τον Μέγα Αλέξανδρο
εις την κατά της Περσίας εκστρατεία του. Μετά τον 4ον αιώνα
οι Αγριάνες εκχριστιανίσθηκαν. Και αυτό είναι επιστημονικώς
αναμφισβήτητο. Έκτοτε όμως τα ίχνη των Αγριάνων χάθηκαν εις την
δύνη των αδιάλειπτων βαρβαρικών φύλων εναντίον της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, μεταξύ των οποίων και οι Βούλγαροι, οι οποίοι
κατέκτησαν την περιοχή των Αγριάνων.
Υπάρχουν βυζαντινές ιστορικές πηγές, οι οποίες ονομάζουν την
περιοχή που κατοικούν και σήμερα οι Πομάκοι «Αχρίδα». Αυτό
είναι φυσικό, εις τα τέλη της πρώτης χιλιετίας ολόκληρος η Θράκη
και η σημερινή Βουλγαρία αποκαλούντο Μακεδονία, με μακεδονικά
τοπωνύμια Η μακεδονική βυζαντινή δυναστεία του Αυτοκράτορα
Βασιλείου του Β΄ κλπ. αποκαλείτο Μακεδονική, αν και καταγόταν
από την Αδριανούπολη. Την εποχή εκείνη οι Αγριάνες εμφανίζονται
εις τις βυζαντινές ιστορικές πηγές ως Αχρίδαι. Αυτοί οι Αχρίδαι δεν
είναι δυνατόν παρά να ήσαν οι αρχαίοι Αγριάνες. Άλλη εξήγηση δεν
υπάρχει.
Αυτοί οι Αχρίδαι εξισλαμίστηκαν βιαίως μεταξύ 1656 και
1660 εις την Φιλιππούπολη υπό του Σεχμεντίν Πασά. Αυτοί
οι εξισλαμισθέντες Αγριάνοι και οι Αχρίδαι είναι οι σημερινοί
Πομάκοι. Και εδώ δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.. Το θρησκευτικό
συναίσθημα νίκησε την εθνική συνείδηση. Ίδετε και σήμερα την
Ιταλία. Οι ‘Ελληνες της Σικελίας και Νοτίου Ιταλίας έγιναν πρώτα
Καθολικοί και κατόπιν απώλεσαν την εθνική τους συνείδηση.
Έτσι οι Αγριάνοι-Αχρίδαι έγιναν μουσουλμάνοι μέχρι που ο
Ατατούρκ τους είπε, όπως εις όλους τους μουσουλμάνους της
Μ.Ασίας και της Ευρώπης, ότι είναι Τούρκοι. Οι Αγριάνοι-Πομάκοι
δεν το απεδέχθησαν απολύτως, όπως και δεν το απεδέχθησαν και
οι Κούρδοι της Μ. Ασίας. Τους Κούρδους τους κατασφάζουν οι
Τούρκοι από το 1925. Τους Πομάκους τους προστάτευσαν και η
Βουλγαρία και η Ελλάδα.
Και ερχόμαστε τώρα εις τους επικίνδυνους για το Έθνος, εις
τους ανόητους του Κράτους 1ον) Αγνόησαν την μετατροπή των
Μουσουλμάνων εις Τούρκους από τον Ατατούρκ. 2ον) Την εποχή
του Εμφυλίου και του Ψυχρού Πολέμου μετέτρεψαν ολόκληρη
την Ελληνική Θράκη εις ένα μεγάλο Γκέτο. «Μέσα» σε αυτό όλοι:
Έλληνες, Μουσουλμάνοι και Πομάκοι! Σε συνέχεια άρχισαν τις
οσφυοκαμψίες έναντι της «φίλης» Τουρκίας και ΥΠ0ΧΡΕΩΣΑΝ,
παρά τας αντιδράσεις των, τους Πομάκους να αποδεχθούν το
τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα.!
Αυτοί οι ανόητοι του Κράτους ειναι επικίνδυνοι εθνοκτόνοι.
Ας ψάξουν όπου θέλουν εις τον κόσμο: Να βρούνε ένα Εθνικό
Κράτος, το οποίον υποχρέωσε μία μειονότητά του να αποδεχθεί
το εκπαιδευτικό σύστημα μίας ομόρου χώρας, η οποία εγείρει
απαιτήσεις για την εθνική καταγωγή της δικής του μειονότητας!
Αυτά συμβαίνουν μόνον εις το ανόητο Ελληνικο Κράτος . Θαυμάστε
το!

Κίνδυνοι για τις υποδομές και την κοινωνική
συνοχή από τον όγκο τουριστών στη Σαντορίνη
Σημαντικοί κίνδυνοι ελλοχεύουν για την κοινωνική συνοχή, τις υποδομές, αλλά και το περιβάλλον εξαιτίας
του τεράστιου όγκου τουριστών που επισκέπτονται τη Σαντορίνη για
να περιηγηθούν στα σοκάκια της Οίας, να δοκιμάσουν τις τοπικές
γεύσεις, να θαυμάσουν το ηφαίστειο και τι άλλο... να φωτογραφηθούν
με φόντο το πιο ξακουστό ηλιοβασίλεμα, αναφέρει σε ρεπορτάζ της η
δημοσιογράφος Helena Smith για λογαριασμό της Guardian.
Οι δύο εκατομμύρια επισκέπτες που θα οδηγηθούν φέτος στο νησί,
είναι σίγουρα ένας αριθμός που πολλά άλλα νησιά θα μπορούσαν μόνο
να ονειρευτούν σε μία χώρα που εξαρτάται από τον τουρισμό και σε
μία χώρα όπου το 23% του πληθυσμού είναι άνεργοι και αδυνατούν να
πληρώσουν για βασικά αγαθά.
Για πρώτη φορά φέτος 141 ξενοδοχεία – 35 το 2013- θα παραμείνουν ανοιχτά φέτος επιμηκύνοντας την
τουριστική περίοδο. Μια σκηνή εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτήν της δεκαετίας του ‘50 και τη μαζική
μετανάστευση μετά τον καταστροφικό σεισμό.
Κι όμως, η επιτυχία του νησιού έχει το αντίστοιχο τίμημα. Η εντυπωσιακή αύξηση του τουρισμού έχει οδηγήσει
σε κοινωνικοοικονομικές εντάσεις δημιουργώντας δυσβάσταχτο φορτίο στις υποδομές του νησιού με τους
μόνιμους κατοίκους να είναι αναστατωμένοι.
«Ο πληθυσμός έχει εκτιναχθεί γιατί όλος ο κόσμος θέλει να δουλέψει εδώ», δηλώνει στην εφημερίδα Guardian
ο δήμαρχος του νησιού, Νίκος Ζώρζος.
«Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι ζουν πλέον μόνιμα εδώ και έχουμε περίπου 150 γεννήσεις ετησίως,
πιθανόν τον υψηλότερο αριθμό στην Ελλάδα. Δεν έχουμε παιδικές χαρές ή τις ανάλογες υποδομές για να
υποστηρίξουμε τα νέα δεδομένα», συμπληρώνει.
Μάλιστα ο ίδιος προειδοποιεί και για περιβαλλοντική καταστροφή. Οι κατασκευές έχουν φτάσει σε τέτοιο
σημείο που τουλάχιστον το 11% της έκτασης του νησιού έχει γεμίσει με τσιμεντένιες οικοδομές. Υπάρχουν
περισσότερες από 1.000 κλίνες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, περισσότερες από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο νησί,
μετά την Κω και τη Ρόδο.
Πρόκειται για ένα νησί μόλις 76 τετραγωνικών χιλιομέτρων όπου ωστόσο συναντά κανείς περισσότερους από
700 χώρους εστίασης, με την πλειοψηφία αυτών στην πρωτεύουσα Φηρά.
«Υπάρχει υπερκορεσμός. Η πίεση είναι πολύ μεγάλη» σημειώνει και εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για την
έλλειψη οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, καθώς η Σαντορίνη έχει αποκτήσει τα προβλήματα
που συναντά κανείς και σε μια πόλη. Επίσης, όπως λέει, η κατανάλωση νερού έχει αυξηθεί κατά 46%, ενώ
τονίζει πως θα πρέπει να αυξηθούν οι προμήθειες, κάτι που όμως είναι ανέφικτο καθώς δεν υπάρχουν τα
χρήματα για έρευνες.
Την ανησυχία του εκφράζει και ο επικεφαλής της Ενωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, Μανώλης Καραμολέγκος.
«Η φήμη του νησιού είναι πηγή χαράς αλλά με τρομάζει ταυτόχρονα», εξομολογείται και συμπληρώνει
«ανησυχώ για το αύριο. Ο τουρισμός απειλεί την κοινωνική συνοχή. Παντού ο κόσμος χτίζει σπίτια ή νοικιάζει
τα σπίτια του».
Την ίδια ώρα όσοι εργάζονται σε νοσοκομεία και σχολεία του νησιού μετά βίας μπορούν να ανταποκριθούν στις
ολοένα αυξανόμενες τιμές. Χαρακτηριστική η περίπτωση δασκάλων που εργάζονται το πρωί στο σχολείο και το
βράδυ δουλεύουν ως σερβιτόροι.
Πηγή: Η Καθημερινή 29-08-2017
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7 μυστικά για ζουμερά, τραγανά κεφτεδάκια
ΜΑΡΙΑ ΧΑΨΟΥΛΑ

Μοσχαράκι πανηγυριώτικο
Συνταγή: Εύη Βουτσινά
Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλος
Παραδοσιακό φαγητό που σερβίρουν στα Σιφνέικα
πανηγύρια. Εμείς θα το φτιάξουμε για το τραπέζι της
Κυριακής.
Υλικά
• 2 κιλά μοσχάρι (προτιμότερο σπάλα), κομμένο σε μερίδες
• 2 μέτρια κρεμμύδια, σε ψιλά καρέ
• 3 κουταλιές πελτές ντομάτας ή 1 κιλό πολτοποιημένες
ντομάτες και 1 κουταλιά πελτές
• αλάτι και πιπέρι
• 2/3 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
• 1½ κιλό πατάτες, σε μέτρια κομμάτια (κυδωνάτα ή σαν
σπιρτόκουτα)
• 1 ξύλο κανέλας

Οι απόψεις εδώ διίστανται όχι μόνον ως προς τα υλικά αλλά και ως προς την παρασκευή τους. Διασταυρώνοντας
γνώμες, αλλά και την εμπειρία παραδοσιακών μαγείρων καταλήγουμε σε μια συνταγή, την πιο κλασική, ώστε να
πετύχουμε αυτά τα μικρά μεζεδάκια να είναι ταυτόχρονα τραγανά, ψημένα στο εσωτερικό τους αλλά ζουμερά και
όχι σκληρά και μισοψημένα.
Τα υλικά: 1/2 κιλό κιμάς μοσχαρίσιος, 2 φέτες μπαγιάτικο ψωμί, 1 αυγό, αλάτι, πιπέρι, 1/2 ντομάτα, 1 κρεμμύδι,
3 - 4 σκελίδες σκόρδο, 1 κουτ. γλυκού ρίγανη, 1/2 ματσάκι μαϊντανός, 1/2 ματσάκι δυόσμος, 1 κουτ. γλυκού ξίδι,
αλεύρι για το πανάρισμα και λάδι για το τηγάνισμα.
• Μυστικά: Όσον αφορά στον κιμά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντί για μοσχαρίσιο, αρνίσιο ή χοιρινό.
Ακόμη μπορούμε να κάνουμε όποιο συνδυασμό θέλουμε, είτε μισή ποσότητα μοσχαρίσιο και μισή χοιρινό είτε 1/3
μοσχαρίσιο, 1/3 χοιρινό και 1/3 αρνίσιο ή μισή ποσότητα μοσχαρίσιο και μισή αρνίσιο αλλά και μισή ποσότητα
χοιρινό και μισή αρνίσιο. Αντί για φρέσκια ντομάτα μπορούμε να βάλουμε ένα κουτ. γλυκού πελτέ. Αν δεν έχουμε
φρέσκο δυόσμο βάζουμε ένα κουτ. σούπας αποξηραμένο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε χοιρινό κιμά αντί
για ρίγανη ή θυμάρι, βάζουμε θρούμπι. Η φρέσκια ψιλοκομμένη ρίγανη απογειώνει τη γεύση των κεφτέδων.

Διαδικασία

Διαδικασία: Αφαιρούμε την κόρα από το ψωμί και το μουλιάζουμε καλά σε νερό. Κόβουμε το κρεμμύδι στα
τέσσερα και το ρίχνουμε στο μπλέντερ ή το ψιλοκόβουμε με το μαχαίρι. Προσθέτουμε τον μαϊντανό, το δυόσμο,
την ντομάτα και το ξίδι.
• Μυστικό:Το ξίδι στα κεφτεδάκια το βάζουμε για να μη μυρίζουν αυγό. Προσοχή όμως, γιατί αν βάλουμε
περισσότερο, το αποτέλεσμα θα είναι να ξινίζουν.
Χτυπάμε τα υλικά σε ελεγχόμενη ταχύτητα ώστε να μη γίνουν πολτός και τα βάζουμε σε μια λεκάνη με το ψωμί, το
οποίο έχουμε στύψει. Προσθέτουμε τον κιμά, τα αυγά, το αλάτι, το πιπέρι και τη ρίγανη και ζυμώνουμε καλά μέχρι
να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα.
• Μυστικό: Για να γίνει ακόμη πιο αφράτο, το ραντίζουμε ελαφρώς με νερό, ενώ το ζυμώνουμε.

Βάζουμε σε ρηχή και
φαρδιά κατσαρόλα το

Στη συνέχεια σκεπάζουμε το μείγμα με μια πετσέτα και το αφήνουμε για 1 τουλάχιστον ώρα στο ψυγείο για να
σφίξει και να σιτέψει.

μισό λάδι και ροδίζουμε
ελαφρά το κρέας, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε
το κρεμμύδι, το σοτάρουμε λίγο και αυτό και ρίχνουμε λίγο
αλάτι, τον πελτέ διαλυμένο σε νερό και την κανέλα. Το νερό μόλις να
σκεπάζει το κρέας. Μισοσκεπάζουμε και το αφήνουμε να μαγειρευτεί σε
μέτρια φωτιά. Παρακολουθούμε μήπως χρειαστεί να συμπληρώσουμε λίγο
νερό.
Όταν το κρέας είναι σχεδόν μαγειρεμένο (στη 1 ώρα περίπου), προσθέτουμε
το υπόλοιπο λάδι και τις πατάτες. Τα υγρά πρέπει σχεδόν να σκεπάζουν
το φαγητό. Αλατοπιπερώνουμε και το αφήνουμε να μαγειρευτεί και να
μείνει με τη σάλτσα του (για άλλα περίπου 30 λεπτά). Δεν ανακατεύουμε
με κουτάλα, απλώς σείουμε την κατσαρόλα για να μην τσικνώσει. Τρυπάμε
μια πατατούλα με πιρούνι για να βεβαιωθούμε ότι έχει μαλακώσει.
Αφήνουμε το φαγητό να σταθεί μισή ώρα πριν το σερβίρουμε.
Λίγα λόγια από την Εύη Βουτσινά: «Πολλά πανηγύρια έχει η Σίφνος,
πολλές ευκαιρίες για ανανέωση και ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών.
Σχεδόν σε όλα ακολουθεί ομαδικό γεύμα και γλέντι. Το πιο επίσημο
θεωρείται της Χρυσοσπηλιώτισσας, που τη λένε και Αη Σίφνο και γιορτάζει
της Αναλήψεως. Το κρέας της γιορτής είναι από τα λιγοστά ντόπια
μοσχαράκια. Χρησιμοποιούν και κατσίκια, αλλά το μοσχάρι θεωρείται
επίσημο, κι έτσι τότε μαγειρεύουν πάντα μοσχάρι κοκκινιστό με πατάτες
ή, καμιά φορά, με μακαρόνια. Το πρώτο πιάτο είναι πάντα ρεβιθάδα
μαγειρεμένη σε καζάνια. Το πανηγυριώτικο μοσχάρι είναι απλή συνταγή - η
νοστιμιά της οφείλεται στα εκλεκτά ντόπια υλικά. Μπορείτε να το φτιάξετε
και με όποιο άλλο κρέας θέλετε».

Σιφνέικη ρεβιθάδα
Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλος
Το μυστικό της περίφημης νησιωτικής συνταγής είναι το σιγανό ψήσιμο.
Υλικά
• 1 κιλό ρεβίθια αποφλοιωμένα, μουλιασμένα σε νερό αποβραδίς (πρέπει
να μείνουν στο νερό για τουλάχιστον 8 ώρες) ώστε να φουσκώσουν
• 2 ξερά κρεμμύδια, κομμένα σε φέτες όπως για τη χωριάτικη σαλάτα
• 200 ml ελαιόλαδο
• 2 δαφνόφυλλα
• θαλασσινό αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Διαδικασία
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους
140° - 150° C.
Ξεπλένουμε τα ρεβίθια καλά. Τα βάζουμε σε μια γάστρα, προσθέτουμε
τα κρεμμύδια, το λάδι, τα δαφνόφυλλα, αλάτι και νερό ίσα να σκεπάζει
τα υλικά. Σκεπάζουμε το σκεύος και βάζουμε τα ρεβίθια να ψηθούν για
περίπου 4 ώρες, μέχρι να γίνουν και να χυλώσουν. Παρακολουθούμε μήπως
κατά το ψήσιμο χρειαστεί να προσθέσουμε επιπλέον νερό. Αυτό μπορεί να
συμβεί αν η γάστρα δεν κλείνει πολύ καλά και οι υδρατμοί διαφεύγουν. Αν
χρειαστεί, λοιπόν, προσθέτουμε λίγο χλιαρό νερό.
Ξεφουρνίζουμε τα ρεβίθια, διορθώνουμε το αλάτι και τα αφήνουμε, ιδανικά,
να αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου.
Σερβίρουμε στα πιάτα, με λίγο χυμό λεμονιού.
Ενδιαφέρουσα προσθήκη
Το καλοκαίρι ταιριάζει να τη σερβίρουμε με 1 κουταλιά κατίκι σε κάθε
πιάτο, με καρεδάκια ωμής ντομάτας και ψιλοκομμένα φυλλαράκια φρέσκου
βασιλικού.
Λίγα λόγια τη συνταγή
Με μεγάλη μαγειρική παράδοση, η Σίφνος έχει να περηφανεύεται για
αρκετές εκλεκτές τοπικές συνταγές. Ανάμεσα σε αυτές, η απλή μα
πεντανόστιμη ρεβιθάδα, που παραδοσιακά φτιαχνόταν στη σκεπασταριά
(πήλινο σκεύος με σκέπασμα, φτιαγμένο από ντόπιους αγγειοπλάστες
και προορισμένο για την παρασκευή της φουρνιστής ρεβιθάδας). Εμείς
μπορούμε να τη φτιάξουμε σε γάστρα, πήλινη ή άλλη, κατά προτίμηση
με βαρύ καπάκι για να μη διαφεύγουν εύκολα οι υδρατμοί. Η ρεβιθάδα
είναι πιάτο παντός καιρού και τρώγεται κατά προτίμηση σε θερμοκρασία
δωματίου.

Μετά πλάθουμε τους κεφτέδες σε μέγεθος λίγο μεγαλύτερο από ένα καρύδι και τους αλευρώνουμε.
Βάζουμε σε βαθύ τηγάνι αρκετό ελαιόλαδο και το αφήνουμε να κάψει. Προσθέτουμε τους κεφτέδες και
χαμηλώνουμε τη φωτιά (στη μεσαία βαθμίδα ο διακόπτης της κουζίνας).
Τηγανίζουμε ώσπου να ψηθούν καλά.
Βγάζουμε τα κεφτεδάκια με τρυπητή κουτάλα και τα βάζουμε σε πιατέλα στην οποία έχουμε απλώσει
απορροφητικό χαρτί, για να στραγγίσουν από το λάδι.
• Εναλλακτικά: Μπορούμε να τηγανίσουμε τα κεφτεδάκια χωρίς να τα πανάρουμε. Για να είναι όμως το
αποτέλεσμα εξίσου τραγανό, θα πρέπει να τα τηγανίσουμε σε πολύ καυτό λάδι. Για πιο λεπτή γεύση και πιο αφράτο
αποτέλεσμα μπορούμε να προσθέσουμε στο μείγμα πριν το ζυμώσουμε μισό τριμμένο ξινόμηλο.

Κοτόπουλο με λαχανικά (σαμφάινα)

ΜAΡΜΕΛΑΔΑ ΣΥΚΟΥ

Στην Ισπανία, όλοι περιγράφουν τη σαµφάινα
ως το καταλανικό ρατατούιγ, οι Καταλανοί όµως
λένε πως το ρατατούιγ είναι η σαµφάινα της
Προβηγκίας… Όπως και να έχει, τα δύο φαγητά
(που, µε την ευκαιρία, θυµίζουν το δικό µας
τουρλού) δένουν µε τα πουλερικά, όπως φαίνεται
από αυτό το µοντέρνο πιάτο που συνδυάζει τη
σαµφάινα µε τηγανητό κοτόπουλο.

Προεργασία: 10 λεπτά το καθάρισμα των σύκων, 1 ώρα
όλα τα υλικά αναμεμειγμένα σε θερμοκρασία δωματίου
και 1 ώρα βράσιμο. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ένα
θερμόμετρο για μαρμελάδες. Πολύ εύκολη συνταγή.

Υλικά
• 1,5 κιλό
κοτόπουλο,
κοµµένο σε
• 8 κοµµάτια
• 60 ml ελαιόλαδο
• 2 µεγάλα ξερά
κρεµµύδια, ψιλοκοµµένα
• 400 γρ. µελιτζάνες, κοµµένες σε κύβους 2,5 εκ.
• 3 σκελίδες σκόρδου, λιωµένες
• 300 γρ. κολοκυθάκια, κοµµένα κατά µήκος σε
λωρίδες
• 2 πράσινες ή κόκκινες πιπεριές, κοµµένες σε
λωρίδες 1 εκ.
• 800 γρ. ντοµάτες κονκασέ
• 1 δαφνόφυλλο
• 2 κουτ. σούπας ψιλοκοµµένα µυρωδικά, φρέσκα
(θυµάρι, ρίγανη, µαϊντανός)
• 130 ml λευκό κρασί, ξηρό
• αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριµµένο
Διαδικασία
Αλατοπιπερώνουµε τα κοµµάτια του κοτόπουλου.
Σε µια κατσαρόλα ζεσταίνουµε σε δυνατή φωτιά
το λάδι και σοτάρουµε καλά το κοτόπουλο (αν
χρειάζεται σε δόσεις) για 6-8 λεπτά, µέχρι να
ροδίσει από όλες τις πλευρές. Τα βγάζουµε µε
τρυπητή κουτάλα και χαµηλώνουµε τη φωτιά
σε µέτρια.Προσθέτουµε το κρεµµύδι και το
τσιγαρίζουµε για 5-6 λεπτά, µέχρι να γίνει
διάφανο. Ρίχνουµε τις µελιτζάνες, το σκόρδο, τα
κολοκυθάκια και τις πιπεριές και µαγειρεύουµε
για άλλα 5 λεπτά ή µέχρι τα λαχανικά να
µαλακώσουν.
Προσθέτουµε την ντοµάτα, το δαφνόφυλλο, τα
υπόλοιπα µυρωδικά, το κρασί και το τσιγαρισµένο
κοτόπουλο. ∆υναµώνουµε το µάτι για να πάρουν
βράση και ύστερα το χαµηλώνουµε, σκεπάζουµε
το σκεύος και αφήνουµε το φαγητό σε σιγανή
φωτιά περίπου 40 λεπτά ή µέχρι να µαλακώσουν
το κοτόπουλο και η µελιτζάνα, όσο µας αρέσει.
Αλατοπιπερώνουµε πριν από το σερβίρισµα.

Υλικά (για περίπου 2 λίτρα μαρμελάδα)
* 2.5 30κιλά σύκα
* 800 γρ. –
1
κιλό ζάχαρη (αν
τα σύκα σας είναι
γλυκά, βάλτε τη
λιγότερη ποσότητα)
* 2 κ.σ. Cointreau
ή
Grand Marnier
* ξύσμα και χυμό από 1 λεμόνι
* 1/2 φλυτζάνι νερό
* μια πρέζα αλάτι
* σε τουλπάνι: 1 στικάκι κανέλα, 6 σπόρια γαρίφαλο
και προαιρετικά 8 σπόρια πιπέρι schezuan
Ετοιμάζετε τα σύκα: Τα πλένετε, αφαιρείτε τα κοτσάνια
και τα κόβετε στα 4. Τα βάζετε σε μεγάλο μπολ,
ρίχνετε από πάνω τη ζάχαρη και τα υπόλοιπα υλικά
και τ’ ανακατεύετε. Αφήνετε το μείγμα για μια ώρα σε
θερμοκρασία δωματίου.
Κάνετε την μαρμελάδα: Βάζετε το μείγμα σε ψηλή
κατσαρόλα και σε χαμηλή φωτιά, μαζί με το τουλπάνι
που περιέχει τα αρωματικά. Καλό είναι να έχετε ένα
θερμόμετρο για μαρμελάδες πάντα μέσα στο σκεύος
για να μην σας ξεφύγει η θερμοκρασία και χαλάσει η
μαρμελάδα.
Ανακατεύετε συνέχεια ανά 5 λεπτά και μετά τα 40′-45′
αφαιρείτε το τουλπάνι. Σ’ αυτή τη φάση οι φλούδες
έχουν αρχίσει να μαλακώνουν. Αν είναι σκληρές και
παχιές (όπως στα σύκα που βλέπετε στις φωτογραφίες)
βολεύει να χρησιμοποιήσετε μίξερ χειρός και να τις
πολτοποιήσετε τελείως. Αν είναι σχετικά μαλακές
και λεπτές και προτιμάτε να μείνουν στη μαρμελάδα,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη κουτάλα ή το εργαλείο
του πουρέ για να τις διαλύσετε σε μικρότερα κομμάτια.
Στην 1 ώρα περίπου η μαρμελάδα είναι έτοιμη.
Για να είστε σίγουροι μπορείτε να βάλετε ένα πιάτο
στη κατάψυξη για λίγα λεπτά και στη συνέχεια να
ρίξετε πάνω του μια κοφτή κουταλιά μαρμελάδας. Αν
περνώντας πάνω απ’ τη μαρμελάδα το δάχτυλό σας
φαίνεται σαν η επιφάνεια να κάνει μεμβράνη, τότε
επιβεβαιώνεται πως είναι έτοιμη. Αλλιώς αφήστε τη
λίγα λεπτά ακόμη να βράσει και ξαναδοκιμάστε.
Αποθήκευση:
Βάζετε την μαρμελάδα σύκο σε αποστειρωμένα βάζα
και τη διατηρείτε σε δροσερό μέρος ή στο ψυγείο. Για
να αποστειρώσετε τα βάζα είτε τα βράζετε σε λίγο νερό
για 3-4 λεπτά, είτε τα βάζετε στο φούρνο στους 100º C
για 10 λεπτά. Αποφύγετε κατά τη χρήση να βάζετε στη
μαρμελάδα κουτάλια ή μαχαίρια που δεν είναι καθαρά
και στεγνά (π.χ. έχουν πάνω βούτυρο ή έχουν μπει στο
στόμα).

Statement by the Prime
Minister on Labour Day
September 4, 2017
Ottawa, Ontario

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued
the following statement on Labour Day:
“On Labour Day, we celebrate the many accomplishments of Canada’s labour movement. For more than a century, Canadians have
come together to fight for a safer, more equitable, and just workplace. Their hard-won victories brought about fair wages, weekends,
and paid sick days, among many other benefits and protections we
take for granted today. The discipline and dedication of organized
labour continue to build our country and lay the foundation for one
of the strongest middle classes in the world.
“Our government was elected on a promise to grow the middle class,
and pave the way for more Canadians to have a real and fair chance
at success. We have taken great strides to prepare Canadians for the
changing economy, and create good, middle class jobs from coast-tocoast-to-coast.
“Over the past year, we introduced measures to relieve the pressures
adults face when deciding to go back to school, made it easier for
Canadians on EI to obtain new certificates and training, and helped
hundreds of thousands of low- and middle-income students pay their
tuition. We also launched the union-based apprenticeship training
program, and established agreements to expand affordable, high
quality child care across the country.
“In the coming months, we will update laws to better support Canadian workers as they seek to balance the responsibilities of work
and family. Targeted amendments to the Canada Labour Code will
give federally-regulated employees the right to request more flexible
work arrangements, such as the ability to work from home, and provide unpaid leave for family responsibilities.
“We continue to work closely with organized labour to protect and
promote workers’ rights, and affirm the vital role unions play in helping the middle class grow and prosper. We recently passed Bill C-4,
restoring a fair and balanced approach to federal labour relations,
and ratified the International Labour Organization’s Convention 98,
recognizing workers’ right to collectively bargain. We also pledged
to ban the manufacture, import, export and use of asbestos in Canada
by 2018, and renewed our commitment to ensure the Westray Law is
applied effectively and negligent employers are held responsible.
“Organized labour has a strong partner in the Government of Canada. We will continue to stand up for the middle class and invest
in Canada’s hardworking, creative, and diverse workforce. Since
December 2015, Canada’s unemployment rate has dropped from
7.1 per cent to 6.3 per cent. In the last year, the Canadian economy
has created almost 400,000 new jobs. Today, we celebrate Canada’s
workers and labour movement who made this progress possible.
“On behalf of the Government of Canada, Sophie and I wish all
Canadians a safe and happy Labour Day.”

Ad Hoc Intergovernmental Task Force on
Irregular Migration met today in Ottawa
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From Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Ottawa, Ontario, September 1, 2017
Government of Canada
The Ad Hoc Intergovernmental Task Force on Irregular Migration met today to discuss the situation at Canada’s
border. This third meeting focused on coordinating efforts to address the influx of asylum seekers entering Canada at
irregular border crossings.
Federal minister and Task Force Chair, Marc Garneau, recalled progress made at the last meeting in Montreal,
Quebec, including the commitment to increase data collection and information sharing among Task Force members.
He highlighted the spirit of collaboration and partnership between the federal government and the provinces, in
particular Quebec and Ontario, as well as with local community partners.
Progress has been made to speed up processing of asylum claimants. Capacity was increased by mobilizing existing
resources to help at key locations. The Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) office in Montreal
more than tripled its daily processing output. In light of the progress made to date, the NavCan Centre in Cornwall,
Ontario, is no longer required for the time being, although it remains on standby.
At today’s meeting, Task Force members recognized that expanded facilities at the Peel Street Joint Processing
Centre in downtown Montreal allows IRCC and the Canada Border Services Agency (CBSA) to process even
more claimants every day. IRCC will also be opening a temporary processing facility at Complexe Guy Favreau,
in Montreal. This will help speed up processing of asylum claims, expedite work permits for all asylum claimants
in order to reduce reliance on provincial social assistance and assist the Immigration and Refugee Board of Canada
determine whethersomeone is truly a refugee that requires Canada’s protection.
In addition, Quebec Minister of Immigration, Diversity and Inclusiveness, Kathleen Weil, highlighted that since
August 24, 2017, thanks to changes made by federal minister Ahmed Hussen, Interim Federal Health Program
(IFHP) certificates are being provided by CBSA and IRCC to individuals who are entering Canada between Ports of
Entry (POEs) after they undergo a thorough screening process, including medical, background and security checks
in Lacolle, QC, and have their eligibility interview scheduled.
Task Force members also stressed the importance of continuing to update and inform Canadians about the situation
at the border and also to engage with different communities to counter false information about Canada’s asylum
system.
Member of Parliament, Emmanuel Dubourg, took this opportunity to update the Task Force on his visit to Miami
last week. He met with local elected officials, community leaders as well as Haitian, Canadian and U.S.-based
media, to dispel the myths on social media channels, such as WhatsApp, which had suggested that Canada gives
asylum seekers a free pass into Canada. He also reinforced that while Canada is a welcoming and accepting country,
entering Canada must be done according to the rules.
Building on this engagement approach, members of the Task Force agreed to undertake more engagement activities
in the United States and with Canadian multilingual communities in the coming weeks. This approach will include
targeted outreach into other communities and will be undertaken in close collaboration with Canada’s missions
abroad – both in the United States and throughout Central America. Minister Garneau concluded by voicing his
strong appreciation for the hard work being carried out by the RCMP, CBSA, IRCC, Canadian Red Cross, and community organizations that have helped to manage the influx.

Surrey resident sentenced for tax evasion on real estate sales and rentals
Vancouver, British Columbia, August 30, 2017... The Canada Revenue Agency (CRA) announced today that Harjinder Dhudwal
of Surrey, British Columbia, was sentenced on August 30, 2017, in the Provincial Court of British Columbia, to a Conditional Sentence Order of 15 months and a fine totaling $129,750, after pleading guilty to income tax evasion under the Income Tax Act.
A CRA investigation revealed that, Mr. Dhudwal willfully contravened the Income Tax Act by failing to report business income
and taxable capital gains earned from buying and selling real estate in the Greater Vancouver area on his 2007 to 2011 personal
income tax returns. Mr. Dhudwal also failed to report rental income earned from his properties for the 2007 to 2011 tax years.
The preceding information was obtained from the court records.
When taxpayers are convicted of income tax evasion, they must still repay the full amount of taxes owing, plus interest and any
civil penalties that may be assessed by the CRA. In addition, the court may fine them up to 200% of the taxes evaded and impose a
jail term of up to five years.
The CRA regularly monitors tax compliance in real estate transactions. During the period of April 2015 to June 2017, the CRA
applied penalties totaling $23.1 million on unreported income from real estate transactions. The highest penalty was almost $2.5
million. In the same period, audit activities in British Columbia focusing on real estate recovered $78.6 million in tax revenue.
Details of the CRA’s audit activities can be found at:How does the Canada Revenue Agency address non-compliance in the real
estate sector?
If you have ever made a tax mistake or omission, the CRA is offering you a second chance to make things right through its Voluntary Disclosures Program (VDP). If you make a valid disclosure before you become aware that the CRA is taking action against
you, you may only have to pay the taxes owing plus interest. More information on the VDP can be found on the CRA’s website at
www.cra.gc.ca/voluntarydisclosures.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Επική ανατροπή για την Εθνική Κύπρου και 3-2 την
ισχυρή τη Βοσνία για τα προκριμάτικά του Μουντιάλ
TOPICS:Βοσνία ΕθνικήΚύπρος Πιέρος Σωτηρίου Χαραλαμπίδης Χριστοφή

Αδικη ήττα 1-2
για την Εθνική
από το Βέλγιο
Πηγή: Η Καθημερινή 03.09.2017

H Εθνική Ελλάδος έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι κόντρα στο Βέλγιο
αλλά η τύχη δεν της χαμογέλασε.
Σειρά ευκαιριών (και δοκάρι του Σταφυλίδη) είχε η Εθνική
προκειμένου να προηγηθεί, ωστόσο δέχθηκε ένα γκολ, κόντρα στη
ροή του αγώνα, ισοφάρισε άμεσα, πλην όμως με τη σέντρα δέχθηκε
και το δεύτερο γκολ.
Συγκεκριμένα, στο 70ό λεπτό, και ενώ η Εθνική Ελλάδος πίεζε
ζητώντας το γκολ, ο Γιαν Βερτόνχεν άνοιξε το σκορ για το Βέλγιο
με δυνατό σουτ εκτός περιοχής. Ο Ζέκα ισοφάρισε για την Ελλάδα
τρία λεπτά αργότερα (73’) καθώς εκτέλεσε άψογα με το αριστερό
από την περιοχή ύστερα από σέντρα του Τζαβέλλα. Όμως. οι Βέλγοι
πήραν εκ νέου το προβάδισμα στο 75ο λεπτό με τον Μενιέ να βγάζει
σέντρα από δεξιά, τον Λουκακού να νικάει τον Παπασταθόπουλο
στον αέρα και να στέλνει την μπάλα με το κεφάλι στη γωνία του
Καρνέζη.
Η βαθμολογία
1. Βέλγιο 22 (35-3)
2. Βοσνία 14 (19-8)
3. Ελλάδα 13 (11-5)
4. Κύπρος 10 (8-12)
5. Εσθονία 8 (6-17)
6. Γιβραλτάρ 0 (3-37)

Vancouver aims to be part of FIFA 2026 World Cup bid
City of Vancouver - August 15, 2017
Vancouver aims to be part of FIFA 2026 World Cup bid
City one of nine Canadian locations being considered for joint North American effort
Today it was announced that Vancouver is one of the cities vying to be part of the
joint bid by Canada, the US and Mexico to host the FIFA 2026 World Cup.
The United Bid Committee, which is coordinating North America’s proposal, released their longlist of 46 potential host cities; it includes Toronto, New York and Los
Angeles, as well as Vancouver.
The FIFA World Cup, which takes place every four years, is the biggest sporting
competition in the world and the Brazil 2014 edition attracted over 3.4 million spectators. FIFA 2026 will be the first to feature an expanded field of 48 teams and, if the
tournament is award to North America, 10 matches will be held in Canada.
Speaking about the bid, Mayor Gregor Robertson said: “Vancouver is a world-class
host city that has successfully hosted many international sporting events including
the 2010 Winter Olympics, the HSBC Rugby World Sevens Series and the 2015
FIFA Women’s World Cup. This is an exciting opportunity for Canadian soccer fans
to show off the fantastic fan atmosphere we’ll be able to provide as a host city and be
a significant boost to the economy and local businesses.”
The United Bid Committee will shortlist cities for inclusion in the bid next month
before submitting the North American proposal in March 2018. FIFA will announce
on June 13, 2018whether they have awarded the 2026 World Cup to North America
or Morocco - the only other country bidding for the event.

Το 3-2 της Εθνικής Κύπρου
επί της Βοσνίας ήταν το
επιστέγασμα μιας μεγάλης
προσπάθειας και οι φίλαθλοι
που βρέθηκαν στο Στάδιο
ΓΣΠ αποθέωσαν την τεχνική
ηγεσία και τους διεθνείς μας.
Φωτογραφία ΚΥΠΕ
AUGUST 31, 2017
Η νέα ποδοσφαιρική γενιά μας, η τόσο υποτιμημένη σε σωματειακό επίπεδο, έρχεται! Ανατροπή που
ίσως να μην έχει προηγούμενο λαμβανομένης υπόψη και της δυναμικότητας του αντιπάλου, το βράδυ
της Πέμπτης στο Στάδιο ΓΣΠ και σπουδαία νίκη με 3-2 από την εξαιρετική στο β’ ημίχρονο Εθνική
μας επί της Βοσνίας / Ερζεγοβίνης. Γιατί όπως είπε και στις δηλώσεις του μετά το παιγνίδι ο Ραν Μπεν
Σιμόν, ο οποίος έστησε μαεστρικά στην ομάδα (κυρίως στο β’ ημίχρονο), αυτά τα παιδιά το πίστεψαν
και έχουν μεγάλο μέλλον. Πανάξια νίκη από τους διεθνείς μας στην πρεμιέρα του Ισραηλινού τεχνικού,
που επικράτησαν απέναντι σε μια πανίσχυρη ομάδα που ήρθε στην Κύπρο με ξεκάθαρο στόχο τη
νίκη για να παραμείνει κοντά στις θέσεις της πρόκρισης. Η Εθνική μας δεν ήταν κατώτερη ούτε στο
πρώτο ημίχρονο, ήταν όμως κάπως άβουλη και φοβισμένη και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 για να
ακολουθήσει η μεγάλη ανατροπή με εξαιρετική εμφάνιση. Το 3-2 ήταν το επιστέγασμα μιας μεγάλης
προσπάθειας και οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο Στάδιο ΓΣΠ αποθέωσαν την τεχνική ηγεσία και τους
διεθνείς μας. Η ομάδα μας πριν δεχτεί τα τέρματα δημιούργησε εξαιρετικές προϋποθέσεις για να ανοίξει
το σκορ. Στο 3ο λεπτό οι Βόσνιοι είχαν δοκάρι και με το πέρασμα του χρόνου η ομάδα μας ισορρόπησε
το παιχνίδι.
Στο 14’ μετά από σέντρα του Χαραλαμπίδη η κεφαλιά του Πιέρου Σωτηρίου έφυγε πάνω από τα
δοκάρια της Βοσνίας και στο 24’ χάθηκε διπλή ευκαιρία. Από εξαιρετική μπαλιά του Χαράλαμπου
Κυριάκου ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης βρέθηκε σε θέση βολής για να αποκρούσει το σουτ που
επιχείρησε αμυνόμενος της Βοσνίας.
Στη σέντρα που ακολούθησε από τον Χριστοφή, ο Λαμπάν βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και η κεφαλιά
ψαράκι που έπιασε έφυγε μόλις άουτ. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 32’ με τον Sunjil μετά
από εκτέλεση κόρνερ και στο 43’ μετά από ταχύτατη αντεπίθεση πέτυχαν το 2-0 με τον Visca. Στο
δεύτερο ημίχρονο η Εθνική μας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πανάξια έφτασε στη μεγάλη
ανατροπή.
Στρίμωξε τους Βόσνιους και έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο με αυταπάρνηση αλλά και σχέδιο. Στο 55’
χάθηκε η πρώτη ευκαιρία με τον Χριστοφή όμως η πίεση συνεχίστηκε και αρχικά στο 65’ μειώσαμε
μετά από εξαιρετική μπαλιά του Λαμπάν και όμορφο τελείωμα από τον Δημήτρη Χριστοφή. Στο 67’
φτάσαμε στο 2-2 με καταπληκτικό γκολ του Λαμπάν και στο 76’ ο Πιέρος Σωτηρίου ψύχραιμα από
κοντά διαμόρφωσε το 3-2. Στις καθυστερήσεις χάσαμε κραυγαλέα ευκαιρία με τον Κάστανο για το 4-2.
Στο τέλος, οι διεθνείς μας αποθεώθηκαν από τις 8,000 φίλους της Εθνικής που βρέθηκαν στο γήπεδο.
Η Εθνική Κύπρου αγωνίστηκε με τους Παναγή, Τζ. Δημητρίου, Μαρκάσα (71’ Κάστανος), Μερκή,
Κατελάρη, Λαμπάν, Αρτυματά, Χ. Κυριάκου, Χαραλαμπίδη (46’ Αβραάμ), Χριστοφή (Αλεξάνδρου),
Σωτηρίου.
Πηγή: mignatiou.com

Οι Βέλγοι φώναζαν «Ελλάς»
και αντάλλαξαν κασκόλ με
τους Έλληνες!
Πολύ όμορφες σκηνές στις εξέδρες
του «Γ.Καραϊσκάκης» με τη λήξη της
αναμέτρησης της Εθνικής μας ομάδας
απέναντι στους Βέλγους. Οπαδοί
αντάλλαξαν κασκόλ, ενώ οι φιλοξενούμενοι
φώναζαν «Ελλάς»!
Υπάρχει κι αυτό το ποδόσφαιρο και είναι
πολύ πιο όμορφο...
Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της
«γαλανόλευκης» κόντρα στους «κόκκινους
διαβόλους», με το σύνολο του Μίκαελ
Σκίμπε να μην καταφέρνει το στόχο του
αφού ηττήθηκε με σκορ 2-1, οι οπαδοί των
δύο εθνικών ομάδων αντάλλαξαν πανό.
Μάλιστα, οι Βέλγοι άρχισαν να φωνάζουν «Ελλάς» και να χειροκροτούν το αντίπαλο
«στρατόπεδο».
Πηγή : Sports.gr

2017: Πανόραμα Ελληνικής μπύρας
Γράφει ο Λεωνίδας Κουμάκης
Το έτος 2017 βρίσκει την Ελλάδα στον πάτο μιας καθοδικής,
οικονομικής πορείας που ξεκίνησε από το 2009. Tα αλλεπάλληλα,
ασυγχώρητα, σφάλματα πολιτικών προσώπων που κάλυψαν
την ανεπάρκεια και την ανικανότητα τους κάτω από ένα εύκολο
λαϊκισμό, οδήγησαν σε μια απίστευτη, διαρκή λαίλαπα άδικων και
εξοντωτικών φόρων με «θύματα» πολλά εκατομμύρια Ελλήνων.
Δυστυχώς σχεδόν όλοι εμείς, οι απλοί πολίτες, κάκιστα θεωρούμε
πως δεν έχουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το κατάντημα της
οικονομίας μας. Μιας οικονομίας η οποία στιγματίζεται ακόμα από

τα μοναδικά σε ολόκληρη την «πολιτισμένη» Ευρώπη «capital controls» των μαθητευόμενων μάγων της οικονομίας μας, τα οποία μας
επιβλήθηκαν από τις 29/6/2015.
Έχουμε ευθύνη και μάλιστα μεγάλη, γιατί ξεχνάμε ότι είναι και στο
δικό μας χέρι να βγούμε επιτέλους από τον οικονομικό βάλτο στον
οποίο είμαστε βουτηγμένοι!
Όταν εμείς οι Έλληνες δεν υποστηρίζουμε την εθνική μας οικονομία
με τις δικές μας αγοραστικές επιλογές, τι περιμένουμε άραγε; Να το
κάνουν οι ξένοι που τους συμφέρει να είμαστε μόνιμα «στον πάτο»
ώστε να εξαρτόμαστε από αυτούς, με το χέρι μόνιμα ανοιχτό για
δανεικά;
Όλοι γνωρίζουμε πως στις μεγάλες τουριστικές περιοχές της
χώρας μας, υπάρχει μια «άλλη Ελλάδα» η οποία δεν γνωρίζει
τι θα πει «κρίση», ευημερεί αλλά αρνείται (ως επί το πλείστον)
να επιδείξει την οφειλόμενη «αλληλεγγύη», διαθέτοντας στους
ξένους επισκέπτες της που μοιράζουν χρυσάφι, όσο το δυνατόν
περισσότεραΕλληνικά προϊόντα.
Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Χερσόνησος στην
Κρήτη, όπου κάποιοι τελείως ασυνείδητοι «επαγγελματίες» πουλάνε
προς 10 Ευρώ «Κρητικό πρωινό» με … Τσάι Lipton, Κινέζικο
μέλι, Γερμανική μαρμελάδα και βούτυρο Lurpak! Μάλιστα, αντί
να μάθουμε στους ξένους επισκέπτες μας το αυθεντικό «Κρητικό
πρωινό» που εμπεριέχει πολύτιμα συστατικά για τον ανθρώπινο
οργανισμό και προσφέρει προοπτικές ανάπτυξης στην τουριστική
και αγροτική παραγωγή του νησιού, τους κοροϊδεύουμε με Lipton,
Κινέζικο μέλι, Γερμανική μαρμελάδα και Lurpak!
Όταν έχουμε μια σημαντική εγχώρια παραγωγή που ζητά
απεγνωσμένα την υποστήριξη των επαγγελματιών και των
καταναλωτών για να προσφέρει στην χώρα και στην εθνική
οικονομία σταθερή απασχόληση, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους
και εξαγωγές, εμείς σπεύδουμε να αγοράζουμε σαν καταναλωτές
ή να πουλάμε σαν επαγγελματίες, εισαγόμενα προϊόντα με το
ψεύτικο «άλλοθι» πως (τάχα) δεν παράγουμε τίποτα ή παράγουμε
πολύ ακριβά. Ασφαλώς και υπάρχουν προϊόντα που δεν παράγουμε
καθόλου ή δικά μας προϊόντα που είναι ακριβότερα από τα
εισαγόμενα, αλλά αυτό σίγουρα δεν αποτελεί «απαράβατο κανόνα».
Υπάρχουν χιλιάδες Ελληνικά προϊόντα που είναι αντάξια ή
καλύτερα των εισαγομένων και πολλά από αυτά πωλούνται σε
ανάλογες ή και φθηνότερες τιμές! Εμείς απλά κάνουμε πως δεν τα
βλέπουμε!
Ένας από τους πάρα πολλούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας
που όλοι οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές έχουν εξαιρετικές
επιλογές αλλά και ηθική υποχρέωση να υποστηρίξουν, είναι χωρίς
αμφιβολία ο κλάδος της Ελληνικής Ζυθοποιίας.
Η Ελληνική Ζυθοποιία, με περισσότερες από σαράντα μικρές
και μεγάλες επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, προσφέρει
εκατοντάδες ετικέτες διαφορετικών προϊόντων εξαιρετικής
ποιότητας και τιμές που αρχίζουν από πολύ χαμηλά και φθάνουν
στα επίπεδα των αξιώσεων «υψηλού τουρισμού», με υψηλές τιμές
οι οποίες όμως ανταποκρίνονται σε ακόμα υψηλότερες ποιοτικές και
γευστικές προδιαγραφές.
Αν, επαγγελματίες ή καταναλωτές, γνωρίσουμε πραγματικά τις
πλούσιες επιλογές που μας προσφέρει η Ελληνική Ζυθοποιία,
δεν πρόκειται να «ακουμπήσουμε» καμιά εισαγόμενη μπύρα,
βοηθώντας με την επιλογή μας αυτή, την βελτίωση του μόνιμα
ελλειμματικού εμπορικού μας ισοζυγίου, την απασχόληση, τις
επενδύσεις, τις εξαγωγές μέσα από την γνωριμία των ξένων με τα
Ελληνικά προϊόντα, την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών από τα
παραπαίοντα ασφαλιστικά μας ταμεία, την υγιή φορολογία κ.α.π.
Και εμείς, έχουμε την υποχρέωση να τους τα προσφέρουμε!
Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκατοντάδες
μπύρες Ελληνικής παραγωγής που κυκλοφορούν σε κάθε γωνιά της
Ελλάδος από μικρές ή μεγάλες Ζυθοποιίες, καθώς και τις κατά χώρα
εξαγωγές και τις εισαγωγές μπύρες το έτος 2016, επισκεφθείτε το
άρθρο αυτό στην πηγή του.
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
One of the best Senior
citizen jokes
A little silver-haired lady calls her
neighbour and says, “Please come
over here and help me. I have a
killer jigsaw puzzle, and I can’t
figure out how to get started.”
Her neighbour asks, “What is it
supposed to be when it’s finished?”
The little silver haired lady says,
“According to the picture on the
box, it’s a rooster.”
Her neighbour decides to go over
and help with the puzzle.
She lets him in and shows him
where she has the puzzle spread
all over the table.
He studies the pieces for a moment, then looks at the box, then
turns to her and says,
“First of all, no matter what we
do, we’re not going to be able to
assemble these pieces into anything resembling a rooster.”
He takes her hand and says, “Secondly, I want you to relax. Let’s
have a nice cup of tea, and then,”
he said with a deep sigh ............
“Let’s put all the Corn Flakes
back in the box.”

Same As Coca-Cola.
Joke
Two old friends meet after many
years and talk about their lives.
One asks the other: “And how’s
your sex life?”
“Same As Coca-Cola.”
“Oh great!......Full of bubbles,
eh?”
“Nothing like that! Before it
was ‘CLASSIC’, then it became
‘LIGHT’ and now it is ‘ZERO’!”

Scotch?
On the first day of school, the
children brought gifts for their
teacher.
The supermarket manager’s
daughter brought the teacher a
basket of assorted fruit.
The florist’s son brought the
teacher a bouquet of flowers.
The candy-store owner’s daughter
gave the teacher a pretty box of
candy.
Then the liquor-store owner’s son
brought up a big, heavy box. The
teacher lifted it up and noticed
that it was leaking a little bit.. She
touched a drop of the liquid with
her finger and tasted it.
“Is it wine?” she guessed. “No,”
the boy replied. She tasted another
drop and asked, “Champagne?”
“No,” said the little boy, “It’s a
puppy.”

Amazing how your values
change as you age!
An elderly lady was standing at
the railing of the cruise ship holding her hat tight so that it would
not blow away in the wind. A gentleman approached her and said,
“Pardon me, madam.. I do not
intend to be forward but did you
know that your dress is blowing
up in this high wind?”h “Yes, I
know,” said the lady. “I need both
my hands to hold onto this hat.”
“But madam, you must know that
you are not wearing any panties
and your privates are exposed!”
said the gentleman in earnest. The
woman looked down, then back
up at the man and replied, “Sir,
anything you see down there I’ve
had for 75 years. I just got this hat
yesterday!”
***
Ο καπετάνιος Ντιέγκο Μοντόγια
Γκαρσία του πλοίου “Γρανάδα”

της περίφημης ισπανικής αρμάδας
κάπνιζε την πίπα του στο
κατάστρωμα, όταν ο πρώτος ήρθε
τρέχοντας και του είπε:
“Καπετάνιο, εχθρικό πλοίο στον
ορίζοντα!”.
Με ψυχραιμία γύρισε στον πρώτο
και του είπε:
“Φέρε μου το κόκκινο πουκάμισο”.
Ο πρώτος έτρεξε, το έφερε και ο
καπετάνιος το φόρεσε. Μια άγρια
μάχη ξέσπασε σε λίγο και το πλοίο
“Γρανάδα” νίκησε.
Μετά τη μάχη, ο πρώτος ρώτησε
τον καπετάνιο:
“Καπετάνιο, γιατί φόρεσες το
κόκκινο πουκάμισο πριν τη μάχη;”
Και ο καπετάνιος απάντησε:
“Αν τυχόν πληγωνόμουν στη
μάχη, οι άνδρες δεν θα με
έβλεπαν να αιμορραγώ και δεν θα
αποθαρρύνονταν”
Και ο πρώτος θαύμασε τον γενναίο
και σοφό καπετάνιο.
Τότε, ένας άλλος ναύτης έτρεξε
στον καπετάνιο και του φώναξε:
“Καπετάνιο, υπάρχουν είκοσι
εχθρικά πλοία στον ορίζοντα!”.
Και ο καπετάνιος γυρίζει στον
πρώτο και του λέει:
“Φέρε μου το καφέ παντελόνι….”!

Θυμόσοφα Αστειάκια, για
Λίγη Νοστιμιά στη Ζωή μας
!!!
Τη γλώσσα μας την λέμε «μητρική»,
γιατί ο πατέρας μιλάει σπάνια...
Δεν έχουμε λόγο για να ανησυχούμε
για το τέλος του κόσμου, καθώς ως
χώρα είμαστε 100 χρόνια πίσω...
Το shopping πλέον έχει καταντήσει
βλέπing...
Αν μπορούσες να πουλήσεις τις
εμπειρίες σου , στην τιμή που σου
κόστισαν, θα είχες χεστεί στο
τάλιρο....
Αφού θα κάνουν και το παιδί
τεκμήριο, όσοι χρησιμοποιούμε
προφυλακτικό
θα θεωρούμαστε φοροφυγάδες;
Ρωτάει ο μαιευτήρας την
ετοιμόγεννη
:- Ο πατέρας του μωρού θα είναι
παρών στον τοκετό;
Και αυτή: - Όχι. Δεν τα πάνε καλά
με τον σύζυγό μου..

Δεν ξέρω αν η τύχη χτυπάει την
πόρτα μου μόνο μια φορά... Αυτό
που
ξέρω είναι ότι η ατυχία έχει πολύ
μεγαλύτερη υπομονή...
Mη φοβάσαι τους πειρασμούς.
Όσο μεγαλώνεις αρχίζουν να σε
αποφεύγουν...
Ακόμα και μία κοινωνία ηλιθίων
είναι ταξική. Έτσι ένας ηλίθιος
πλούσιος είναι απλά πλούσιος ενώ
ένας ηλίθιος φτωχός είναι απλά
ηλίθιος.
Μαθηματικη Ερωτηση (joke)
Ο ιδιοκτήτης μιας επιχειρησης
ήταν σε σύγχυση σχετικά με
την πληρωμή τιμολογίου, έτσι
αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια
από τήν γραμματέα του.
Την κάλεσε στο γραφείο του και
είπε: «Έχετε αποφοίτησε από το
Πανεπιστήμιο και χρειάζομαι
κάποια βοήθεια.
Αν ήθελα να σας δώσω $ 20.000,
μείον 14%, πόσα θα αφαιρουσες;
Εκείνη απάντησε: “Τα πάντα εκτός
από τά σκουλαρικια μου!”
Καπνίζεις ;
- Ναι !
- Πόσα πακέτα τη μέρα ;
-3
...
- Οπότε, καπνίζεις 3 πακέτα τη
μέρα που κάνουν απο 5 ευρω για 15
χρόνια αυτά μας
κάνουν 82.125 ευρω!
- Εεεε, και;
-Το ξέρεις οτι με αυτά τα λεφτά θα
μπορούσες να πάρεις μια ferrari;
- Να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση
;
- Ναι !
- Εσύ, καπνίζεις?
- ΟΧΙ...
- ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΚΑΡΕΙ ???
Η μάρτυς που τους «καίει» όλους!
Ο δημόσιος κατήγορος στο
δικαστήριο μιας μικρής επαρχιακής
πόλης καλεί την πρώτη του
μάρτυρα, μια γιαγιά γύρω στα
80 και την ρωτάει με τελείως
επαγγελματικό ύφος:

Είμαστε η γενιά που πρόλαβε τα
καλοριφέρ αναμμένα...

– Με γνωρίζετε εμένα κυρία
Θεοδώρου;

Αυτό που στο κρεβάτι αν κλείσεις
λίγο τα μάτια από 6:00 πάει 7:30
άλλα στη δουλειά αν κάνεις το
ίδιο από 9:35 πάει 9:36, μεγάλη
πουστιά...

– Και βέβαια σας γνωρίζω κύριε
Αλεξίου, απαντάει η ηλικιωμένη
γυναίκα. Σας ξέρω από μικρό
παιδάκι και πρέπει να ομολογήσω
ότι με έχετε απογοητεύσει. Λέτε
ψέματα, απατάτε συνέχεια τη
γυναίκα σας, κουτσομπολεύετε τους
πελάτες σας. Βεβαίως σας γνωρίζω!
Αποσβολωμένος τελείως ο
δικηγόρος από την απρόσμενη
απάντηση της γριάς και μη
ξέροντας τι άλλο να πει, δείχνει με
το δάχτυλό του στην άλλη μεριά
της αίθουσας και λέει:

“θα σε κάνει άντρα ο στρατός”.
Πλένω, σφουγγαρίζω,
σκουπίζω,μαγειρεύω,
χαιρετάω όποιον περνάει... Δεν
έγινα άντρας, η μάνα μου έγινα...
Τα μικρά παιδιά φοβούνται το
σκοτάδι. Τα μεγάλα το Φως, το
Νερό, το Τηλέφωνο, την Εφορία.
Μάνα έσπασα το χέρι μου!
- Δεν πιστεύω να σκίστηκε η
ζακέτα;
Γάμος είναι η αποτυχημένη
προσπάθεια να δώσεις διάρκεια
σε ένα τυχαίο γεγονός. (Albert
Einstein)
Οι Νεοέλληνες ξοδεύουν χρήματα
που δεν έχουν για να αγοράσουν
αντικείμενα που δε χρειάζονται, για
να εντυπωσιάσουν ανθρώπους που
δεν εκτιμούν.
Η σκληρή δουλειά θα σε ανταμείψει
στο μέλλον. Η τεμπελιά θα σε
ανταμείψει άμεσα!
Αν όλοι οι άντρες είναι ίδιοι γιατί
κάνετε τόσο καιρό να διαλέξετε;
Άσε, στη δουλειά έχουμε γίνει Big
Brother!- Τι; Σας έβαλαν κάμερες;Όχι, αλλά κάθε βδομάδα έχουμε και
μια αποχώρηση...

– Τον δικηγόρο της υπεράσπισης
τον γνωρίζετε;
– Ω ναι και τον κύριο Σοφόπουλο
τον γνωρίζω, απαντά πάλι η μάρτυς.
Τον κρατούσα όταν ήτανε μωρό και
μπορώ να πω ότι κι αυτός με έχει
απογοητεύσει. Είναι μέθυσος και
χαρτοπαίκτης, δεν μπορεί να κάνει
σχέση με κανένα και είναι από τους
χειρότερους δικηγόρους της πόλης

μας!

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος
κτυπά το σφυράκι του στην
έδρα, διακόπτει τη διαδικασία
και καλεί και τους δύο
δικηγόρους να πλησιάσουν την
έδρα. Όταν πλησιάζουν, σκύβει
μπροστά και τους λέει με
σιγανή φωνή:
– Όποιος βλάκας από τους δυο
σας τη ρωτήσει αν με ξέρει, την
έβαψε!
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ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΗ
Η Χάλκη, το μικρό και γραφικό νησάκι των Δωδεκανήσων, είναι γνωστό για τα πανηγύρια όπου
γίνονται μεγάλα γλέντια. Το πιο ξακουστό είναι αυτό του Άι-Γιάννη του Αλάργα στις 29 Αυγούστου.
Πρόκειται ουσιαστικά για την εορτή της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Ιωάννου του Βαπτιστού. Το
νησί γιορτάζει το πανηγύρι στο ομώνυμο μοναστήρι στις 29 Αυγούστου. Το οποίο είναι στην κορυφή
του βουνού Αμαλή που έχει υψόμετρο 386 μέτρα. Για να πάμε στη όμορφη Χάλκη με την πλούσια
ιστορίας της, πήραμε το καράβι (Φέρι- μποουτ) από την Κάμερο Σκάλα Ρόδου το απόγευμα 5 μ.μ.
της Δευτέρας 28ης Αυγούστου 2017 παραμονής του πανηγυριού. Φθάνονατς στο λιμάνι της Χάλκης
η είσοδος είναι εντυπωσιακή αντικρύζοντας τα πετρόκτιστα, νεοκλασικά σπίτια που βλέπουν όλα προς
τη θάλασσα να φαίνονται ότι αναδύονται από τα νερά του λιμανιού. Στο λιμάνι περίμεναν τους
επισκέπτες δυο μικρά λεωφορεία τα οποία πήραμε για να πάμε στο μοναστήρι . Ανεβαίνοντας με το
λεοφωρείο για το μοναστήρι και κοιτάζοντας έξω από τα παράθυρα του λεωφορείου σου κόβεται η
αναπνοή. Μια άλλη εικόνα που θλιβερή αλλά μαγική, αντικρίζεις παλιά γκρεμισμένα σπίτια του νεκρού
χωριού της Χάλκης στην πλαγιά του λόφου με το κάστρο των Ιπποτών του Αγόυ Ιωάννου (14%-15%
αιώνας) στην κορυφή. Είναι μια διαδρομή αξέχαστη παρατηρώντας τις Κήφες: Παλαιά μαντριά, από
μεγάλες πέτρες με δεύτερο στρώμα εξωτερικού τοίχου, διάσπαρτα σ’ όλη τη Χάλκη.
«Σοκ και δέος έχει προκαλέσει σε κατοίκους και επισκέπτες της Χάλκης η θρασύτατη διάρρηξη
που σημειώθηκε από άγνωστο δράστη στην εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Αλάργα, από την οποία
αφαιρέθηκαν όλα τα τάματα! Ο άγνωστος δράστης,λίγες ημέρες πριν από το πανηγυρι, αφού παραβίασε
την πόρτα της εκκλησίας, μπήκε μέσα και με την ησυχία του κατέβασε την εικόνα, την άνοιξε από το
πίσω μέρος και αφαίρεσε από μέσα από το τζάμι όλα τα τάματα!
Δηλαδή χρυσά δακτυλίδια, σταυρούς, βραχιόλια μέχρι και ένα Πατριαρχικό εγκόλπιο που κρέμονταν
στη μέση της εικόνας! Το εγκόλπιο αυτό το είχε δωρίσει ο ίδιος ο Πατριάρχης Θεόδωρος στην εκκλησία
κατά το ταξίδι του στο νησί! Σχετική προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την αστυνομία.»
Την παραμονή της γιορτής του Αη - Γιάννη του Αλάργα στο μοναστήρι του στο βουνό, οπου μετά τον
Μεγάλο Εσπερινό όπου χοροστάτησε ο Μητροπολίτης στο Χαρτούμ του Σουδάν κ.κ Σάββας. Μετά το
πέρας του Μεγάλου εσπερινού ακολούθησε σύντομη ομιλία του σεβασμιωτάτου κ.κ.Σάββα άρχισε το
μεγάλο γλέντι για τους επισκέπτες - προσκυνητές με φαγητό, κυρίως ντόπια αρνιά απο τα μαντριά του
νησιού, μαγειρεμένα κοκκινιστά με τον χαλκίτικο παραδοσιακό τρόπο, με πατάτες, σουφλάκια χοιρινά.
και ασταμάτητο γλέντι με φαγητό και χορό μέχρι της πρωϊνές ώρες. Τα λεωφορεία όλη την νύχτα
έφερναν μέχρι τα ξημερώματα προσκηνυτές, που έτρωγαν και χόρευαν σούστα μέχρι την ανατολή του
ήλιου.
Ανήμερα συνεχίζεται το γλέντι κάτω στη “Πιάτσα “οπου το πρωί γίνεται η θεία λειτουργία με την
περιφορά της εικόνας του Αποκεφαλιστή που την κατεβάζουν απο το μοναστήρι και στη συνέχεια το
βράδυ ολοι οι Χάλκίτες και οσοι αλλοι επισκέπτες βρίσκονται στο νησί, μαζεύονται στη “πιάτσα”, όπου
διασκεδάζοντας μέχρι αργά το πρωί χορεύοντας την Χαλκίτικη σούστα!
Υπάρχει μάλιστα και “ανταγωνισμός” με την καλή έννοια μεταξύ των χορευτών για το ποιοί είναι οι
καλύτεροι και με τις περισσότερες αντοχές!
Είναι μεγάλη μέρα για τη Χάλκη η γιορτή του Αη -Γιάννη και την περιμένουν με αγωνία ολο το χρόνο!
Είναι δε χαρακτηριστική και ιδιαίτερη η εικόνα οταν φτάνει στο τέλος της η γιορτή να βλέπει
κάποιος τους Χαλκίτες, που δεν μένουν στη Χάλκη και ολο το βράδυ και ανήμερα να χορεύουν χωρίς
σταματημό, τη Χαλκίτικη Σούστα, να ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά και να
μπαίνουν στο πλοίο της γραμμής που θα τους μεταφέρει πίσω στα σπίτια τους, κυρίως στη Ρόδο.
Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία που τόσο ηθελα να την ζήσω. Στιγμιότυπα σελίδα 10 & 11
Κώστας Καρατσίκης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΧΑΡΤΟΥΜ
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Στο πανηγύρι του Άι-Γιάννη του Αλάργα της Χάλκης γνώρισα
για λίγα λεπτά τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κκ. Σάββα
της Ιεράς Μητρόπολης Χαρτούμ του Σουδάν, αλλά λόγω του
πανηγυριού δεν είχε χρόνο να μιλήσουμε και μου υποσχέθηκε
να μιλήσουμε τηλεφωνικώς όπως και έγινε. Γεννήθηκε το
1971 στη Ρόδο και η καταγωγή του είναι από το νησί Χάλκη.
Σπούδασε στην εκκλησιαστική Ακαδημία στην Πάτμο και στη
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεολογία. Ως
ιερέας υπηρέτησε στο χωριό Αλάρμα Ρόδου και στη Χάλκη.

Άνω: Ο Σταμάτης Καραγιάννης ακούραστος εθελοντής στο σερβίρισμα.

Το 2009 χειροτονήθηκε από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας
Μητροπολίτης και τον Απρίλιο του 2013 ενθρονίστηκε ο
Μητροπολίτης Άκκρας στην Γκάνα Αφρικής, ο κ.Σάββας Χειμωνέτος. Οι Ρόδιοι και Χαλκίτες εξέφρασαν την
ιδιαίτερη χαρά και συγκίνησηή τους, εξ αιτίας του γεγονότος ένας Δωδεκανήσιος επιλέχθηκε για να συνεχίσει το
ιεραποστολικό έργο του Πατριαρχείου Αλέξανδρείας, στην Αφρικανική Ήπειρο. Σήμερα είναι Μητροπολίτης στο
Χαρτούμ του Σουδάν και λόγω του εμφυλίου πολέμου δεν έχουν υπάρχουν οι εκκλησίες που υπηρχαν. Τώρα έχουν
μόνο την εκκλησία ο Ευαγγελισμός της Παναγίας. Η σημερινή κοινότητα έχει περίπου 2.500 μέλη, αλλά δεν έχουν
ελληνικό σχολείο λόγω της μή αποστολής δασκάλων από το Ελληνκό Κράτος και δεν υπάρχουν άτομα εθελοντές.
Στην Ιεραποστολίτου στην Αφρική έχει 17 ολόκληρα χρόνια. Κάθε χρόνο έρχεται στο νησί που γεννήθηκε και
μεγάλωσε και δεν απουσιάσει από το πανηγύρι του Άι-Γιάννη του Αλάρμα.Του Ευχήθηκαμε καλή επιτυχία στο
ιεραποστολικό του έργο.
Κωστας Καρατσίκης

10η Γιορτή Γιαπρακιού 2017

Άνω: Ο Πρόεδρος στο χορευτικό εργαστήρι Καλυθιών Ρόδου
κ. Αντώνιος Μελετίου με την σύζυγό του στο πανηγύρι
του Άι-Γιάννη Αλάρμα Χάλκης.

Το χωριό Σάλακος της Ρόδου
όργανώνει εδώ και 10 χρόνια
ένα γαστρονομικό γεγονός
αντιπροσωπευτικό της δωδεκανήσου,
μαγειρεύοντας χιλιάδες Ντολμάδες
(Γιαπράκια) όπως τα ονομάζουν
εδώ και τα σερβίρουν δωρεάν
στους επισκέπτες. Φέτος η γιορτή
έγινε το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου
2017 όπου μαγείρεψαν οι γυναίκες
του χωριού 20.000 Ντολμάδες
και σερβίρισαν πάνω από 3.000
επισκέπτες. Το χωριό Σάλακος
βρίσκεται στις κατάφυτες πλαγιές
του όρους Προφίτης Ηλίας, ύψους
800 μέτρων. Είναι ένα ημιορεινο
χωριό 350 περίπου κατοίκων.
Tο Γαστρονομικό Φεστιβάλ που
διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάκου «Το Σπήλαιο» και ο Αθλητικός Σύλλογος «Ασπίς», στηρίζεται και
από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Πρόεδρο του χωριού. Την παραδοσιακή γιορτή γιόρτασαν με ντόπιους
καλλιτέχνες και με τους Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί και
την Ιωάννα Λεγάκη στο τραγούδι.
Η γιορτή άρχισε με το χορευτικό συγκρότημα του χωριού
με τις παραδοσιακές στολές και το χορευτικό εργαστήρι
Καλυθιών Ρόδου «Τερψιχόρη» που με τα συρτά και τις
σούστες του Αιγαίου ενθουσίασαν τους επισκέπτες. Το
γλέντι βάσταξε μέχρι τις πρωϊνές ώρες. Τρία λεωφορεία
είχε βάλει ο Πρόεδρος για την μεταφορά τουριστών από το
κέντρο της Ρόδο στο χωριό Σάλακος.Συγχαρητήρια στους
διοργανωτές.

Κώστας Καρατσίκης

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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Η ιστορία του Χασάνη και της Χαραλαμπίας. Μια χριστιανή
Ελληνοκύπρια και ένας μουσουλμάνος Τουρκοκύπριος που
έζησαν και πέθαναν μαζί
Μια «απαγορευμένη» αγάπη
ενός Τουρκοκύπριου και μιας
Ελληνοκύπριας παραλίγο να
προκαλέσει σύρραξη μεταξύ
δύο χωριών στην επαρχία
Πάφου. Ο Χασάνης και η
Χαμπού ήταν οι πρωταγωνιστές
ενός πραγματικού σίριαλ που
έφθασε μέχρι το κατώφλι του
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.
Μπορεί να μοιάζει με
καλογραμμένο σενάριο
για θεατρική παράσταση,
αλλά πρόκειται για αληθινή
ιστορία που ξεκίνησε να
διαδραματίζεται τη δεκαετία του
’60 σε χωριό της Κύπρου.
Ο Τουρκοκύπριος Χασάν
Μουσταφά από την Αντρολύκου
είχε το «θράσος» να αγαπήσει
και να αγαπηθεί από την
Ελληνοκύπρια Χαραλαμπία
Μπουρνουξούζη-Χριστοδούλου
από την Δρούσεια.
Ας πάμε όμως ακόμη πιο πίσω,
όταν ο πατέρας του 10χρονου
τότε Χασάν του ανακοίνωσε
ότι θα πάει «μισταρκός» σε
Έλληνες φίλους του στον
Ακάμα, τονίζοντας του ότι αυτοί
θα ήταν πλέον οι γονείς του.
Οι συνήθειες των βιολογικών
γονιών του μικρού Χασάν
και των «νέων» του γονιών
διέφεραν. Κύρια διαφορά
τους, το θρήσκευμα. Οι πρώτοι
μουσουλμάνοι και οι δεύτεροι
χριστιανοί. Το αγνό ωστόσο
αίσθημα των σοφών απλών
ανθρώπων της εποχής φάνηκε
και σε αυτή την περίπτωση.
Ο Τ/κ πατέρας του τον
καθησύχασε λέγοντάς του να
μην ανησυχεί που βάζουν το
σταυρό τους και λένε «Χριστέ
μου» και «Παναγία μου». «Ο
Θεός είναι ένας, αυτοί τον λένε
Χριστό, εμείς Αλλάχ».
10 χρόνια μετά, τα λόγια…
ανατράπηκαν
Στα μέσα της δεκαετίας του ’50
η ατμόσφαιρα άρχισε να μυρίζει
μπαρούτι. Τα λόγια του πατέρα
του Χασάν δεν ταίριαζαν με
την περιρρέουσα ατμόσφαιρα.
Όσο περνούσε ο καιρός, τα
πράγματα χειροτέρευαν. Οι
δύο πρωταγωνιστές έκαναν το
μεγάλο «λάθος», ένα «λάθος»
που δεν ταίριαζε καθόλου
στην εποχή. Ο Χασάνης και
η Χαμπού αγαπήθηκαν. Αυτό
δεν μπορούσε να περάσει
απαρατήρητο.
Οι Δρουσιώτες, συγχωριανοί
της Χαμπούς, δεν θα το άφηναν
έτσι. Πήγαν με «δικράνια,
σιηπέττους και τσάππες
στην Αντρολύκου να πάρουν
πίσω τη γυναίκα “τους”
από τον “Τούρκο”», όπως
ανέφερε αργότερα ο Πανίκος
Χρυσάνθου, φίλος του Χασάνη.
Ο κίνδυνος πραγματικής
σύρραξης μεταξύ των
κοινοτήτων Δρούσειας και
Αντρολύκου ήταν ορατός.
Παραλίγο να δημιουργηθεί
ανοικτή σύγκρουση. Η
παρέμβαση της Αστυνομίας
αλλά και του στρατού, που ήταν
μικτός τότε, δεν άργησε να γίνει.
Η ιστορία των δύο ερωτευμένων
έφθασε μέχρι το κατώφλι του
Προεδρικού Μεγάρου και τον
Εθνάρχη Μακάριο ο οποίος
μάλιστα, σύμφωνα με όσα
ανέφερε στο ΚΥΠΕ το 2015 ο
Ελληνοκύπριος συνταξιούχος
ιατρός Γιαννάκης Ταλιώτης,
πρώην κάτοικος του χωριού,
πήρε θέση επί του θέματος.

Ο Πρόεδρος Μακάριος με μια
σοφή ρήση, αφού διαπίστωσε
ότι πρόκειται περί ενηλίκων
ατόμων, είχε πει:
«Μωρέ θα φτωχύνει ο Χριστός
ή θα πλουσιεύσει ο Μωάμεθ, αν
αυτοί οι δύο βοσκοί στον Ακάμα
παντρευτούν; Φύγετε, άστε τους
να πάρουν το δρόμο τους».
Δύο χρόνια μετά την
ανεξαρτησία της Κύπρου, όπως
είπε ο Γ. Ταλιώτης, ο Χασάν
Μουσταφά και η αγαπημένη του
παντρεύτηκαν.
Έφυγαν για τον Βορρά οι Τ/κ,
αλλά ο Χασάν έμεινε για χάρη
της Χαμπούς
Τα πράγματα στην Κύπρο
χειροτέρεψαν… 1974 η
τουρκική εισβολή, 1975 οι
Τουρκοκύπριοι κάτοικοι της
Αντρολύκου έφυγαν για τον
Βορρά. Όλοι πλην του Χασάν. Ο
ερωτευμένος άντρας δεν ήθελε
να αφήσει τη γυναίκα του.
Δεν έφυγε μακριά της αλλά…
πήγε «εξορία» μαζί με την
αγαπημένη του. Σύμφωνα με
τον φίλο του Πανίκο, «Έζησαν
μόνοι σε ένα έρημο χωριό, που
μετατράπηκε σε μια απέραντη
μάντρα. Ήταν ένα είδος εξορίας,
επειδή αγάπησαν. Στον τοίχο
του σπιτιού τους ήταν πάντα
κρεμασμένες εικόνες της
Παναγίας.
»“Η γεναίκα μου εν Χριστιανή”,
ελάλεν ο μουσουλμάνος
Χασάνης. “Ο άθρωπος ό,τι
πιστεύκει πιστεύκει”».

τα παιδιά της”».
Μα της το είχε υποσχεθεί
και δεν θα το άφηνε έτσι.
Ο μουσουλμάνος Χασάνης
έκανε «πόλεμο» να τη θάψει
χριστιανικά.
Έφτασε, όπως ανέφερε ο
Πανίκος Χρυσάνθου, μέχρι
τον Αρχιεπίσκοπο κρατώντας
την ταυτότητα της Χαμπούς
στο χέρι, εκδομένη από το
επίσημο κράτος, που έγραφε
«Χαραλαμπία Μουσταφά».
Το «πρόβλημα» λύθηκε…

Με τη συγκατάθεση του
Αρχιεπισκόπου η Χαμπού
κηδεύτηκε στην εκκλησία του
διπλανού χωριού και θάφτηκε
στην Αντρολύκου.
Χάρη στον Χασάν η κοινότητα
Αντρολύκου φιλοξενεί το
μοναδικό κοιμητήριο σε όλη την
Κύπρο στο οποίο έχουν ταφεί
μουσουλμάνος Τουρκοκύπριος
και χριστιανή Ελληνοκύπρια.
Δεν ήθελαν να αποχωριστούν
ούτε και στο θάνατο. Αλλά
πώς να το έκανε αυτό όντας
διαφορετικού θρησκεύματος;

εντολή, όταν έρθει κι η σειρά
του να τον θάψουν δίπλα στη
Χαμπού και να βάλουν στον
τάφο του τη μουσουλμανική
πέτρα – ruhuna fatiha». Στον
φίλο του Πανίκο είχε αναθέσει
να βάλει ανάμεσα στους δύο
τάφους μια κυπριακή σημαία.

Ο Χασάν βρήκε τη λύση.

Ο Χασάνης και η Χαμπού ήταν
δύο άνθρωποι φαινομενικά
αμόρφωτοι που ήξεραν να
σέβονται τη διαφορετικότητα
και να διεκδικούν τα δικαιώματά
τους. Η ιστορία τους, ένα
διαχρονικό μάθημα για τον
καθένα.

Έφτιαξε έναν μικρό
χώρο ακριβώς δίπλα στο
μουσουλμανικό νεκροταφείο
της Αντρολύκου, το έφραξε και
την έθαψε εκεί. «Της έφτιαξε
τζιβούρι και σταυρό. Κι έδωσε

Κάτι που έπραξε στις 23
Ιουλίου 2014, ημέρα που η γη
υποδέχθηκε το σώμα του Χασάν
Μουσταφά δίπλα ακριβώς
σε αυτό της αγαπημένης του
Χαραλαμπίας.

Tο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου
Η λέξη Επίδαυρος σημαινει «Δρα Επι της Αυρας».
Η εξαίρετη ακουστική για την οποία το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου είναι διάσημο, οφείλεται στα

Η υπόσχεση τη στιγμή που η
Χαμπού «έσβηνε»
Τα χρόνια πέρασαν… 2007,
η Χαμπού αρρώστησε και
νοσηλευόταν στο Γενικό
Νοσοκομείο Λευκωσίας. Εκείνη
την περίοδο, όπως ανέφερε ο
φίλος του Χασάν, ο ίδιος βίωσε
ακόμη μια μικρή συγκλονιστική
ιστορία μεταξύ των δύο αυτών
ανθρώπων.
Ο Χασάν άφηνε για λίγο τα ζώα
του και ο καλός του φίλος τον
μετέφερε στη Λευκωσία, για
να περάσει τη μέρα δίπλα στην
αγαπημένη του.
«Σε ένα από αυτά τα ταξίδια ο
Χασάνης της μίλησε με πολλή
διακριτικότητα για το θάνατο.
Ήμουν μπροστά. Της είπε
περίπου τα εξής: “Ρε γεναίκα,
να σε ρωτήσω κάτι τζιαι μεν με
παρεξηγήσεις. Εν τζιαι ξέρουμεν
ποιος εννά πεθάνει πρώτος τζιαι
ποιος δεύτερος. Μπορεί να
πεθάνω εγιώ, μπορεί να πεθάνεις
εσού. Ο γιος μας είπεν μου πως
του είπες ότι αν πεθάνεις, θέλεις
να θαφτείς εις το χωρκόν σου.
Εν αλήθκεια; πε μου να ξέρω”.
Η Χαμπού είπε πως δεν είναι
αλήθεια. “Τζιαμαί ποννά θαφτείς
εσού θέλω να θαφτώ τζι εγιώ,
είπε. Μαζίν τζιαι στην ζωήν
τζιαι στον θάνατον”. Μόνο μια
χάρη ζήτησε. Να της κάμουν
χριστιανική κηδεία. Ο Χασάνης
της το υποσχέθηκε».
Η Χαμπού «έφυγε» για το
μεγάλο ταξίδι αλλά ακόμη
και τότε θέλησαν να ζορίσουν
αυτούς τους δύο ανθρώπους.
Τότε την είχε απαρνηθεί το
χωριό της, και όταν η ψυχή
της ταξίδευε την απαρνήθηκαν
και οι ιερείς. «Όταν η Χαμπού
πέθανε, οι παπάδες αρνήθηκαν
να κάμουν την τελετή της
κηδείας. “Δεν είναι χριστιανή,
είπαν. Απόδειξη πως δε βάφτισε

πέτρινα καθίσματα των θεατών, καθώς το σχήμα και η διάταξή τους είναι ιδανικά για το φιλτράρισμα
των θορύβων χαμηλής συχνότητας, καταδεικνύει η έρευνα ειδικών επιστημόνων.
Ήδη από τον 1ο π.Χ αιώνα, ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας Βιτρούβιος θαύμαζε το πώς οι αρχαίοι Ελληνες
είχαν διαρυθμίσει τα καθίσματα της Επιδαύρου «σύμφωνα με την επιστήμη της αρμονίας» για να
ακούγονται καθαρότερα οι φωνές των ηθοποιών. Ακόμα και ο παραμικρότερος ψίθυρος στη σκηνή
του θεάτρου ακούγεται πεντακάθαρα στις τελευταίες θέσεις σε απόσταση 60 μέτρων.
Εκτός από τις αρχαίες πηγές, «σύγχρονες ακουστικές έρευνες αποδεικνύουν ότι στα αρχαία θέατρα
έχουν εφαρμοστεί βασικές αρχές σχεδιασμού που εξασφαλίζουν ηχοπροστασία, ακουστική ζωντάνια,
διαύγεια και καταληπτότητα του θεατρικού λόγου. Μια από τις βασικότερες αρχές είναι η ενίσχυση
της φωνής με έγκαιρες, θετικές ηχοανακλάσεις επάνω σε στοιχεία του θεάτρου (δάπεδο ορχήστρας,
πρόσοψη κτιρίου σκηνής, λογείο), για την εξασφάλιση ενός φυσικού, αυτοδύναμου (παθητικού)
μεγαφώνου, που αναπληρώνει τις ενεργειακές απώλειες, κυρίως στα υψηλότερα καθίσματα του
κοίλου».
Oι υπολογισμοί τους έδειξαν ότι οι κλιμακωτές θέσεις του θεάτρου λειτουργούν ως ηχητικό
φίλτρο, καθώς το σχήμα τους είναι ιδανικό για να καταστέλλει τους ήχους χαμηλής συχνότητας,
κύριο συστατικό του θορύβου. Η διάταξη των θέσεων, που θυμίζει τα πάνελ ηχομόνωσης σε σχήμα
αβγοθήκης, φιλτράρει τις συχνότητες κάτω από 500 Hertz, όπως το μουρμούρισμα του κοινού και το
θρόισμα των φύλλων.
Η εξασθένιση των χαμηλών συχνοτήτων επιτρέπει να ακούγονται πλουσιότερες οι φωνές των
ηθοποιών, που αποτελούνται κυρίως από υψηλές συχνότητες. Η αφαίρεση των χαμηλών τόνων
από τις φωνές δεν δημιουργεί πρόβλημα, καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να συμπληρώνει
τις συχνότητες που λείπουν - ένα φαινόμενο που αξιοποιείται σε ηχεία μικρού όγκου τα οποία
ακούγονται στο αφτί πολύ μεγαλύτερα.
Οι ερευνητές παραδέχονται ότι η παρουσία κοινού στο θέατρο πιθανότατα θα άλλαζε την ακουστική
του με τρόπο που δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί, λόγω του περίπλοκου σχήματος και της
ανομοιογένειας του ανθρώπινου σώματος. Υποστηρίζουν όμως ότι τα συμπεράσματά τους για το
θέατρο της Επιδαύρου θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό σταδίων με καλύτερη, φυσική
ακουστική.
Η ακουστική λοιπόν στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου έχει το αξιοπερίεργο, ότι έτσι όπως
ακούγονται καθαρά τα Ελληνικά εκεί, δεν μπορούν να ακουστούν άλλες γλώσσες, υπάρχει δηλ.
κάποιου είδους συντονισμού του ήχου, της Μαθηματικής Ελληνικής γλώσσας, του χώρου και της
ακουστικής, και αυτό γιατί η Ελληνική γλώσσα είναι μουσική γλώσσα.
Γνωστή δε η σχέση μεταξύ μουσικής αρμονίας και των μαθηματικών και των μαθηματικών με την
αρμονία του σύμπαντος, όπως επίσης γνωστό είναι ότι στην αρχαία Ελλάδα η μουσική, η αριθμητική
η γεωμετρία και η αστρονομία ήταν αδελφές επιστήμες .
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Σε εξέλιξη η αυτοκάθαρση στη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος – Τι λέει το ρεπορτάζ
14 Αυγούστου 2017

Αποκαλυπτικό ήταν το δημοσίευμα της εφημερίδας DOCUMENTO την Κυριακή υπό τον τίτλο: «Πόλεμος εξουσίας στην ελληνική μασονία».
Ο δημοσιογράφος Βαγγέλης
Τριάντηςστο ρεπορτάζ του
αναφέρεται στο οικονομικό
σκάνδαλο, την εισαγγελική
έρευνα και τις καταγγελίες που
ταλανίζουν την ισχυρότερη
και αρχαιότερη τεκτονική
αδελφότητα στην Ελλάδα, τη
Μεγάλη Στοά της Ελλάδοςπου
εδρεύει στην οδό Αχαρνών της
Αθήνας.
Μάλιστα, όπως εκτιμάται
από υψηλά ιστάμενους
ελευθεροτεκτονικούς κύκλους
που μίλησαν στο TRIBUNE, η ενασχόληση μιας
φιλοκυβερνητικής αριστερής
εφημερίδας με θέματα της
Μεγάλης Στοάς είναι ιδιαίτερης
σημασίας και αποτιμάται ως
«θετική» στην επιχείριση
εσωτερικής κάθαρσης που
έχουν ξεκινήσει οι Έλληνες
Ελευθεροτέκτονες.
Ο Ελευθεροτεκτονισμός, που
αυτοπροσδιορίζεται ως «θεσμός
προοδευτικός», υπήρξε εξαρχής
ζυμωτήριο φιλελεύθερων,
δημοκρατικών, επιστημονικών
και λογικών απόψεων.
Ως ένας χώρος που έχει
προσφέρει παγκοσμίως τους
τελευταίους τρεις αιώνες
εκατοντάδες αγωνιστές της
ελευθερίας, για αυτό και
κατασυκοφαντήθηκε ως
«παραθρησκεία», «αίρεση» και
«σκοτεινή συνωμοσία» από
τυραννικά και μισάνθρωπα

Αδελφότητα» ξεκίνησε στο
τέλος του 2013 μετά από
απόφαση της τότε διοίκησης
του Μεγάλου Διδασκάλου
Γεωργίου Βασιλογεώργη και
μετά από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος σε μεγάλες
ελεγκτικές εταιρείες.
Ο έλεγχος αυτός εντάθηκε
στο τέλος του 2015 όταν
και πάλι μετά από απόφαση
της τότε διοίκησης του ιδίου
Μεγάλου Διδασκάλου μετά
από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και πάλι, δυο
μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες
ανταποκρίθηκαν και επιλέχτηκε
η ανάθεση της εργασίας ελέγχου
στο μειοδότη που ήταν η ΣΟΛ
Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath.
Από τον έλεγχο που έγινε
με πρωτοβουλία της τότε
Διοικήσεως προέκυψαν
υπεξαιρέσεις οι οποίες είχαν
γίνει από τον τότε υπάλληλολογιστή (σύμφωνα πάντα με την
ομολογία του).
Μάλιστα υπεδείχθησαν από τον
ίδιο και δύο πρόσωπα στα οποία
σύμφωνα με τους ισχυρισμούς
του είχε δοθεί το μεγαλύτερο
μέρος των υπεξαιρεθέντων
ποσών.
Άμεσα η τότε Διοίκηση της
Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος
άσκησε Έγκληση – Μήνυση
στον λογιστή, στα άτομα που

Η δικαστική απόφαση ζητάει
από τους δύο ορκωτούς λογιστές
«να αποφανθούν με έκθεση
τους δεόντως αιτιολογημένη»
ως προς «το ακριβές τυχόν
υπεξαιρεθέν ποσό από τα ταμεία
των τριών φορέων», αλλά και
«ποιοι εισέπραξαν τα ποσά αυτά
και για ποιο σκοπό».

τριετή θητεία της με μηνιαίες
εκθέσεις ελέγχου.
Παρόλα αυτά από τις αρχές
του περασμένου Ιουνίου με
δικαστική απόφαση διορίστηκε
προσωρινή διοίκηση στο
σωματείο «Τεκτονική
Αδελφότητα» με βασικό αίτημα
για τον διορισμό της, την
υπεξαίρεση που έγινε σε βάθος
δεκαετίας και προκειμένου να
ερευνηθεί και να βρεθούν οι
ένοχοι και οι ηθικοί αυτουργοί.
Οι διορισμένοι στην προσωρινή
διοίκηση είχαν ζητήσει από
το δικαστήριο τη διενέργεια
οικονομικού ελέγχου σε
όλα τα Τεκτονικά σώματα
(Τεκτονικό Ίδρυμα, Μεγάλη
Στοά και Σωματείο) από
πραγματογνώμονες ορκωτούς
ελεγκτές (από το 2006 έως
σήμερα) οι οποίοι θα οριστούν
από τον υπάρχοντα, για το
σκοπό αυτό, ειδικό πίνακα του
Πρωτοδικείου Αθηνών.
Πράγματι, εκδόθηκε η υπ΄

Άνω : Αριστερά ο μεγάλος Αριστερός ηγέτης Σαλβαδόρ
Αλιέντε, Πρόεδρος της Χιλής που δολοφονήθηκε από τους
πραξικοπηματίες του Πινοσέτ και δεξιά ο Σιμόν Μπολίβαρ
ο «Απελευθερωτής» που ακόμα και σήμερα εμπνέει τα
σοσιαλπατριωτικά κινήματα της λατινικής Αμερικής.
Αμφότεροι ήταν τέκτονες.
καθεστώτα, τα τελευταία
χρόνια και υπό την πίεση της
οικονομικής κρίσης, ανακάμπτει
στην αρχική του στόχευση και
στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται
-όπως εκτιμούν οι ίδιοι κύκλοικαι η αυτοκάθαρση που
ξεκίνησε από τον προηγούμενο
Μεγάλο Διδάσκαλο και
συνεχίζεται έως και σήμερα.
Για τον Αλιέντε ειδικά, που
θεωρείται μαρξιστής, ο
ίδιος αυτοπροσδιοριζόταν
ως θαυμαστής της Γαλλικής
Επανάστασης και του
πατριωτικού σοσιαλισμού όπως
γεννήθηκε από τη Λέσχη των
Ιακωβίνων.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει
γνωστά, ο νομικός, λογιστικός
και φορολογικός έλεγχος στην
Μεγάλη Στοά της Ελλάδος,
στο Τεκτονικό ίδρυμα και
στο σωματείο «Τεκτονική

αυτός υπέδειξε και κατά παντός
υπευθύνου.
Επίσης έγινε αγωγή κατά των
υπαιτίων της υπεξαίρεσης και
συντηρητική κατάσχεση στην
περιουσία τους.
Ταυτόχρονα ενημερώθηκε
αρμοδίως η Υπηρεσίας Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος
της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αττικής.
Από τις αρχές του 2016 και μετά
το Συμβούλιο τα Μεγάλης Στοάς
της Ελλάδος εγκατέστησε και
πλέον λειτουργεί ολοκληρωμένο
μηχανογραφημένο σύστημα για
την γραμματειακή, λογιστική
και φορολογική λειτουργία των
φορέων της με καταγεγραμμένες
διαδικασίες και εσωτερικό
έλεγχο, επίσης εφάρμοσε μετά
από διαγωνισμό την πρόσληψη
ορκωτών ελεγκτών για την

αριθμ. 132/2017 δικαστική
απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών (διαδικασία
ασφαλιστικών μέτρων) με
την οποία διορίστηκαν δύο
πραγματογνώμονες για να
πραγματοποιήσουν οικονομικό
έλεγχο.
Συγκεκριμένα, το Πρωτοδικείο
παρήγγειλε στους δύο
πραγματογνώμονες να
διερευνήσουν, όλες τις κινήσεις
των βιβλίων εσόδων και εξόδων
και των τραπεζικών κ.λπ.
λογαριασμών.
Ακόμη, να ερευνήσουν:
«1) τους ισολογισμούς από το
έτος 2006 έως τώρα και τις
διαφορές που προκύπτουν από
τα στοιχεία που θα ελεγχθούν,
2) τις εκθέσεις των εξελεγκτικών
επιτροπών και 3) τα αντίστοιχα
πρωτόκολλα παραλαβής των
ταμείων από τους αντίστοιχους
ταμίες κατά την ανάληψη των
καθηκόντων τους».

Οι πραγματογνώμονες οφείλουν
να αναζητήσουν «τυχόν
φαινόμενα κακοδιοίκησης,
κακοδιαχείρισης, παραλήψεων,
τυχόν διαφθοράς ή και
οικονομικών ατασθαλιών».
Η Διοίκηση της Μεγάλης Στοάς
της Ελλάδος, το Αδελφάτο
του Τεκτονικού Ιδρύματος
και η προσωρινή Διοίκηση
του Σωματείου «Τεκτονική
Αδελφότητα» οφείλουν άμεσα
να συνδράμουν πάση δυνάμει
τους δύο πραγματογνώμονες
για να πραγματοποιήσουν τον
οικονομικό έλεγχο ενδελεχώς
και να διαπιστωθεί αν τα
πορίσματα των ελέγχων που
έχουν γίνει μέχρι σήμερα από
την προηγούμενη και την
παρούσα διοίκηση και έχουν ήδη
δοθεί στις εισαγγελικές Αρχές
ήταν σωστά.
Επίσης εάν η ομολογία του
λογιστή για την κατάχρηση
καλύπτει όλα τα ποσά ή
εμπλέκονται και άλλοι στην
υπεξαίρεση.
Πηγή: tribune.gr
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Η Ουάσιγκτον κλιμακώνει
την πίεση εναντίον
του Ερντογάν: Στις 7
Σεπτεμβρίου η δίκη των
μελών της φρουράς του

Βομβαρδιστικά πάνω από
την Κορεατική Χερσόνησο
έστειλαν ΗΠΑ και Νότια
Κορέα

TOPICS:Δίκη. Ποινές ΗΠΑ Φρουρά Eρντογάν
FILE PHOTO: Turkish
President Recep Tayyip
Erdogan (C) visits the
Mausoleum of Mustafa
Kemal Ataturk, considered the founder of
modern Turkey, during
a parade to mark Victory
Day in Ankara, Turkey,
30 August 2017. EPA,
TUMAY BERKIN
AUGUST 31, 2017
Ξεκίνησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι ανακρίσεις εις βάρος των μελών της φρουράς του
προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Eρντογάν, τα οποία κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην
αμερικανική πρωτεύουσα, επιτέθηκαν εναντίον Κούρδων, Αρμενίων και ομογενών διαδηλωτών
που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στην τουρκική πρεσβευτική κατοικία στην Ουάσιγκτον.
Υπενθυμίζεται ότι ορισμένοι εκ των φρουρών του κ. Ερντογάν έφεραν όπλα. Σύμφωνα με
τους Νόμους των ΗΠΑ οι πράξεις τους τιμωρούνται αυστηρά και αναμένεται να επιβληθούν
ποινές 15ετούς κάθειρξης για τους 19 κατηγορούμενους της προσωπικής φρουράς του Τούρκου
Προέδρου.
Σημειώνεται ότι από τα μέλη της φρουράς, ο MUHSIN KOSE, ο YUSUF AYAR, και ο HARRETTIN EREN, όπως και ο Τούρκος πολίτης EYUP YILDIRIM ο οποίος διαμένει στο New Jersey
και ο Αμερικανός τουρκικής καταγωγής SINAN NARIN που διαμένει στην πολιτεία της Virginia
είναι κρατούμενοι στις φυλακές των ΗΠΑ και θα δικαστούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Η αμερικανική
Δικαιοσύνη δρα ανεξάρτητα από τις βουλές της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρέπει
να σημειωθεί ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον, όπως και άλλοι
παράγοντες του αμερικανικού κράτους, έχουν υποσχεθεί ότι η έρευνα, αλλά και η τιμωρία των
ενόχων, θα φτάσουν μέχρι το τέλος.

Σε επίδειξη ισχύος πάνω από την Κορεατική Χερσόνησο
προχώρησαν από κοινού οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα, δύο ημέρες
μετά την εκτόξευση πυραύλου πάνω από την Ιαπωνία.
Δύο βομβαρδιστικά τύπου B-18, τέσσερα μαχητικά τύπου F-15 και
τέσσερα F-35B πήραν μέρος στην κοινή άσκηση, σύμφωνα με όσα
δήλωσε στο CNN αξιωματούχος της Πολεμικής Αεροπορίας της
Νότιας Κορέας.
Πρόσθεσε ότι «στόχος της άσκησης ήταν να στείλει ένα ηχηρό
μήνυμα κατά των επαναλαμβανόμενων δοκιμών εκτόξευσης
βαλιστικών πυραύλων και της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων».
Πηγή: Η Καθημερινή 31-08-2017

Ο Πούτιν «τρελαίνει» τον Ερντογάν
– Έστειλε ρωσικές ενισχύσεις
στους Κούρδους απέναντι στους
Τούρκους
30 Αυγούστου 2017

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Κόλαφος για τον Ταγίπ Ερντογάν και την κυβέρνηση του αποτέλεσε το
ψήφισμα της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, με το οποίο καταδικάζεται με έντονο
τρόπο η βία εναντίον Αμερικανών πολιτών, έξω από την τουρκική πρεσβευτική κατοικία, στην
λεωφόρο Μασαχουσέτης, στην Ουάσιγκτον.
Πηγή:mignatiou.com

Ο Ερντογάν τρέμει ότι οι Αμερικανοί θα δώσουν έξοδο
στους Κούρδους στη Μεσόγειο και θα χάσει την Αλεξανδρέττα
22 Αυγούστου 2017
Η Τουρκία «δεν θα επιτρέψει ποτέ» σε κουρδικές ένοπλες οργανώσεις τις οποίες χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές»
να δημιουργήσουν ένα κουρδικό κράτος στη βόρεια Συρία, διεμήνυσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα επιτρέπαμε ποτέ τη δημιουργία ενός λεγόμενου κράτους από το PYD/YPG στη
βόρεια Συρία», είπε ο σουλτανοπρόεδρος από την Άγκυρα.
Το σοσιαλιστικό Κόμμα Δημοκρατικής Ένωσης (PYD), που συμμετέχει στις εργασίες της Σοσιαλιστικής
Διεθνούςύστερα από ενέργειες του Γιώργου Παπανδρέου, και η ένοπλη πτέρυγά του, Μονάδες Προστασίας
του Λαού (YPG) θεωρούνται από την Τουρκία ως ο συριακός βραχίονας του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν
(PKK), οργάνωσης την οποία η Άγκυρα χαρακτηρίζει «τρομοκρατική».
Ωστόσο, οι Κούρδοι της Συρίας και ο Διεθνής Συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ δεν αποδέχονται ότι το σοσιαλιστικό
PYD είναι βραχίονας του PKK και όχι μόνο δεν το θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση αλλά το αποκαλούν και
αξιόπιστο εταίρο στη μάχη ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος και την ισλαμική τρομοκρατία.
Το PYD ανακήρυξε τον Μάρτιο του 2016 την εγκαθίδρυση μιας ημιαυτόνομης αυτοδιοίκησης στη βόρεια Συρία.
Οι ΗΠΑ έχουν συμμαχήσει με τις YPG στον αγώνα εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και τις εξοπλίζουν,
προς μεγάλη δυσαρέσκεια της Τουρκίας, η οποία ανησυχεί για το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μια ζώνη που θα
ελέγχεται από τους Κούρδους στα νότια σύνορά της.
Η Τουρκία έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες να προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση,
ειδικά στο κουρδικό «καντόνι» του Εφρίν, στη βορειοδυτική Συρία, αλλά οι Αμερικανοί συνεχίζουν κανονικά
να εξοπλίζουν τους Κούρδους με βαρύ οπλισμό, ενώ στην Εφρίν υπάρχει φρουρά από Ρώσους στρατονόμους το
πλευρό των Κούρδων.
Η Τουρκία πραγματοποίησε εισβολή στη βόρεια Συρία τον Αύγουστο του 2016, με στόχο υποτίθεται να απωθήσει
το Ισλαμικό Κράτος από τα σύνορα, αλλά κυρίως στόχος της ήταν να εμποδίσει την ένωση των διαφόρων
περιοχών που ελέγχουν οι YPG.
«Ποιος είναι ο στόχος τους; Να δημιουργήσουν έναν τρομοκρατικό διάδρομο στη βόρεια Συρία ο οποίος θα
φθάνει ως τη Μεσόγειο», υποστήριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τρέμει στην ιδέα ότι οι Αμερικανοί
θέλουν να δώσουν έξοδο στους Κούρδους στη Μεσόγειο, στην περιοχή της Αλεξανδρέττας και της Αντιόχειας,
διατρανώνοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να πολεμάει εναντίον αυτών των «τρομοκρατικών οργανώσεων, όπου
κι αν βρίσκονται».
Οι δηλώσεις αυτές σημειώθηκαν μία εβδομάδα έπειτα από μια επίσκεψη στην Άγκυρα του επικεφαλής του
ιρανικού γενικού επιτελείου, Μοχαμάντ Μπαγερί, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε κυρίως το ζήτημα της
αντιμετώπισης των Κούρδων ανταρτών.
Πηγή: tribune.gr

Μια μεγάλη φάλαγγα ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων,
στα οποία επέβαιναν Ρώσοι στρατονόμοι, έφτασε πριν λίγες
ημέρες στο κουρδικό καντόνι της Εφρίν, στη βορειοδυτική
Συρία.
Τα ρωσικά στρατεύματα αναπτύχθηκαν στην υπό κουρδικό
έλεγχο περιοχή της Εφρίν, που απειλείται με επίθεση από
τους Τούρκους, κατόπιν συνεννόησης της κουρδικής ηγεσίας
με τη Μόσχα.
Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου των κουρδικών Μονάδων
Προστασίας του Λαού (YPG), οι Ρώσοι στρατονόμοι
αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να επιβλέπουν τη συμφωνία
αποκλιμάκωσης.
Στην πραγματικότητα, η ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων
στην Εφρίν, σε μια περιοχή που προϋπήρχαν ρωσικές
φρουρές, υπενθυμίζει στην Άγκυρα ότι η Μόσχα δεν έχει
αποσύρει την υποστήριξή της από τους Κούρδους της
Συρίας, παρά τα περίεργα φλερτ Πούτιν-Ερντογάν.
Ο τουρκικός στρατός είναι γνωστό ότι συγκεντρώνει
στρατεύματα για να επιτεθεί στους Κούρδους και να
καταλάβει την Εφρίν, αλλά η αύξηση της ρωσικής
παρουσίας στο κουρδικό καντόνι δεν είναι αυτό που
περίμενε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Χειμάρρα εκπέμπει S.O.S
Στίς 14 Αυγούστου, στις
6μμ στην κεντρική πλατεία της
Χειμάρρας, η ΟΜΟΝΟΙΑ –
ΚΕΑΔ Χειμάρρας, και η Ένωση
Χειμαρριωτών διοργάνωσαν
διαμαρτυρία και είπαν ΟΧΙ
στην υφαρπαγή των περιουσιών
τους, ΟΧΙ στην υποτέλεια, ΟΧΙ
στον ξεριζωμό. Η εκδήλωση
περιλάμβανε ομιλίες και έκλεινε
με μία συναυλία. Μεταξύ των
διοργανωτών της συναυλίας
διαμαρτυρίας ήταν ο επιχειρηματίας
και πρώην βουλευτής του
Αλβανικού Κοινοβουλίου, κ
Νικολάκης Νεράντζης, που ήταν
και ένας από τους ομιλητές (σε
αλβανική γλώσσα), μαζί με τον
Ανδρεα Γκιωνη, Πρόεδρο του
Δημοκρατικού Κόμματος (D.P.) της
Χειμάρρας.
Οι κυριότερες ομιλίες έχουν ως
ακολούθως :

Συντονιστής και κεντρικός
παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν
ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ
Χειμάρρας», Φρέντης Μπελέρης, ο
οποίος στην ομιλία του, είπε τα εξής
(περιληπτικά):
Όπως κάθε χρόνο, και εφέτος
μαζευτήκαμε να σηκώσουμε την
φωνή μας σε μια τεράστια αδικία
που γίνεται στην περιοχή μας, τόσο
από την τοπική κυβέρνηση, όσο και
από την κεντρική.
Όλοι αυτοί που επιτίθενται με
λύσσα στην περιοχή μας, μας έχουν
υποτιμήσει. Έχουν υποτιμήσει
όλους εσάς , έχουν υποτιμήσει την
ιστορία των προγόνων μας, έχουν
υποτιμήσει την μεγαλοκαρδία
μας και θεωρούν ότι μπορούν να
ξεμπερδέψουν με εμάς εύκολα. Οι
Χειμαρριώτες έχουνε φωνή στο
State Department, έχουνε φωνή
στην Ελλάδα, έχουνε φωνή στην
Κύπρο. Είμαστε το μόνο έθνος που
στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε
δύο υπογραφές και με αυτές τις
υπογραφές θα τσακίσουμε έστω
και έναν, που θα αμφισβητήσει τον
Ελληνισμό μας και την παρουσία
μας χιλιάδες χρόνια σε αυτά τα
μέρη.
Υπάρχει στα σκαριά, πέραν από
την υφαρπαγή των περιουσιών
από τους κλέφτες, ένα σχέδιο
απομάκρυνσής μας από δω, ένα
σχέδιο να μας υποτάξουν στις
προθέσεις τους. Εμείς είμαστε
ένας λαός με μεγάλη δημοκρατική
παράδοση . είμαστε λαός που
πιστεύουμε στο δίκιο . Σας καλώ
να πρωταγωνιστήσετε να μην
εγκατασταθεί δικτατορία στην
Αλβανία..
Μην επιτρέψετε σε έναν βάρβαρο
(τον Έντι Ράμα), που δυστυχώς έχει
την καταγωγή από τη μάνα από την
Χειμάρρα, να σας υποτάξει. Μην το
βάλετε κάτω, μην φύγετε από την
Χειμάρρα . Αν οι Χειμαρριώτες δεν
μπορούμε να ζήσουμε στον τόπο
μας, δεν μπορούμε να ζήσουμε
πουθενά. Μην υπερτιμάτε τις
δυνατότητες διάφορων κλεφτών
, οι οποίοι κυβερνάνε μία χώρα
ολόκληρη, υπό την παρενέργεια
ουσιών.
Ήμασταν και είμαστε οι πιο
σωστοί Αλβανοί πολίτες. Είμαστε
αυτοί που είναι νομοταγείς. Το
1997, σε μία Αλβανία που καιγόταν,
εδώ δεν άνοιξε μύτη. Σε μία
Αλβανία που δεν πλήρωνε κανείς
φόρους , δεν πλήρωνε ρεύμα, εδώ
τα πληρώναμε όλα. Ήμασταν πάντα
το καλύτερο κομμάτι αυτής της
χώρας. Και έτσι θα συνεχίζουμε να
είμαστε. Όλα αυτά τα κτίρια, όλες
αυτές οι επενδύσεις που έχουνε
γίνει στην παραλία, έγιναν με τον
μόχθο και με τον κόπο του καθενός
από εμάς . Η κρατική παρέμβαση
που έγινε, είναι ένα έκτρωμα, είναι
η κατάληψη της άμμου, με δέντρα
και μπετά. Δεν είναι παράδοση της
Χειμάρρας , κανενός παραλιακού
χωριού ή πόλης ή κωμόπολης αυτό
το δάσος στην άμμο της παραλίας..

Το δάσος είναι για τα βουνά και για
τα ποτάμια .
Θέλουν ε να μας αλλάξουνε
το DNA , θέλουνε να αλλάξουνε
την Ιστορία μας , μην τους το
επιτρέψετε. Είμαστε εδώ, έχουμε
ισχυρούς συμμάχους, έχουμε και
την βοήθεια της Παναγίας .
Στην συνέχεια, είχαμε την
παρέμβαση από την Αμερική ,
μέσω γιγαντο-οθόνης , του πατρός
Κοσμά Καραβέλα, Πρόεδρου της ¨
Himarrioton Society of America¨, ο
οποίος είπε (περιληπτικά) τα εξής :
Αγαπητοί μας συμπατριώτες, γεια
σας. Εκ μέρους του Οργανισμού
Χειμαρριωτών Αμερικής, θα θέλαμε
να σας πληροφορήσουμε ότι θα
συνεχίσουμε να σας υποστηρίζουμε
και να είμαστε στο πλευρό σας, στα
θέματα που όλοι μας γνωρίζουμε,
όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα ,
δικαιώματα κτηματικής περιουσίας
και ελευθερίας της
χώρας.
Αυτό που θέλουμε
να τονίσουμε είναι ότι
πρέπει να σταθείτε
ενωμένοι με ένα σκοπό
και να μην επιτρέψετε
την κυβέρνηση να σας
χωρίσει. Όπως όλοι
γνωρίζουμε, ο Σατανάς
εργάζεται με πολλούς
και διαφορετικούς τρόπους, για
να δημιουργήσει τον χωρισμό στις
κοινότητες , στις οικογένειες και
στα έθνη. Προσεύχομαι να έχετε
μία ευλογημένη μέρα και η Παναγία
να σας δίνει υγεία και δύναμη να
είστε ενωμένοι για το καλό της
Χειμάρρας και για το μέλλον της.
Επίσης θέλουμε να
ευχαριστήσουμε θερμώς τους
επικεφαλής που προετοίμασαν
αυτήν την θαυμάσια βραδιά σήμερα.
Χρόνια Πολλά , φιλιά και αγκαλιές
σε όλους εκεί, στους συμπατριώτες
μας. Και πάλι χρόνια πολλά σε
όλους , με την αγάπη του Θεού.
Μετά, ανέβηκε στο βήμα ο
βουλευτής του Ελληνικού
Κοινοβουλίου Σάββας
Αναστασιάδης, βουλευτής
Β’ Θεσσαλονίκης, της Νέας
Δημοκρατίας. Ο οποίος είπε
(περιληπτικά) τα εξής :
Σας μεταφέρω το μήνυμα
του Προέδρου μας του Κυριάκου
Μητσοτάκη, του Ελληνικού
Λαού και του Ευρωπαϊκού Λαού.
Έχουμε πάντα το βλέμμα και την
προσοχή μας στραμμένη σε σας
και τα προβλήματά σας και δεν
θα σας ξεχάσουμε και δεν θα σας
εγκαταλείψουμε ποτέ.
Οι σχέσεις της Αλβανίας με την
Ελλάδα και οι σχέσεις της Αλβανίας
με την ΕΕ σε μεγάλο βαθμό
καθορίζονται από την στάση που θα
δείξει το αλβανικό κράτος απέναντι
στην ΕΕΜ . Η Ελλάδα στηρίζει την
ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας ,
προϋπόθεση όμως για αυτό είναι
η Αλβανία να σεβαστεί τα νόμιμα
δικαιώματα της ΕΕΜ. Θέλουμε
και επιδιώκουμε σχέσεις καλής
γειτονίας και φιλίας με την Αλβανία
, όμως οι πρακτικές που εφαρμόζει
το τελευταίο διάστημα το αλβανικό
κράτος στην περιοχή σας δεν
βοηθούν σε αυτήν την διαδικασία.
Εμείς, ως Ελληνικός Κράτος,
σεβόμαστε τα δικαιώματα των
αλβανών πολιτών που ζουν και
εργάζονται στην Ελλάδα , το ίδιο
απαιτούμε και πρέπει να κάνει και
το αλβανικό κράτος για την ΕΕΜ ,
αν θέλει να ενταχθεί στην μεγάλη
ευρωπαϊκή οικογένεια
Η παρουσία μου εδώ
σηματοδοτεί την βούληση και
την αποφασιστικότητά μας να
δώσουμε μαζί , με όλες τις δυνάμεις
μας, σε όλα τα επίπεδα, σε όλους
τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς
οργανισμούς, την μάχη, μέχρι την
τελική δικαίωση. Σας εύχομαι (και
εύχομαι και στον εαυτό μου) «Καλή
Δύναμη , Χρόνια Πολλά και η
Παναγία μαζί μας».
Παίρνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος
της Ένωσης Χειμαρριωτών Αθηνών,
Σπύρος Κούτουλας, απεύθυνε ένα
σύντομο χαιρετισμό και είπε ότι,
ως Έλληνες, έχουμε την χαρά και
την τιμή να ανήκουμε σε έναν λαό,
ο οποίος, από την πρώτη στιγμή
που δημιουργήθηκε ετούτο το
(αλβανικό)κράτος έδειξε ότι είναι

Δεκάδες τζιχαντιστές
παραδίδονται στους Κούρδους
Πεσμεργκά του
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Δεκάδες τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό
Κράτος (ISIS), που ηττήθηκαν στην πολιορκία της
Ταλ Αφάρ από τις ιρακινές δυνάμεις, επιλέγουν
να παραδοθούν στις κουρδικές μονάδες των
Πεσμεργκά του Ιράκ.
Φωτογραφίες που αναρτούν οι Κούρδοι Πεσμεργκά
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
δείχνουν τους άλλοτε ατρόμητους
τζιχαντιστές του Ισλαμικού
Κράτους να σχηματίζουν ουρές για
να παραδοθούν στους Κούρδους,
επιλέγοντας αυτή την αιχμαλωσία
από το να πέσουν στα χέρια των
ιρακινών δυνάμεων.
Η πόλη Ταλ Αφάρ, στο
βορειοδυτικό Ιράκ, ήταν το
τελευταίο προπύργιο της
οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος
στην επαρχία της Νινευή. Οι
ιρακινές δυνάμεις χρειάστηκαν
μόλις μια εβδομάδα για να την
απελευθερώσουν και μισή ακόμα
εβδομάδα για να την εκκαθαρίσουν
από τους τρομοκράτες.
Υπολογίζεται ότι εκατοντάδες
τζιχαντιστές που ήταν οχυρωμένοι
στην Ταλ Αφάρ διέφυγαν από την
πολιορκία και είτε προσπαθούν
να περάσουν σε εδάφη που
ελέγχουν οι ομοϊδεάτες τους, είτε
παραδίδονται στους Κούρδους για
να γλιτώσουν τα χειρότερα από
τους Ιρακινούς.
Πηγή:tribune.gr
διαφορετικός Το δυστύχημα είναι
ότι αντί (οι Αλβανοί) να μας δουν
για αυτό που είμαστε , ως αυτούς
που φέραμε αξία στο αλβανικό
κράτος, μας βλέπουν σαν εχθρούς
και θέλουν να μας διώξουν από τον
τόπο μας. Ήλθα σήμερα από την
Αθήνα για να σας πω ότι δεν πρέπει
να είμαστε διαιρημένοι μεταξύ μας,
δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε,
όχι γιατί είμαστε τρελοί, αλλά
επειδή έχουμε την δύναμη, τους
ανθρώπους, τους πόρους και τις
προσβάσεις για να κερδίσουμε.
Τελευταίος ομιλητής ήταν ο
Πρόεδρος του ΚΕΑΔ και βουλευτής
του Αλβανικού Κοινοβουλίου,
Ευάγγελος Ντούλες, ο οποίος είπε
τα εξής :
Χιμαραίες και Χιμαραίοι, και
εννοώ του Χιμαραίους όλης της
γεωγραφικής Χειμάρρας , από
το Ακροκεραύνεια μέχρι τους
Αγίους Σαράντα. Εγώ προσωπικά
νοιώθω υπερήφανος που βρίσκομαι
σήμερα σε αυτή την συνάντηση
διαμαρτυρίας .
Κάποιοι διερώτονταν πριν
αρχίσουμε «Είμαστε περισσότεροι
από πέρσι? Είμαστε λιγότεροι
από όσους απαιτείται να είμαστε
σε μία τέτοια διαμαρτυρία ?Αλλά
όλοι ξεχνάμε πως ποτέ εδώ
στην Χειμάρρα , σε αυτήν την
γεωγραφική γωνιά του κόσμου,
δεν κερδίσαμε με σύμμαχο τους
αριθμούς. Κερδίσαμε έχοντας το
ακαταμάχητο Ελληνικό Πνεύμα,
που στον Χιμαραίο με περισσή χάρη
δώρισε ο Θεός
Εδώ στην Αλβανία, τα τελευταία
27 χρόνια , όλοι οι πολιτικοί και
όλοι οι πολίτες διαρρηγνύουν τα
ιμάτιά τους πως ουδεμία σχέση
έχουν με το κομμουνιστικό
καθεστώς και τον δικτάτορα
Εμβέρ Χότζα. Όμως, εδώ στην
Χειμάρρα πέφτει το προσωπείο
, αποκαλύπτεται η υποκρισία .
Εδὠ, που ο Ε.Χ. και η δικτατορία

του αφαίρεσαν την Ελληνική
Εθνικότητα από τους Χιμαραίους
στα ληξιαρχεία, ως εκδίκηση για
την αρνητική τους ψήφο στην
εγκαθίδρυση του κομμουνιστικού
καθεστώτος, ξανά και σήμερα ,
μετά από τόσα χρόνια, (οι σημερινοί
κυβερνώντες) αρνούνται πεισματικά
να αναγνωρίσουν την ταυτότητα
αυτή σε αυτόν τον κόσμο που
περίτρανα την ομολογεί παντού
όπου βρεθεί, εδώ στην Ελλάδα ,
στην Ευρώπη, στην Αμερική.
Εδώ, που το 1945 ο Ε.Χ., ως
εκδίκηση για την αντίσταση των
Χιμαραίων. έκλεισε το Ελληνικό
Σχολείο. Μετά27 χρόνια από
την υποτιθέμενη εγκαθίδρυση
της δημοκρατίας, αρνούνται
συστηματικά να μας δώσουν το
δικαίωμα να έχουμε την διδασκαλία
της μητρικής μας γλώσσας στην
δημόσια παιδεία. Εδώ, 27 χρόνια
μετά την πτώση του κομμουνιστικού
καθεστώτος, τολμήσανε να βάλουν
χέρι και στους ιερούς χώρους,
πρωτοφανές φαινόμενο σε όλον
τον πρώην Ανατολικό Μπλοκ.
Γκρεμίσανε πριν από 3 χρόνια
τον Ιερό Ναό του Αγ. Αθανασίου.
Εδώ, στερούν από τον Χιμαραίο το
δικαίωμα του εκλέγειν . Δεν έχουν
δικαίωμα οι Χιμαραίοι να εκλέξουν
αυτόν που θέλουν για Δήμαρχο και
πρέπει να έχουν ως Δήμαρχο τις
μαριονέτες που διορίζει ο Εντι Ράμα
ή ο εκάστοτε Εντι Ράμα.
Εδώ στην Χειμάρρα, δεν έχουν
το δικαίωμα, μετά από 27 χρόνια
να αυτοδιοικούνται . Πρέπει
οπωσδήποτε να προστίθενται
σε περιοχές που ουδεμία σχέση
έχουν για έναν λειτουργικό δήμο
, ούτως ώστε οι γηγενείς κάτοικοι
να μην έχουν την δυνατότητα να
κάνουν τις δικές τους επιλογές
για το μέλλον το δικό τους και
των παιδιών τους. Και ας μην
ξεχάσουμε , είμαστε στις ημέρες
που πριν από 7 χρόνια , αδίστακτα
χέρια, τα οποία οπλίζονται από τον

φανατισμό, την μισαλλοδοξία και
τον ανθελληνισμό που συστηματικά
καλλιεργείται, δολοφονήσανε ένα
ηρωικό μέλος της κοινότητάς μας,
τον Αριστοτέλη Γκούμα.
....................................................
...........
Φίλες και φίλοι, μην απογοητεύεστε
, μην εγκαταλείπετε : το δίκαιο
είναι με το μέρος μας, η αλήθεια
είναι με το μέρος μας , η Ιστορία
μιλάει για εσας , για την Χειμάρρα
και τους Χιμαραίους. Μιλάει,
επίσης, για την αποτυχία όλων
εκείνων που ιστορικά θέλησαν το
κακό και την υποταγή της. Δεν θα
αλλάξει τώρα η μοίρα της Ιστορίας,
αντιθέτως περίτρανα θα δικαιωθεί .
Η Χειμάρρα είναι των Χιμαραίων
, τα παιδιά της μιλούν για αυτό . Ας
μην ξεχάσουμε, το είπαμε και πέρσι,
το είπαμε επανειλημμένως, το πως
ο λόρδος Βύρωνας εξύμνησε τους
γιους της Χειμάρρας, περνώντας και
γνωρίζοντας αυτά εδώ τα εδάφη.
Εγώ θέλω να σας εγγυηθώ πως,
από πλευράς μας, θα έχετε όλη την
συμπαράσταση και την στήριξη
όπου έχουμε την δυνατότητα
βήματος και λόγου, ακόμη
περισσότερο, με μεγαλύτερη ένταση
, με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.
Και εάν , όπως σήμερα, είμαστε
όλοι ενωμένοι και αποφασισμένοι,
όπως σε μεγάλο βαθμό έχουν
αποτύχει οι προσπάθειες των
εχθρών μας , το τονίζω σε
μεγάλο βαθμό ( γιατί σε κάποιες
περιπτώσεις ευοδώθηκαν οι δόλιες
προσπάθειες τους), θα αποτύχουν.
Γι αυτό, λοιπόν, ας είμαστε
ενωμένοι , αποφασισμένοι,
εμπνεόμενοι συνεχώς από το
ωραίο Ελληνικό Χειμαρριώτικο
Πνεύμα . Σας ευχαριστώ και Καλή
Παναγία αύριο. Χρόνια Πολλά σε
όλους όσους γιορτάζουν, και πάνω
από όλα, Χρόνια Πολλά στην
Χειμάρρα.
Θωμαϊς ΠΑΡΙΑΝΟΥ
Θ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ O Ιησούς Χριστος και οι αξίες του Ελληνισμού!!
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΦΩΝΑΚΛΑΣ ΓΑΛΗΝΗ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ
Συγγραφέας: Τζένη Κουτσοδημητροπούλου
Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου
Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Η Βροντούπολη είναι μια πόλη γνωστή
για τους βροντόφωνους κατοίκους της.
Όταν όμως ένα κορίτσι διαφορετικό από
τα άλλα γεννιέται, όλα αλλάζουν. Κι αυτό
γιατί το κορίτσι, που το λένε Γαλήνη, μιλά
χαμηλόφωνα και κάνει και τους γύρω της να
μιλούν χαμηλόφωνα. Στην άλλη άκρη της
Βροντούπολης, όμως, ο βασιλιάς Φωνακλάς
τιμώντας το όνομά του, φωνάζει με όλη
του τη δύναμη. Τι θα συμβεί όταν αυτοί οι
δυο τόσο διαφορετικοί άνθρωποι τελικά
συναντηθούν; Θα νικήσει η ηρεμία ή η
φασαρία;
Με χιούμορ και τρυφερότητα η συγγραφέας, μαζί με την
εικονογράφο, μας βάζουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο που τελικά
δεν διαφέρει πολύ από αυτόν που ζούμε. Και τι παρήγορο που στο
τέλος ανακαλύπτουμε πως αυτός που ακούγεται περισσότερο είναι
αυτός που φωνάζει λιγότερο.

ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ
Συγγραφέας: Έλενα Νταβλαμάνου
Εικονογράφηση: Γιώργος Πετρίδης
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ

Ο Λεωνίδας θέλει συνέχεια καινούρια
πράγματα. Κι οι γονείς του για να μην
τον δυσαρεστήσουν του αγοράζουν τα
πάντα. Μέχρι που μια μέρα ο μπαμπάς
δεν έχει δουλειά κι ο Λεωνίδας δεν
μπορεί να αποκτήσει όλα αυτά που
θέλει. Ένας καινούριος συμμαθητής του
όμως, ο Ντίμε, τον κάνει να δει τη ζωή
δαφορετικά.
Μήπως δεν είναι απαραίτητο να
έχουμε ό,τι μας αρέσει αλλά μόνο ό,τι
χρειαζόμαστε; Και μήπως, τελικά,
πρέπει να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχουμε;
Μια γλυκιά ιστορία που μιλά για την πλεονεξία. Είναι πραγματικά
δύσκολο να εξηγήσουμε, στα σημερινά παιδιά, πως δεν είναι τα
υλικά αγαθά που ομορφαίνουν τη ζωή. Χρειάζεται ωριμότητα για να
μπορέσεις να πεις: «Μπορώ και χωρίς αυτά». Ένα βιβλίο εργαλείο.

ΠΟΙΗΜΑ
Σ’αγαπώ
Σ αγαπώ σε ουρανό κ γη
Σε στεριά και θάλασσα
Σε παράδεισο και κόλαση
κ σ αυτή τη ζωή
δίνομαι όπως δίνονται οι
παραδομένοι.
Άνευ όρων
Για τις άλλες ζωές δεν ξέρω
Δεν ορκίζομαι
Ίσως να διαπραγματευτώ μαζί σου πιο σκληρά και να
μην εγγυηθώ για τίποτα.
Για αυτήν μόνο μιλώ που με ένα σου βλέμμα
καίγομαι
και σ’ ένα φιλί σου δροσίζομαι.
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Εις τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην κεφ. 12 § 20-23 διαβάζουμε:
Ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Ούτοι ούν
προσήλθον Φιλίππω τω από Βηθσαϊδά της Γαλιλλαίας και ηρώτων αυτόν λέγοντες: κύριε θέλομεν
τον Ιησούν ιδείν.
Έρχεται Φίλιππος και λέγει τω Ανδρέα και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι τω Ιησού, ο δε
Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων:
“ Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του Ανθρώπου”.
Η φράση αυτή του Ιησού είναι ημιτελής, διότι δεν δίδεται εξήγηση πώς θα δοξασθή ο “Υιός του
Ανθρώπου”.
Όπως αναφέρει ο Μενέλαος Παγουλάτος εις το βιβλίον του “Ανθολόγιον Πατριδογνωσίας”, το
έτος 1974 ο καθηγητής Ελευθ. Πρόκος –επίτιμος καθηγητής ξένων πανεπιστημίων- συμμετέχων σε
επιστημονική επιτροπή της UNESCO, ανεκάλυψε σε μία βιβλιοθήκη του Βατικανού, χειρόγραφο
του ΕΥΣΕΒΙΟΥ του ΠΑΜΦΙΛΟΥ, επισκόπου Καισαρείας, 265 μ.Χ., το οποίον περιέχει την
συνέχεια της ως άνω φράσεως ως εξής:
“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν
ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.”
Διότι μόνη η Ελλάς γεννά ανθρώπους φυτόν εκ του ουρανού και του Θεού Βλάστημα
εξακριβωμένον απογεννώσα λογικήν σκέψιν, ιδιοποιουμένη την επιστήμην.
Αυτή η περικοπή θα έπρεπε να λέγεται και να αναλύεται εις τους ιερούς ναούς ιδιαίτερα, αφού
μάλιστα απευθύνεται σε Έλληνες ορθοδόξους.
Αυτό τουλάχιστον απαιτεί και το δίπτυχον Ελληνο-Ορθοδοξία.
Αλλά γιατί ο Ιησούς ομιλεί έτσι και εναποθέτει την δόξαν Του στους Έλληνες και πλέκει εγκώμιον
για την Ελλάδα και δεν πιστεύει ότι θα δοξαστεί από τον “περιούσιον λαόν” του Θεού δηλ. τους
Εβραίους;
Πιστεύω ότι η εξήγηση είναι απλή: Όλη η διδασκαλία του Ιησού ταυτίζεται απόλυτα με την αρχαία
Ελληνική φιλοσοφία και σκέψη και ως προς αυτό υπάρχει σωρεία παραδειγμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής:
Ιησούς: “ Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται.”
Χείλων ο Λακεδαιμόνιος (600 π.Χ.): “Τα μεν υψηλά ταπεινούν (ο Θεός), τα δε ταπεινά υψούν.”
Ιησούς: “ Αγαπάτε τους εχθρούς υμών” Ματθ.κεφ.5 §44
Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.): “ Τον δε εχθρόν φίλον ποιείν.”
Ιησούς: “ Ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν” Ματθ.κεφ.5 §44.
Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.): “ Τον δε εχθρόν ευεργετείν”.
Ιησούς: “ Ουκ επιορκήσεις” Ματθ.κεφ.5 §33.
Πυθαγόρας: (580 π. Χ.) “Σέβου όρκον.”
Ιησούς: “ Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην.”
Πλάτων (427 π.Χ.): “Η δικαιοσύνη είναι το μεγαλύτερον αγαθόν για την ίδια την ψυχήν.”
Και ο χρυσός κανών
Ιησούς: “Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, κάνετε και σεις τα ίδια σ΄αυτούς.”
Ματθ.κεφ.7 §12
Ισοκράτης (430 π.Χ.): “Μην κάνετε στους άλλους εκείνα για τα οποία εσείς θυμώνετε όταν τα
κάνουν οι άλλοι σε σας.”
Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο το ηθικόν δίδαγμα του Ιησού είναι ταυτισμένο με το αρχαίο Ελληνικό
πνεύμα.
Και εδώ νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνεται αναφορά στους ιερούς Ελληνορθόδοξους Ναούς για το
ποίοι πρωτοείπαν τα μεγάλα αυτά ηθικά διδάγματα!!
Βλέποντας λοιπόν ο Ιησούς τους Έλληνες να έρχονται προς Αυτόν, διαβλέπει ότι μόνον δια μέσου
του Ελληνισμού θα μπορούσε να διαδοθεί η διδασκαλία Του –πράγμα το οποίον ακριβώς έτσι
συνέβη- και είναι όντως μία τεράστια αναγνώριση του Ελληνικού πνεύματος από Αυτόν τον ίδιον
τον Υιόν του Ανθρώπου!!
Τι μεγαλείο αλήθεια και τι αρετή στο πρόσωπο του Θεανθρώπου!

Αποφθέγματα από την Ιλιάδα & Οδύσσεια του Ομήρου
«Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης».
Ένας είναι ο καλύτερος οιωνός, ν’ αγωνιζόμαστε για την πατρίδα. Ιλιάδα, Μ 243
«Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν».
Πάντα να είσαι πρώτος και ανώτερος από τους άλλους και να μην ντροπιάζεις τη γενιά των προγόνων. Ιλιάδα,
Ζ 208
«Ώλετο μεν μοι νόστος, ατάρ κλέος άφθιτον έσται».
Δεν υπάρχει για μένα επιστροφή, μα αιώνια θα είναι η δόξα. Ιλιάδα, Ι 413
«Ως ουδέν γλυκίων ης πατρίδος ουδέ τοκείων γίγνεται».
Εγώ δεν ξέρω να έχω δει κάτι γλυκύτερο απ’ τη γης της (της πατρίδας μου της Ιθάκης). Οδύσσεια, ι 31-32
«…Έρις άμοτον μεμαυία… η τ’ ολίγη μεν πρώτα κορύσσεται, αυτάρ έπειτα ουρανώ εστήριξε κάρη και επί
χθονί βαίνει».
…Έριδα λυσσασμένη… που στην αρχή μικρή ξεσηκώνεται και γρήγορα μετά αγγίζει τον ουρανό με την
κορυφή και τη γη με τα πόδια. Ιλιάδα, Δ 442-444
«Ος κε θεοίς επιπείθηται, μάλα τ’ έκλυον αυτού».
Αν ακούς (τα κελεύσματα) των θεών και αυτοί περισσότερο σε ακούν. Ιλιάδα, Α 218
«Αφρήτωρ αθέμιστος ανέστιός εστιν εκείνος, ος πολέμου έραται επιδημίου, οκρυόεντος».
Ακοινώνητος, άγριος και άπατρις είναι αυτός που τον εμφύλιο πόλεμο αγαπά. Ιλιάδα, Ι 63
«Πριν τι κακόν παθέειν. Ρεχθέν δε τε νήπιος έγνω».
Πάντα ο φρόνιμος πριν πάθει λογαριάζει. Ιλιάδα, Ρ 32
«Ουκ αγαθόν πολυκοιρανίη. Εις κοίρανος έστω, εις βασιλεύς».
Δεν είναι καλό πράγμα η πολυαρχία. Ένας ας είναι ο αρχηγός, ένας βασιλιάς. Ιλιάδα, Β 204
«Οπποίον κ’ είπησθα έπος, τοίον κ’ επακούσαις».
Όποιο λόγο κι αν πεις τέτοιον και θα ακούσεις. Ιλιάδα, Υ 250
«Αίψα γαρ εν κακότητι βροτοί καταγηράσκουσιν».
Γιατί πριν από την ώρα τους γερνούν όσοι τους χτύπησε συμφορά. Οδύσσεια, τ 382

Γελάει ο κόσμος με τις εκλογές στη Συμπαράταξη
Πέμπτη 31/08/2017
Πιο πολλοί οι υποψήφιοι αρχηγοί από τους... ψηφοφόρους! - Μόνο ο Άκης, ο Γιάννος, ο Μαντέλης και ο
Τσουκάτος δεν έχουν βάλει ακόμη υποψηφιότητα
ΓΕΛΑΕΙ ο κόσμος με την κατάντια του ιστορικού κινήματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, για να
αποκαταστήσει τη δημοκρατία στην Ελλάδα και το οποίο διάφοροι τυχάρπαστοι πολιτικοί, κλεφτρόνια και
προδότες, κατάντησαν επιθεώρηση της συμφοράς.
Η λεγόμενη Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι ένας μηχανισμός της συμφοράς, χωρίς καμία λαϊκή βάση και με χρέη
που ξεπερνούν τα 180 εκατομμύρια ευρώ.
Το περίεργο είναι ότι αυτό το περιθωριακό κόμμα, το οποίο κατάφερε να εξευτελίσει ο περιβόητος Γιωργάκης
Παπανδρέου, εκτελώντας το προδοτικό συμβόλαιο που μας οδήγησε στα εφιαλτικά μνημόνια, συνεχίζει να
ταλαιπωρεί αλλά και να διασκεδάζει τον κόσμο!
Μέχρι τώρα έχουν θέσει υποψηφιότητα εννέα επίδοξοι αρχηγοί, οι οποίοι θεωρούν ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη
θα μπει στην επόμενη Βουλή με ένα ποσοστό της τάξεως του 5%, για να γίνει τσόντα της ΝΔ.
Το μόνο που ενδιαφέρει τους επίδοξους αρχηγούς είναι να επανέλθουν στην εξουσία και να συνεχίσουν να κάνουν
βρομοδουλειές με το κράτος.
Εξάλλου αυτοί που έχουν απομείνει στο ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν καμία απολύτως αναστολή, αφού υπηρέτησαν για
χρόνια στην πρώτη γραμμή τις συμμορίες του Άκη, του Γιάννου, του στρατηγού Τσουκάτου, του Μαντέλη και
άλλων ιδεολόγων… αγωνιστών.
Οι εναπομείναντες στην Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν πολύ καλά πως στήνονται οι δουλειές με τις κρατικές
προμήθειες, τα δημόσια έργα και κυρίως πως μεταφέρονται οι μίζες από τη Siemens σε μαύρες σακούλες.
Στη χθεσινή σύναξη των βρικολάκων του ΠΑΣΟΚ ήταν όλοι εκεί.
Ο αρχιερέας της διαπλοκής και της διαφθοράς Κώστας Σημίτης, που επιχειρεί να στήσει τις γέφυρες με τη ΝΔ,
ο περιβόητος ΓΑΠ, που γελοιοποίησε διεθνώς τη χώρα και αφού εξευτελίστηκε στην κυριολεξία, το έριξε στον
τουρισμό και τα εξαπτέρυγα του Άκη, του Γιάννου και άλλων… γνήσιων αγωνιστών.
Παρών στο προσκλητήριο των βρικολάκων και ο δήμαρχος Αθήνας, Γιώργος Καμίνης, ο οποίος φαίνεται ότι
μπέρδεψε τα κόμματα...
Αντί να πάει κατευθείαν στο φυσικό του χώρο που είναι η Πειραιώς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε να κάνει μια
στάση στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, να γίνει αρχηγός και στη συνέχεια να μετακομίσει στη ΝΔ.
Με κομμένη την ανάσα ο κόσμος παρακολουθεί τις ηγετικές φυσιογνωμίες που διεκδικούν την αρχηγία στη
Δημοκρατική Συμπαράταξη.
Ο γνωστός κηπουρός του Γιωργάκη, Γιάννης Ραγκούσης είναι και αυτός ανάμεσα στους επίδοξους σωτήρες.
Όπως επίσης ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γιάννης
Μανιάτης.
Τέτοιος εξευτελισμός δεν αρμόζει σε ένα κίνημα, το οποίο είχε εξελιχτεί σε μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα και
γκρέμισε τη Δεξιά από την εξουσία.
Είναι για γέλια και για κλάματα όλος αυτός ο θίασος που παίζει σε μια στημένη παράσταση, με έπαθλο ποιος θα
είναι ο κομπάρσος του Κυριάκου.
Μπαράζ υποψηφιοτήτων
Στο μεταξύ, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει λάβει την απόφασή του για να είναι
υποψήφιος. Και αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του την επόμενη εβδομάδα, μετά την επέτειο της
3ης Σεπτέμβρη, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των υποψηφίων για την ηγεσία του νέου εγχειρήματος. Μέχρι στιγμής,
έχουν δηλώσει υποψηφιότητες η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά, ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης
και ο Γιάννης Ραγκούσης. Σήμερα, Πέμπτη, ανακοινώνει τη δική του υποψηφιότητα ο πρώην υπουργός Γιάννης
Μανιάτης, ενώ το ίδιο θα κάνει την Παρασκευή και ο επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης.Ο πρόεδρος
της ΔΗΜΑΡ Θανάσης Θεοχαρόπουλος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, παραπέμποντας για την επόμενη εβδομάδα,
ενώ ακούγεται ότι υποψηφιότητα θέλει να θέσει εκ νέου και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
Και το όνομα του Γιάννη Σγουρού
Συνάντηση με την επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φώφη Γεννηματά είχε χθες το πρωί, ο πρώην
περιφερειάρχης και νυν επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στην Αττική, στο πλαίσιο των διεργασιών για τη
συγκρότηση της νέας κεντροαριστεράς και την ανάδειξη αρχηγού από τη βάση.
Ο κ. Γιάννης Σγουρός δεν άνοιξε τα χαρτιά του σχετικά με ενδεχόμενη έκφραση ενδιαφέροντος να μπει στην
κούρσα των διεκδικητών της ηγεσίας, έθεσε ωστόσο τις βασικές συντεταγμένες που πρέπει κατά την άποψή του να
έχει το νέο εγχείρημα. Πρωτίστως τόνισε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί μεγάλη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία,
πρόταξε επίσης την ανάγκη ¨διαρκούς εξυγίανσης του πολιτικού χώρου, σε πρόσωπα και καταστάσεις”, υπό το
σύνθημα “αλλαγή στην αλλαγή” και αναφέρθηκε στο στόχο “της ανασύνταξης του δημοκρατικού χώρου”.
Ο κ. Σγουρός εξέφρασε την αντίθεσή του με το όριο των 1000 υπογραφών για την κατάθεση υποψηφιότητας για
την ηγεσία, θεωρώντας αυτόν τον αριθμό πολύ μικρό και αντιπρότεινε την αύξησή του στις 5.000 ή και στις 10.000
υπογραφές.
Η συνάντηση φούντωσε τις φήμες ότι ο κ. Σγουρός εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να είναι και κείνος υποψήφιος,
καθώς αποδεικνύεται μέρα με την ημέρα ότι το παιχνίδι στην κεντροαριστερά ανοίγει και το ενδιαφέρον για την
εξέλιξη της προσπάθειας ανασυγκρότησης αυξάνει.
Ολο το παρασκήνιο της συνάντησης Καμίνη-Θεοχαρόπουλου
«Πυρετός» διεργασιών στην Κεντροαριστερά και ενόψει της εκλογής του νέου επικεφαλής, ο πρόεδρος της
Δημοκρατικής Αριστεράς και Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΣΥ συναντήθηκε με τον υποψήφιο Γιώργο
Καμίνη.
Ο κ. Θεοχαρόπουλος – ο οποίος αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του την επόμενη εβδομάδα- χαρακτήρισε
«θετική» την ύπαρξη υποψηφιοτήτων για τον νέο φορέα «όταν πρόκειται για υποψηφιότητες οι οποίες έχουν
πολιτικές θέσεις διακριτές». Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο Αθηναίων υπογράμμισε
πως «ταυτοχρόνως χρειάζεται να αποσαφηνιστούν συγκεκριμένα θέματα για να μην υπάρξουν φυγόκεντρες τάσεις
την επόμενη ημέρα της διαδικασίας της εκλογής».Όπως σημείωσε ο κ. Θεοχαρόπουλος, «εν όψει της διαδικασίας
ανασυγκρότησης της Κεντροαριστεράς συζητήσαμε με τον κ. Καμίνη το πώς αυτός ο φορέας θα γίνει ισχυρός,
ενωμένος και ανανεωμένος. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας, οι θέσεις μας είναι και δημόσια διατυπωμένες.
Οι δικές μου είναι υπέρ της ανάγκης ενός νέου ενιαίου φορέα και έχω κάνει συγκεκριμένες προτάσεις όπως, για
παράδειγμα, να αποφασίσει η βάση της Κεντροαριστεράς για όλα τα ζητήματα, και για τη μορφή του φορέα.
Συζητήσαμε ταυτοχρόνως και τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία της εκλογής επικεφαλής τα οποία τις επόμενες
ημέρες θα προσδιορισθούν».
Στις 5 και 12 Νοεμβρίου οι εκλογές για την ηγεσία του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς
Στις 5 και 12 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκλογές για την ανάδειξη ηγεσίας στον υπό
συγκρότηση νέο φορέα της Κεντροαριστεράς, όπως αποφάσισε η επιτροπή δεοντολογίας και πιστοποίησης των
σχετικών διαδικασιών, υπό τον καθηγητή Νίκο Αλιβιζάτο. Οι αποφάσεις της επιτροπής, η οποία συνεδρίασε χθες
το απόγευμα θα γίνουν επισήμως γνωστές αύριο Παρασκευή. Κατά τις ίδιες όμως πληροφορίες και όπως μεταδίδει
το ΑΜΠΕ, οι υποψήφιοι προκειμένου να υποβάλουν υποψηφιότητα πρέπει να συγκεντρώσουν 1.000 υπογραφές
από επτά περιφέρειες της χώρας, ενώ πρόκειται να καταβάλουν ως παράβολο το ποσό των 2.000 ευρώ. Καταλυτική
ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας θα είναι ενδεχομένως η 8η Σεπτεμβρίου και κατάθεσης των υπογραφών η
24η Σεπτεμβρίου.
Πηγή:kontranews.gr

Βραβείο στην καθηγήτρια Ράνια Καταβούτα
που μαθαίνει ελληνικά σε Κινέζους φοιτητές
στη Σαγκάη
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Δεξιά:
Η υποψήφια διδάκτορα
Νεοελληνικής Φιλολογίας
του Τμήματος Φιλολογίας
της Φιλοσοφικής
Σχολής του ΑΠΘ, Ράνια
Καταβούτα. Φωτογραφία
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με μια …”Ασημένια Μανόλια” θα βραβευθεί από τον δήμο Σαγκάης,
φιλόλογος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),
η οποία, από το 2014, διδάσκει ελληνικά σε Κινέζους φοιτητές.
Πρόκειται για την υποψήφια διδάκτορα Νεοελληνικής Φιλολογίας
του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, Ράνια
Καταβούτα, η οποία θα παραλάβει το βραβείο της σε τελετή που θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017, στη Σαγκάη.
Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε αλλοδαπούς εργαζομένους,
οι οποίοι μέσα από το έργο τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
πόλης της Σαγκάης και στην καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ της
Κίνας και της χώρας προέλευσής τους. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας
Επιστημονικής Συνεργασίας που έχει συνάψει, από το 2013, το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με το Shanghai International Studies University (Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της
Σαγκάης), η κ. Καταβούτα μετέβη, τον Σεπτέμβριο του 2014, στη
Σαγκάη, προκειμένου να διδάξει ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο
Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Διεθνών Σπουδών
της Σαγκάης. “Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση η διδασκαλία
ελληνικών σε Κινέζους φοιτητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον
ελληνικό πολιτισμό και γνωρίζουν αρκετά πράγματα για την αρχαία
ιστορία και μυθολογία” επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Καταβούτα.
“Αν και”, όπως διευκρινίζει, “τα ελληνικά δεν είναι η πρώτη τους
επιλογή, εντούτοις είναι επίμονοι, μελετηροί και συστηματικοί
φοιτητές και καταφέρνουν και ξεπερνούν τις γλωσσικές διαφορές
και δυσκολίες”. Όσο για το τι τους δυσκολεύει στην εκμάθηση των
ελληνικών, η κ. Καταβούτα τονίζει ότι είναι κυρίως κάποιοι ήχοι
στην προφορά και το …ρο! Δεν έχουν “ρ” στη γλώσσα τους και
το προφέρουν ως “λ”, λέει χαρακτηριστικά. Σημειώνεται ότι η κ.
Καταβούτα προτάθηκε ως υποψήφια από το Πανεπιστήμιο Διεθνών
Σπουδών της Σαγκάης. “Κριτήριο για την υποψηφιότητά μου”, εξηγεί
η ίδια, “στάθηκε τόσο η διδασκαλία μου όσο και η διοργάνωση
και συμμετοχή σε ποικίλες εκδηλώσεις που αφορούν τον ελληνικό
και κινεζικό πολιτισμό”. “Ενδεικτικά”, συνεχίζει, “διοργάνωσα
λογοτεχνική ομάδα με συμμετοχή καθηγητών του Πανεπιστημίου
από διάφορες χώρες, έδωσα διαλέξεις στους φοιτητές και διοργάνωσα
βιωματικές δραστηριότητες, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα την
ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό”. Να.Κ.
Πηγή: mignatiou.com

Ο Ερντογάν τρέμει ότι οι Αμερικανοί
θα δώσουν έξοδο στους Κούρδους
στη Μεσόγειο και θα χάσει την
Αλεξανδρέττα
22 Αυγούστου 2017
Η Τουρκία «δεν θα επιτρέψει ποτέ» σε κουρδικές ένοπλες οργανώσεις τις
οποίες χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» να δημιουργήσουν ένα κουρδικό
κράτος στη βόρεια Συρία, διεμήνυσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα επιτρέπαμε ποτέ τη δημιουργία ενός
λεγόμενου κράτους από το PYD/YPG στη βόρεια Συρία», είπε ο
σουλτανοπρόεδρος από την Άγκυρα.
Το σοσιαλιστικό Κόμμα Δημοκρατικής Ένωσης (PYD), που συμμετέχει
στις εργασίες της Σοσιαλιστικής Διεθνούςύστερα από ενέργειες του
Γιώργου Παπανδρέου, και η ένοπλη πτέρυγά του, Μονάδες Προστασίας του
Λαού (YPG) θεωρούνται από την Τουρκία ως ο συριακός βραχίονας του
Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK), οργάνωσης την οποία η Άγκυρα
χαρακτηρίζει «τρομοκρατική».
Ωστόσο, οι Κούρδοι της Συρίας και ο Διεθνής Συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ
δεν αποδέχονται ότι το σοσιαλιστικό PYD είναι βραχίονας του PKK και
όχι μόνο δεν το θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση αλλά το αποκαλούν και
αξιόπιστο εταίρο στη μάχη ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος και την ισλαμική
τρομοκρατία.
Το PYD ανακήρυξε τον Μάρτιο του 2016 την εγκαθίδρυση μιας
ημιαυτόνομης αυτοδιοίκησης στη βόρεια Συρία.
Οι ΗΠΑ έχουν συμμαχήσει με τις YPG στον αγώνα εναντίον της οργάνωσης
Ισλαμικό Κράτος και τις εξοπλίζουν, προς μεγάλη δυσαρέσκεια της
Τουρκίας, η οποία ανησυχεί για το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μια ζώνη
που θα ελέγχεται από τους Κούρδους στα νότια σύνορά της.
Η Τουρκία έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες να
προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση, ειδικά στο κουρδικό «καντόνι» του
Εφρίν, στη βορειοδυτική Συρία, αλλά οι Αμερικανοί συνεχίζουν κανονικά
να εξοπλίζουν τους Κούρδους με βαρύ οπλισμό, ενώ στην Εφρίν υπάρχει
φρουρά από Ρώσους στρατονόμους το πλευρό των Κούρδων.
Η Τουρκία πραγματοποίησε εισβολή στη βόρεια Συρία τον Αύγουστο του
2016, με στόχο υποτίθεται να απωθήσει το Ισλαμικό Κράτος από τα σύνορα,
αλλά κυρίως στόχος της ήταν να εμποδίσει την ένωση των διαφόρων
περιοχών που ελέγχουν οι YPG.
«Ποιος είναι ο στόχος τους; Να δημιουργήσουν έναν τρομοκρατικό
διάδρομο στη βόρεια Συρία ο οποίος θα φθάνει ως τη Μεσόγειο»,
υποστήριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τρέμει στην ιδέα ότι οι
Αμερικανοί θέλουν να δώσουν έξοδο στους Κούρδους στη Μεσόγειο,
στην περιοχή της Αλεξανδρέττας και της Αντιόχειας, διατρανώνοντας ότι
η Άγκυρα θα συνεχίσει να πολεμάει εναντίον αυτών των «τρομοκρατικών
οργανώσεων, όπου κι αν βρίσκονται».
Οι δηλώσεις αυτές σημειώθηκαν μία εβδομάδα έπειτα από μια επίσκεψη
στην Άγκυρα του επικεφαλής του ιρανικού γενικού επιτελείου, Μοχαμάντ
Μπαγερί, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε κυρίως το ζήτημα της
αντιμετώπισης των Κούρδων ανταρτών.
Πηγή: tribune.gr
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Νέα επαναστατική θεραπεία, από αμερικανούς επιστήμονες,
αλλάζει τα δεδομένα στην οφθαλμολογία και γεννά πολύ σοβαρές
ελπίδες πως τα επόμενα χρόνια πρεσβυωπία και καταρράκτης
θα είναι θεραπευτικώς αντιμετωπίσιμα!
Τα πρώτα αποτελέσματα από
την κλινική εφαρμογή της νέας
θεραπείας (EV06) , τα οποία
παρουσιάστηκαν σε πρόσφατο
οφθαλμολογικό συνέδριοστο
Λος Αντζελες των ΗΠΑ της
Αμερικανικής Εταιρείας
Καταρράκτη και Διαθλαστικής
Χειρουργικής κρίθηκαν
ενθαρρυντικά!(2017, American
Society of Cataract and Refractive Surgery • American Society
of Ophthalmic Administrators
ASOA Symposium & Congress).
Στην κλινική δοκιμή της νέας
επαναστατικής θεραπείας
συμμετείχαν 75 ασθενείς.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
η EV06 έδωσε, ταχύτερα από
το αναμενόμενο- μόλις μέσα σε
οκτώ ημέρες- καλό αποτέλεσμα
σε ότι αφορά στην κοντινή
οπτική οξύτητα των ασθενών.
Συνολικά, την 91η ημέρα της
κλινικής δοκιμής, το 84% των
ασθενών που συμμετείχαν στη
θεραπεία κέρδισε τουλάχιστον
μία γραμμή κοντινής όρασης,
το 53% δύο ή περισσότερες
γραμμές , το 22% τρεις
γραμμές και το 12% τέσσερις
γραμμές χωρίς την παραμικρή
απώλεια της μακρινής
διορθωμένης όρασης!
Μάλιστα δεν παρατηρήθηκαν
σημαντικά ανεπιθύμητα
συμβάντα και όλοι οι ασθενείς
ολοκλήρωσαν την κλινική
δοκιμή και δεν αποχώρησαν από
τη μελέτη εξ αιτίας οιασδήποτε
παρενέργειας ή δυσανεξίας.
«Είναι γεγονός ότι η νέα
θεραπεία γεννά σημαντικές
ελπίδες για την αντιμετώπιση
της πρεσβυωπίας, η οποία
αποτελεί το άγιο δισκοπότηρο
της οφθαλμολογίας, αλλά και
του καταρράκτη» αναφέρει
ο διαπρεπής ο χειρουργός
οφθαλμίατρος, Καθηγητής
Οφθαλμολογίας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
και επιστημονικός υπεύθυνος
του Οφθαλμολογικού Κέντρου
Γλαυκώματος & Laser Αθηνών
κ. Βασίλειος Κοζομπόλης και
συνεχίζει
«Τα πρώτα αυτά αποτελέσματα

είναι ενθαρρυντικά αλλά
ως συνήθως απαιτούνται
περισσότερες κλινικές
δοκιμές για να πιστοποιηθεί η
ουσιαστική αποτελεσματικότητα
αυτής της νέας θεραπευτικής
πρότασης και η συνεισφορά
της στην καθημερινή κλινική
πράξη. Ωστόσο φαίνεται ότι
έγινε το πρώτο βήμα και οι δυο
αυτές οφθαλμολογικές παθήσεις
σύντομα ίσως είναι κλινικά
αντιμετωπίσιμες».
Μέχρι τότε όμως, όπως
διευκρίνισε ο Έλληνας
καθηγητής οφθαλμολογίας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου,
θα πρέπει να παραμείνουμε
στις υφιστάμενες θεραπευτικές
λύσεις για την αντιμετώπιση της
πρεσβυωπίας. Είτε αυτή γίνεται
με LASER είτε με την χρήση
των σύγχρονων ενδοφακών
που τοποθετούνται κατά την
διάρκεια της αφαίρεσης του
καταρρακτικού φακού.
Οι υφιστάμενες μέθοδοι,
σύμφωνα με τον κ Κοζομπόλη,
έχουν αποδείξει την
αποτελεσματικότητα και την
ασφάλεια τους και έχουμε πλέον
εμπειρία εκατομμυρίων ασθενών
που απολαμβάνουν βελτιωμένη
ποιότητα ζωής χάρη σε αυτές τις
τεχνικές.
Η ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ EV06
Η ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων από την
κλινική εφαρμογή της νέας
επαναστατικής θεραπείας έγινε
από τον Dr Lindstrom, ο οποίος
είναι και στο ΔΣ της εταιρείας
Encore Vision που κατασκεύασε
την φαρμακευτική ουσία.
Πρόκειται για μια σύνθετη
χημική ένωση που μπορεί
να χορηγείται τοπικά υπό
μορφή σταγόνων – κολλυρίου,
η οποία σύμφωνα με την
κατασκευάστρια φαρμακευτική
εταιρεία είναι ικανή να αυξήσει
την απολεσθείσα ευκαμπτότητα
του φυσικού κρυσταλλικού
φακού σε ασθενείς με
πρεσβυωπία.
Η λύση του προβλήματος της

πρεσβυωπίας είναι το άγιο
δισκοπότηρο της οφθαλμολογίας
διότι όλα τα άτομα από την
ηλικία των 40 χρόνων και άνω
αρχίζουν να παρουσιάζουν
μειωμένη δυνατότητα καθαρής
όρασης για τα κοντινά
αντικείμενα.
Η ένωση αυτή συνίσταται
στην παρουσία ενός χολινικού
εστέρα του λιποϊκού οξέος 1,5%
(EV06, Encore Vision) και
είναι η πρώτη τοπική θεραπεία
κατά της πρεσβυωπίας η οποία
στοχεύει στην επαναφορά των
φυσικών ιδιοτήτων του φυσικού
κρυσταλλοειδούς φακού, ο
οποίος με την πάροδο της
ηλικίας καθίσταται σκληρότερος
και λιγότερο εύκαμπτος
ενώ παράλληλα αλλάζει
και η εσωτερική του δομή,
διαδικασία που είναι υπεύθυνη
για την δημιουργία επίσης του
καταρράκτη.
Η χρήση της σύνθετης αυτής
χημικής ένωσης έδειξε
ότι αποκαθιστά μερικώς
τουλάχιστον ορισμένες από τις
οπτικές ιδιότητες που χάνονται
καθώς ο φυσικός φακός
σκληραίνει με την ηλικία.
Επίσης ο χολινικός εστέρας
του λιποϊκού οξέος 1,5% - το
EV06 δηλαδή όπως προσωρινώς
ονομάστηκε - μπορεί να
βοηθήσει στην επιβράδυνση
ή ακόμα και στην αναστροφή
της δημιουργίας πυρηνικού
καταρράκτη, δεδομένου ότι
ο καταρράκτης προκαλείται
από την ίδια διαδικασία που
προκαλείται και η πρεσβυωπία.
Ο μηχανισμός δράσης έχει ως
εξής στις βασικές του αρχές:
Το EV06 στοχεύει στους
δισουλφιδικούς δεσμούς που
σχηματίζονται μεταξύ των
πρωτεϊνών στον κρυσταλλικό
φακό ως απάντηση στην
οξειδωτική δράση και την
υπεριώδη ακτινοβολία που
σκληρύνουν και αλλοιώνουν
τον φακό. Η συνυπάρχουσα
χολίνη βοηθά την χημική ένωση
να διεισδύσει στον κερατοειδή
χιτώνα και να εισέλθει στο
εσωτερικό του οφθαλμού όπου

μετατρέπεται στο λιποϊκό οξύ
και στο διϋδρολιποϊκό οξύ, τα
οποία με τη σειρά τους διαλύουν
τους δισουλφιδικούς δεσμούς.
Στην πραγματικότητα εκείνο το
οποίο γίνεται είναι το αντίθετο

από την θεραπεία διασύνδεσης
που χρησιμοποιείται σε άλλες
παθήσεις (πραγματοποιείται
un-crossing του φυσικού
κρυσταλλοειδούς φακού).

Is medical marijuana safe?
Further study is needed to answer this question, but possible
short- and long-term risks of using marijuana to treat medical
conditions include:
•
Addiction, which occurs in about 10 percent of users
who start smoking marijuana before age 25
•
Breathing problems, for people who smoke marijuana
•
Dizziness
•
Impaired concentration and memory
•
Increased heart rate
•
Increased risk of heart attack or stroke
•
Mental illness in people with a tendency toward it
•
Negative drug-to-drug interactions
•
Slower reaction times
•
Withdrawal symptoms
Mayo clinic

5 tips for a better night’s sleep
Get a restful night’s sleep with these tips.
Sleep is a remarkably productive
and critical part of life; it’s the
time when the brain and body
recharge for another day. Yet,
most of us simply aren’t getting
enough sleep. Stress, everyday demands and — yes, your
smartphone — are likely culprits
negatively impacting your sleep.
Either too little or too much sleep can make it tough to function at
your best. Sleep better and wake up feeling more rested with this
advice.
•
Eat meals (especially dinner) at the same time each day and
at least two to three hours before bedtime.
•
Limit naps to 30 minutes at least six to eight hours before
bedtime.
•
Stay active. Any activity is good. For best results, get
moving 20 to 30 minutes most days, at least four to six hours before
bedtime.
•
Limit your caffeine intake and avoid it after noon. Also
avoid stimulants such as decongestants and nicotine.
•
Go to bed at the same time every night and get up about the
same time every morning — even on weekends.
A healthy amount of sleep for most adults is seven to eight hours
a night. If self-care techniques don’t help, talk to your health care
provider. Sleep problems are treatable

Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Ζωή Λάσκαρη
Θλίψη στον καλλιτεχνικό αλλά και
στον απλό κόσμο που την αγάπησε
μέσα από τις ταινίες της σκόρπισε
η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της
ηθοποιού Ζωής Λάσκαρη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του
Νewpost, η ηθοποιός βρέθηκε νεκρή
σήμερα, Παρασκευή, στο σπίτι της
στο Πόρτο Ράφτη.
Η Ζωή Λάσκαρη (12 Δεκεμβρίου
1944-18 Αυγούστου 2017) ήταν
ηθοποιός, μια από τις διασημότερες
σταρ του παλιού ελληνικού
κινηματογράφου, που ξεκίνησε την
καριέρα της κερδίζοντας τον τίτλο
της «Σταρ Ελλάς», το 1959.
Το πραγματικό της όνομα ήταν Ζωή Κουρούκλη (όμοιο με της εξαδέλφης της Zωής Kουρούκλη, γνωστής τότε
τραγουδίστριας).
Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη στις 12 Δεκεμβρίου του 1940 σύμφωνα με την εφημερίδα Aπογευματινή,
διοργανώτρια των καλλιστείων ή του 1944 σύμφωνα με την ίδια την ηθοποιό.
Στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 θεωρείτο –μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Τζένη Καρέζη– μια από τις
εμπορικότερες σταρ του ελληνικού κινηματογράφου.
Kαλλιστεία
Tο βράδυ του Σαββάτου 20 Iουνίου 1959, στην «φαντασμαγορικήν χοροεσπερίδα εις τα Aστέρια της Γλυφάδας,
εξελέγη “Σταρ Eλλάς 1959” η 18ετίς δεσποινίς Ζωΐτσα Kουρούκλη, με το ψευδώνυμον “Aμαρυλλίς” (αριθμός
12), υπό τας επευφημίας του πλήθους που είχε κατακλύσει το κέντρον». Mάλιστα, στην ίδια εκδήλωση –παρουσία
Λάμπρου Kωνσταντάρα και Xριστίνας Σύλβα– απενεμήθη ο τίτλος της «μις Eλληνίδος 1959» στην επίσης
μετέπειτα ηθοποιό Πάρις Λεβέντη, που συμμετείχε στον διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «Kαρυάτιδα». Στα στοιχεία
που έδινε καθημερινώς για τις επικρατέστερες της στέψεως η εφημερίδα Aπογευματινή, αναφέρεται (Tετάρτη,
10/6/1959) ότι «η “Aμαρυλλίς” εγεννήθη εις την Θεσσαλονίκην· έχει ύψος 1,68 μ.· βάρος 57 κιλά· περίμετρο
θώρακος 0,88· μέσης 0,62 και λεκάνης 0,93».
Στις 26 Iουλίου στο Λονγκ Mπητς των Hνωμένων Πολιτειών, η Zωή Λάσκαρη διαγωνίστηκε αξιοπρεπώς για την
ανάδειξη «Mις Yφήλιος 1959».
Kινηματογράφος
O τίτλος της Σταρ Ελλάς αλλά και η κοινή καταγωγή της με τον Γιάννη Δαλιανίδη ήταν η αφορμή ώστε ο
τελευταίος να την επιλέξει για πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ο Κατήφορος» το 1961.
Η τεράστια επιτυχία της ταινίας έκανε την Λάσκαρη μία από τις μεγαλύτερες σταρ της εποχής και μόνιμη
πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου, υπογράφoντας αποκλειστικό συμβόλαιο με τη σημαντικότερη
ελληνική εταιρία παραγωγής, τη Φίνος Φιλμ. Από τότε πρωταγωνίστησε σε πολύ μεγάλες κινηματογραφικές
επιτυχίες και στα περισσότερα είδη ταινιών της εποχής (κωμωδία, κοινωνικό δράμα, μιούζικαλ) κατά την χρυσή
περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου.
Ο Φιλοποίμην Φίνος επέλεξε να μην κρατήσει το πραγματικό της επίθετο, προκειμένου να μη γίνεται σύγχυση με
την πρώτη της εξαδέλφη Ζωή Κουρούκλη, η οποία ήταν ήδη γνωστή τραγουδίστρια. Το επίθετο Λάσκαρη επέλεξε
ο Γιάννης Δαλιανίδης από την ονομασία ενός Ιταλού.
Η εικόνα που διαμόρφωσε μέσα από τις ταινίες της ήταν αυτή μιας δυναμικής και μοιραίας γυναίκας, ενώ
αποτελούσε το κρυφό απωθημένο πολλών αντρών. Πολλές οι επιτυχίες στις οποίες πρωταγωνίστησε όπως Μερικοί
το προτιμούν κρύο, Νόμος 4000, Κορίτσια για φίλημα, Στεφανία, Μια κυρία στα μπουζούκια, Οι θαλασσιές οι
χάντρες και πολλές άλλες.
Συνεργάστηκε με άλλα μεγάλα και αγαπημένα ονόματα, όπως Ρένα Βλαχοπούλου, Ντίνος Ηλιόπουλος, Κώστας
Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Μαίρη Χρονοπούλου, Αλέκος Αλεξανδράκης, Φαίδων Γεωργίτσης, Νίκος
Κούρκουλος κ.ά.

Πηγή: newpost.gr

National NewsMedia Council, National Ethnic Press and Media
Council of Canada align to strengthen inter-cultural dialogue in
Canadian media
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Greek Orthodox Community East Vancouver
Dear parents,
Hope everyone had a fantastic summer and ready for another great
year.
We would like to start off by thanking all the parents who were
a part of organizing and helping out at the year end carnival and
also those who volunteered at the Community’s summer festival!!!
Great Job everyone!
Re: Registrations, for those who have not registered yet we will
be holding registration on Friday, September 8th, 2017 from 4:00
p.m. to 6:00 p.m. as well as on Sunday, September 10th, 2017, after
church. You may also come in during office hours and drop off
registration to the secretary. Please ensure you have all parts of the
registration complete.
Also, for the Parents who want to start their volunteering early, we
need some parent volunteers (4) on Friday September 8th, 2017
(arrange time with Kyria Kristina) to help Kyria Kristina with
setting up the classroom. If you’re interested please contact her
directly.
We are looking forward to seeing you all the Agiasmos on Sunday,
September 17, 2017 at church! The students will receive a special
treat! And of course to the start of the new Greek School year on
Monday, September 18, 2017.
Sincerely,
Chrysoula, Stella & Voula
Greek School Committee

Greek Orthodox
Community of Surrey
& Fraser Valley
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς τους γονείς και κηδεμόνες
Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε για την δήλωση
των μαθητών και μαθητριών που θέλουν να παρακολουθήσουν
στο σχολείο της Κοινότητάς μας.
Οι ώρες εγγραφής του σχολειου είναι το Σαββατο 16
Σεπτεμβρίου 2017 απο τις 10 – 12 το πρωί, και για το χορευτικό
την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 μετά την εκκλησία.
Για περισότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στο γραφείο
της Κοινότητας 604 496 5099
Εκ του γραφείου της Κοινότητας

TORONTO, September 5, 2017 – The National NewsMedia Council of Canada is excited to announce a new alliance with the National Ethnic Press and Media Council of Canada.
This agreement will amplify the reach of both organizations on issues of shared concern, such as press freedom,
multicultural representation in the media, news literacy, and journalism ethics.
“This landmark agreement provides the foundation for a more productive intercultural dialogue in Canadian media,” says John Fraser, President and CEO of the NNC. “It recognizes the power journalism has to influence and
effect significant social development.”
As part of the agreement, the NNC and the NEPC have agreed to act as ‘steering committees’ to help each other inform and resolve editorial complaints raised against members when issues of race or ethnicity are of central focus.
In addition, the two organizations have agreed to collaborate on public outreach and research projects to act as a
bridge between mainstream and multicultural media in Canada.
“This is the beginning of a new era for our organization and our members,” says Thomas Saras, President and CEO
of the National Ethnic Press and Media Council of Canada. “Working with our brothers and sisters at the NNC and
in the mainstream press will be extremely valuable in helping shed light on the ever-changing experiences of ethnic
Canadians.”
ABOUT THE NNC:
The NNC was established in September 2015 as a voluntary self-regulatory body dealing with issues of journalistic
standards and ethics. The NNC is the successor organization to the former Ontario Press Council, Manitoba Press
Council, BC Press Council and Atlantic Press Council. It has over 800 members representing daily and community
newspapers, magazines and digital news platforms in every province in the country.

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

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

EXTRA LARGE

Τα 2 κιλά $15.00

Μια αξέχαστη θέα του Αιγαίου που αντικρύζει ο επισκέπτης από
την ψαροταβέρνα “ΑΛΘΑΙΜΕΝΗ” που βρίσκεται στο λιμάνι στην Κάμειρο
Σκάλα. Πλησίον βρίσκεται και το ονομαστό Καστέλο Κρητηνίας που είναι
ένα από τα καλύτερα διατηρημένο κάστρο Ιωαννιτών στη Ρόδο.
Αριστερά:
Mεσημεριανό
στην ψαροταβέρνα
“Αλθαιμένη”

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.

και δεξιά: με
τον φίλο Θεόδωρο
Καραγιάννη, που
είναι ο καλύτερος
στο παραγάδι. Έξω
από το πατρικό
του στέκι.
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