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Το χρονικό της εθνικής τραγωδίας

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Λεπτό προς λεπτό, τα γεγονότα που καταχώρισαν τη Δευτέρα
23 Ιουλίου 2018 στις μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας.
Χρειάστηκαν λιγότερες από 12 ώρες για να συντελεστεί μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στα
ελληνικά χρονικά: ο θάνατος δεκάδων πολιτών, παιδιών, ηλικιωμένων, οικογενειών, από την πυρκαγιά
που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στο Νταού Πεντέλης. Σε διάστημα μιας ώρας και σαράντα
λεπτών, οι φλόγες κατέστρεψαν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, δάσος, πριν σβήσουν στη θάλασσα, στο
Κόκκινο Λιμανάκι και στην Αργυρά Ακτή. Οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν να ανακόψουν την ορμή
της φωτιάς, ενώ η κυβέρνηση, αφού χρειάστηκε πάνω από τέσσερις ώρες για να καταλάβει το μέγεθος
της καταστροφής, την απέδωσε στις ακραίες καιρικές συνθήκες και στα σκοτεινά σχέδια εμπρηστών.
Ωστόσο, τα ευρήματα της έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας αποδομούν την επιχειρηματολογία της,
καθώς προκύπτει ότι, όπως και στην Ηλεία το 2007, η πυρκαγιά ξεκίνησε από αμέλεια.

Το χρονικό των καταστροφικών
πυρκαγιών της Δευτέρας 23/7:

Γράφημα: Νότης Ρήγας/ Ατελιέ «Κ»

● 12.03. Ξεσπάει πυρκαγιά στη
θέση «Αέρας» στα Γεράνεια
Ορη, πάνω από την Κινέτα.
Από το κέντρο επιχειρήσεων
της Πυροσβεστικής δίνεται
εντολή να μεταβούν στο
μέτωπο 15 υδροφόρες και,
πέντε λεπτά αργότερα, στις
12.08, λαμβάνουν εντολή να
απογειωθούν δύο Canadair και
ένα ελικόπτερο Erickson από
το αεροδρόμιο της Ελευσίνας.
Ο αναπληρωτής υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Νίκος
Τόσκας πηγαίνει στο αρχηγείο
της Πυροσβεστικής, απ’ όπου ο
αρχηγός και οι δύο υπαρχηγοί
συντονίζουν την επιχείρηση.
Κανείς τους εκείνη τη στιγμή
δεν γνωρίζει ότι μερικές ώρες
αργότερα, 85 χιλιόμετρα
ανατολικότερα, θα ξεσπάσει
η φονικότερη πυρκαγιά στα
ελληνικά χρονικά.

Ohio Native George E. Loucas
Elected Supreme President
July 30, 2018

The delegates of the American Hellenic Educational Progressive Association
(Order of AHEPA), the leading service association for the nation’s millions
of American citizens of Greek heritage and Philhellenes, elected George E.
Loucas, Esq., Supreme President at the 96th Annual Supreme Convention,
Atlantic City, N.J. Loucas, of Novelty, Ohio, ran unopposed in elections that
were held July 26, 2018. Formal installation ceremonies were held the next
day.

Greece, Turkey agree to focus on reducing
Aegean tensions: Greek PM
Humeyra Pamuk
BRUSSELS (Reuters) - Greece and
Turkey have agreed to focus efforts on
easing tensions in the Aegean, Greek
Prime Minister Alexis Tsipras said on
Thursday after meeting Turkish President Tayyip Erdogan on the sidelines
of a NATO summit.
Turkey’s President Tayyip Erdogan
meets with Greece’s Prime Minister
Alexis Tsipras in Brussels, Belgium
July 12, 2018. Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS
“I put to the Turkish president this increase in Turkish violations in the Aegean .. And
we finally agreed to give emphasis to our efforts to reduce tensions,” Tsipras told a
news conference in Brussels.
The two countries, which are members of the military alliance, are at odds over a
host of issues ranging from ethnically split Cyprus to sovereignty over airspace and
overflights.
Turkey says its jets carry out regular patrols along the Aegean as part of its right to
protect its borders.
While tensions have long simmered, the rhetoric between the two neighbors has
sharpened in the past two years: Two Greek soldiers detained by Turkey and eight
Turkish soldiers seeking asylum in Greece have been the focal point of verbal jousting
in recent months.
The meeting with Erdogan, which lasted almost two hours, was not “the easiest of
meetings”, Tsipras told journalists.
The Greek soldiers were arrested in March after crossing a borderline between the two
countries and face charges of illegal entry in Turkey.
The eight Turkish commandos, who commandeered a helicopter to flee Turkey as a
coup against Erdogan crumbled in July 2016, have sought asylum in Greece. Turkey
says they were involved in the putsch and demands they be returned to face trial.
Tsipras said he raised the issue of the Greek soldiers, whom, he said, were in custody
without charge. In turn, he said, Erdogan raised the matter of the Turkish commandos
who fled to Greece.

● 13.05. Η φωτιά στην Κινέτα λαμβάνει διαστάσεις
και η Πυροσβεστική ενισχύει τις δυνάμεις στο
μέτωπο. Οι υδροφόρες από 15 αυξάνονται σε 26
και από το Κέντρο Επιχειρήσεων δίνεται εντολή
σε ακόμα ένα ελικόπτερο και σε ένα αεροσκάφος
να απογειωθούν από την Ελευσίνα προκειμένου να
κάνουν ρίψεις νερού στα μέτωπα.

“I stressed, once more, I made clear, that in Greece, the Greek judiciary is totally independent,” Tsipras said, referring to applications by those individuals to claim asylum.
“At the same time I underlined what I have repeatedly stated, that for the Greek
government, coupists, from any country - from Turkey in this case - or anyone who
attempts the breakdown of democratic order, are not welcome in our country.”

● 15.05. Εκκενώνονται οι οικισμοί Γαλήνη,
Πανόραμα 1 και Πανόραμα 2. Ταυτόχρονα,
δίνεται εντολή σε αεροπλάνα και ελικόπτερα που
στάθμευαν στην Ανδραβίδα να συνδράμουν στην
κατάσβεση.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 2 &12)
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The two countries also agreed that their foreign ministers maintain contact on ethnically-split Cyprus, divided since a Turkish invasion in 1974 after a brief Greek-inspired coup. The latest bid to unite the island under a federal umbrella collapsed
exactly one year ago.

Η φωτιά στο Μάτι Αττικής. (Φωτογραφία: ΑΠΕ)

Writing by Michele Kambas, Editing by William Maclean
Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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Το χρονικό της εθνικής τραγωδίας
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Η μάχη των πυροσβεστών στην Κινέτα. (Φωτογραφία: ΑΠΕ)
● 16.49. Ενώ μαίνεται η πυρκαγιά στα Γεράνεια, το «199» της
Πυροσβεστικής ενημερώνεται για καπνό στην περιοχή του Νταού
Πεντέλης. Όσο το Κέντρο Επιχειρήσεων προσπαθεί να διαπιστώσει
εάν πρόκειται για νέα πυρκαγιά, αξιωματικός που περιπολεί στο
Μαρκόπουλο επιβεβαιώνει μέσω ασυρμάτου τους φόβους της
ηγεσίας. «Στείλτε γρήγορα δυνάμεις», τους προτρέπει, ενώ φεύγει
και ο ίδιος για το μέτωπο. Ένα λεπτό αργότερα, δίνεται εντολή σε
ελικόπτερο που έκανε ρίψεις νερού στην Κινέτα να αλλάξει πορεία
και να κατευθυνθεί στην Πεντέλη, ενώ ένα δεύτερο που βρισκόταν
στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας παίρνει εντολή να σπεύσει στη
φωτιά. Ωστόσο, δηλώνει αδυναμία απογείωσης λόγω των ανέμων.
Αντίθετα, μέσα στο επόμενο εικοσάλεπτο 22 υδροφόρες από την
Παλλήνη, τη Ραφήνα, το Κορωπί, το Μαρκόπουλο κατευθύνονται
στο σημείο. Γίνεται εκκένωση των κατασκηνώσεων στον Αγιο
Ανδρέα. Με πούλμαν απομακρύνονται μέσω της λεωφόρου
Διονύσου 1.400 παιδιά.
● 17.20. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι που ξεπερνούν τα 100
χιλιόμετρα την ώρα. Η φωτιά κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς
τον Νέο Βουτζά και οι πρώτοι πυροσβέστες που φτάνουν στο
σημείο προσπαθούν να προστατέψουν τη Μονή Παντοκράτορος
και το Λύρειο Ιδρυμα. «Τρεις υδροφόρες από το Λαύριο, το
Μαρκόπουλο και τη Ραφήνα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες. Ακουγα
τους συναδέλφους μου στον ασύρματο να ουρλιάζουν πανικόβλητοι.
Τους βοηθήσαμε να παραμείνουν ψύχραιμοι και τρέξαμε να τους
απεγκλωβίσουμε», θα πει μερικές ώρες αργότερα στέλεχος της
Πυροσβεστικής, που μετείχε στην επιχείρηση.
● 17.30. Η φωτιά μπαίνει στις ρεματιές όπου υπάρχει καύσιμη ύλη
και γρήγορα φτάνει στον οικισμό του Νέου Βουτζά. Οι πρώτοι
κάτοικοι που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους απομακρύνονται
μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος. Οι υπόλοιποι εγκλωβίζονται
και χρειάζονται τη συνδρομή των πυροσβεστών για να γλιτώσουν.
Πυροσβέστης που ήταν στο σημείο αφηγείται: «Το “199” δεχόταν
200 κλήσεις για απεγκλωβισμούς το λεπτό. Δεν προλαβαίναμε να
κάνουμε κατάσβεση, δεν υπήρχε χρόνος γι’ αυτό. Μπαίναμε στα
σπίτια και απομακρύναμε τους κατοίκους. Θυμάμαι να βγάζω έναν
ηλικιωμένο με το εγγόνι του από το ασανσέρ μιας πολυκατοικίας
που καιγόταν».

● 17.50. Ο επικεφαλής των
πυροσβεστικών δυνάμεων
συναντά στον Νέο Βουτζά τον
δήμαρχο Ραφήνας Βαγγέλη
Μπουρνούς, που με υδροφόρα
προσπαθεί να σβήσει τη
φωτιά. «Δήμαρχε, εδώ που
βρισκόμαστε είναι Δήμος
Ραφήνας ή Μαραθώνα;»,
τον ρωτάει, σύμφωνα με
τις περιγραφές αυτοπτών.
«Ραφήνα», του απαντά εκείνος.

«Τότε, διώξ’ τους όλους
τώρα», του λέει με
ένταση ο πυροσβέστης
● 18.12. Το Κέντρο
Επιχειρήσεων δίνει εντολή
σε ακόμα ένα Erickson να
απογειωθεί από την Ελευσίνα με
προορισμό την Πεντέλη, ενώ και
το πλήρωμα ενός Canadair που
πετούσε πάνω από την Κινέτα
διατάσσεται να κατευθυνθεί στη
Ραφήνα. Λόγω των ισχυρών
ανέμων και του καπνού ωστόσο,
οι «βολές» δεν βρίσκουν στόχο.
Canadair προσπαθεί να
συνδράμει τις επίγειες δυνάμεις.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
(Φωτογραφία: ΑΠΕ)
● 18.13. Οι φλόγες κατεβαίνουν
προς τη θάλασσα, η «μάχη»
για να κρατηθεί η φωτιά πάνω
από τη λεωφόρο Μαραθώνος
δείχνει να χάνεται και ο
τοπικός διοικητής της Τροχαίας
παίρνει εντολή να διακόψει
την κυκλοφορία στη λεωφόρο
Μαραθώνος μόνο για όσα
αυτοκίνητα κατευθύνονται προς
το μέτωπο της πυρκαγιάς και
όχι για όσα απομακρύνονται απ
αυτό.

Χάνεται η μάχη
της Μαραθώνος

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12)
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● 18.22. Οι φλόγες διασχίζουν
τη λεωφόρο Μαραθώνος
στο ύψος της συμβολής με
την οδό Κυανής Ακτής και
κατευθύνονται προς το μικρό
λιμάνι, στο Μάτι. Πυροσβέστες
μεταφέρουν κατοίκους και
επισκέπτες μακριά από
τη φωτιά. Στον ασύρματο
Σπίτι φλέγεται στον Νέο Βουτζά. (Φωτογραφία: ΑΠΕ)
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Ο “Δεύτερος Γύρος

Πέμπτη 26/07/2018

Γράφει ο Θωμάς Σ. Σάρας
Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Τον δεκάλογο των συμπερασμάτων
της για την καταστροφική πυρκαγιά
στο Μάτι έδωσε στη δημοσιότητα
η ερευνητική ομάδα του Τμήματος
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τον
καθηγητή Ευθύμη Λέκκα έπειτα από
μια πρώτη ανάλυση των δεδομένων
που συνέλεξε. Όπως επισημαίνεται,
μεταξύ άλλων, η μη έγκαιρη
προειδοποίηση, γεγονός που
συνετέλεσε στον μεγάλο αριθμό των
θυμάτων, οφείλεται στην ταχύτατη
πλευρική εξάπλωση της πυρκαγιάς.
Αναλυτικότερα:

1. Πρόκειται για χαρακτηριστική
περίπτωση πυρκαγιάς σε ζώνη μίξης δασών - οικισμών (wildland urban interface - WUI), όπου καταγράφεται η
υψηλότερη πιθανότητα ανθρώπινων απωλειών στον ελληνικό χώρο και παγκοσμίως. Ειδικά στον ελληνικό χώρο
τέτοιες περιπτώσεις είναι πολυάριθμες.
2. Οι ισχυροί δυτικοί άνεμοι, ταχύτητας κατά θέσεις και κατά διαστήματα ακόμα και άνω των 90 χιλ. την ώρα,
διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο στη γρήγορη μετάδοση της πυρκαγιάς προς τα χαμηλότερα υψόμετρα
(downslope spread).
3. Η ταχύτατη πλευρική εξάπλωση της πυρκαγιάς, αποτέλεσε πιθανότατα τον κύριο λόγο για τη μη έγκαιρη
προειδοποίηση, γεγονός που συντέλεσε στο μεγάλο αριθμό των θυμάτων.
4. Παρατηρήθηκε ότι επηρεάστηκαν κυρίως κατοικίες και κτήρια υπερυψωμένα ή με ορόφους, με μικρότερες
καταγεγραμμένες ζημιές στα ισόγεια και στα υπόγεια, τυπικό δείγμα πυρκαγιάς κόμης.
5. Με βάση μαρτυρίες που αναλύονται αυτή τη στιγμή συστηματικά, προκύπτει ότι ο πληθυσμός που βρισκόταν
κοντά στην παραλία, πληροφορήθηκε για την πυρκαγιά από άτομα που εκκένωναν το δυτικότερο τμήμα του
οικισμού Μάτι, το οποίο είχε ήδη πληγεί και όχι με τη μορφή έγκαιρης προειδοποίησης από κάποιο φορέα. Το
γεγονός αυτό δείχνει ότι δόθηκε σχεδόν μηδενικός χρόνος προειδοποίησης και αντίδρασης.
6. Από την έρευνα πεδίου διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην κατασκευή των οικιών με ευαίσθητα σημεία στη στέγη, τα
κουφώματα και άλλα μέρη, τα οποία συνετέλεσαν στην καταστροφή τους. Η βελτίωσή τους πιθανόν να είχε θετικά
αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στην τρωτότητά τους απέναντι σε πυρκαγιές.
7. Σημαντικός εκτιμάται ότι είναι ο ιδιαίτερος πολεοδομικός σχεδιασμός του οικισμού, ο οποίος ενέργησε ως
«παγίδα» για τον πληθυσμό που προσπάθησε να εκκενώσει. Κάποια από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του ήταν:
οδοί μικρού πλάτους, πολυάριθμα αδιέξοδα, ιδιαίτερα επιμήκη οικοδομικά τετράγωνα, χωρίς δυνατότητα πλευρικής
διαφυγής.
8. Με βάση μαρτυρίες που αναλύονται αυτή τη στιγμή συστηματικά, στις επιπτώσεις συνέβαλε η κυκλοφοριακή
συμφόρηση, λόγω πανικού αλλά και η μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού (κατοίκων αλλά και επισκεπτών /
τουριστών που πιθανόν δεν γνώριζαν τη γεωγραφία της περιοχής).
9. Η μορφολογία της ακτογραμμής έκανε δυσχερή την πρόσβαση στην παραλία στα περισσότερα σημεία
(κρημνώδεις ακτές), περιορισμένες οι προσβάσιμες παραλίες, τα οποία σε συνδυασμό με τη χαμηλή ορατότητα και
την αποπνιχτική ατμόσφαιρα συντέλεσαν στον εγκλωβισμό.
10. Πιθανή απρόσμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς λόγω αλλαγής στον τύπο της βλάστησης. Η πυρκαγιά
ξεκίνησε από περιοχές που είχαν καεί στο παρελθόν και μετέβει σε περιοχή που δεν είχε καεί πρόσφατα με υψηλή
συγκέντρωση καύσιμης ύλης και επομένως η συμπεριφορά της έγινε κατά πολύ πιο εκρηκτική.
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Όσο μεγάλη είναι η πρόκληση, άλλο τόσο μεγαλύτερος είναι
ο πειρασμός. Το εύλογο ερώτημα που δημιουργούν τα γεγονότα
είναι το εάν και κατά πόσο η “δημοκρατική διοίκηση” των
Αθηνών, πραγματικά σέβεται εκείνο που ισχυρίζεται ότι πρεσβεύει
και εκτιμά την μεγαλοψυχία των Ελλήνων ψηφοφόρων να της
εμπιστευτούν την διαχείριση των κοινών.
Ανεξάρτητα από πολιτικές ιδεολογίες και σκοπιμότητες η ουσία
παραμένει μια και μόνη, ο Ελληνικός λαός και τα συμφέροντα
του. Είναι ένα στοιχείο το οποίο ορκίστηκαν στη συνείδησή τους
να διαφυλάξουν και να υπερασπισθούν. Οι διεθνιστικές θεωρίες
και οι αριστερόκλητες πολιτικές φιλοσοφίες, επί του προκειμένου
δεν πιστεύω ότι είχαν ή και έχουν να κάνουν με τις πραγματικές
ανάγκες και τις άμεσες προτεραιότητες του Ελληνικού λαού.
Δυστυχώς, όμως, για άλλη μια φορά τα γεγονότα ήλθαν να μας
διαβεβαιώσουν ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με τις
αρχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Πρώτα καταδίκασαν τον
Έλληνα σε μια διαρκεί μιζέρια μιας ολόκληρης οκταετίας. Ύστερα
και προκειμένου να τον τιμωρήσουν για το ότι επί δεκαετίες
ολόκληρες τους περιθωριοποίησε, προσπάθησαν να σκοτώσουν το
αγωνιστικό του πνεύμα και τον αυτοσεβασμό του, πουλώντας για
μερικά εκατομμύρια το όνομα της Μακεδονίας. Μια δικαιοπραξία
η οποία σήκωσε τους ανέμους της αγανάκτησης ενός περήφανου
μα και ταλαιπωρημένου λαού. Ενός λαού δοκιμαζόμενου εξ αιτίας
των αδυναμιών των διοικούντων, χωρίς, ωστόσο, κανένα δικαίωμα
να επιβληθεί και να τους υποχρεώσει, να τον σεβαστούν.
Έτσι φτάσαμε, δυστυχώς, στις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018.
Τώρα μιλάν για φαντάσματα και εξωγήινους. Είμαι δε βέβαιος
ότι γνωρίζουν απόλυτα την αλήθεια καθώς και το μυστικό
που κρύβεται πίσω από αυτές τις φωτιές οι οποίες στοίχισαν
περισσότερες από εκατό ζωές πολιτών. Το χειρότερο είναι ότι
δυστυχώς δεν ακούστηκε ούτε ένα παραιτούμαι. Ούτε μια ανάληψη
ευθύνης.
Έτσι για τη τιμή των δημοκρατικών παραδόσεων, που ισχυρίζονται
ότι εκπροσωπούν. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα δημοκρατικής
κοινωνικής διακυβέρνησης, παρόμοια γεγονότα θα είχαν
προκαλέσει μια πολιτική χιονοστιβάδα παραιτήσεων για τα
υπεύθυνα μέλη κυβέρνησης που έχουν την ευθύνη της προστασίας
του λαού.
Στην Αθήνα ωστόσο, της “αριστερής” έκφρασης της δημοκρατίας,
τα πάντα δείχνουν ότι η πολιτική φιλοσοφία και πρακτική των
διοικούντων, είναι εκείνη της ρεβάνς, απέναντι στις λαϊκές
μάζες, για την άρνησή τους να εμπιστευθούν την εξουσία στους
αποτυχημένους τυχάρπαγες της πολιτικής. Ίσως είναι η διαίσθηση
ότι επιτέλους τώρα στο “κίνημα” προσφέρεται μια μοναδική
ευκαιρία να κερδίσει τον “δεύτερο γύρο”, άπαξ και ο πρώτος
χάθηκε τόσο άδοξα.
Όσο για τις πυρκαγιές, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τα
Σκόπια, ότι η λαίλαπα του Ελληνικού λαού δεν θα κρατήσει για
πάντα.

Πηγή: kontranews.gr

Πώς το Μάτι έγινε παγίδα θανάτου – Ένας οικισμός
μέσα στα πεύκα δίχως διεξόδους διαφυγής
24 Ιουλίου 2018
Όταν η αδηφάγα πύρινη λαίλαπα
χίμηξε στο Μάτι το απόγευμα
της Δευτέρας 23 Ιουλίου, άνεμοι
9 μποφόρ δυτικού στεριανού
ανέμου την έσπρωχναν με ορμή να
κατασπαράξει τα πάντα.
Οι φλόγες κατάπιναν ό,τι
συναντούσαν στο διάβα τους
«τρέχοντας» με 70 χλμ την ώρα.
Δεν υπήρχε τρόπος να σταματήσει
αυτή η συμφορά, κανένα σχέδιο
δεν μπορεί να αναχαιτίσει αυτό τον
όλεθρο.
Όμως, το μεγάλο κακό που μας
βρήκε δεν δικαιολογεί την απώλεια
τόσων ανθρώπινων ζωών. Τόσων
άδικα χαμένων ζωών.
Τι συνέβη
Εκατοντάδες πολίτες προσπάθησαν
με τα αυτοκίνητά τους να
εγκαταλείψουν το Μάτι αλλά
εγκλωβίστηκαν σε φριχτό
μποτιλιάρισμα στους στενούς
δρόμους του οικισμού, που
ιδρύθηκε ως παραθεριστικός το
1960 και από το 2000 και μετά
πυκνοκατοικήθηκε δίχως κανένα
σχεδιασμό, δίχως καμία πρόβλεψη
για την ασφάλεια.
Αναπτύχθηκε όπως και πολλά άλλα
μέρη της Ελλάδας άναρχα, στο «έλα
μωρέ», στην «τύχη».
Και δεν αρκεί που χτίστηκε στην

«τύχη» και μέσα στα πεύκα, δεν είχε
ούτε διεξόδους διαφυγής. Έτσι έγινε
παγίδα θανάτου.
Καθώς ολόγυρα των ανθρώπων
τα εύφλεκτα πεύκα άναβαν ως
δαδιά, σπίτια γίνονταν στάχτη
μέσα σε λίγα λεπτά και αυτοκίνητα
αναφλέγονταν, επικράτησε πανικός.
Αλλόφρονες συμπολίτες μας
έφευγαν από τα σπίτια τους
και άλλοι εγκατέλειπαν τα
μποτιλιαρισμένα αυτοκίνητά
τους και όλο αυτό το πλήθος
κατευθύνθηκε τρέχοντας προς την
ακτή, δηλαδή προς τη μόνη διέξοδο
που τους είχε απομείνει για να
γλιτώσουν τον φριχτό θάνατο στις
φλόγες.
Ποια ακτή;
Στο Μάτι οι ακτές δεν είναι από
παντού προσβάσιμες. Ξενοδοχεία,
σπίτια, τις κλείνουν με μάνδρες.
Είναι η «ανάπτυξη» που είχαν ως
πρότυπο το 1960. Να μην υπάρχει
ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές.
Και έτσι, από τη μία στιγμή στην
άλλη, εκατοντάδες συμπολίτες μας
βρέθηκαν να δίνουν αγώνα για
τις ζωές τους, των παιδιών τους,
των αγαπημένων τους προσώπων.
Πηδούσαν πάνω από φράχτες,
έτρεχαν μέσα από ακάλυπτους
χώρους για να φτάσουν στη
θάλασσα.

Ποια θάλασσα;
Κάτι μικροί κόλποι και βράχια. Που
κι αυτοί δεν συνεχίζουν ως κάποια
παραλία αδιάκοπα κατά μήκος όλης
της ακτής, ώστε να μπορούσαν οι
άνθρωποι να κινηθούν παραλιακά
πεζή για να απομακρυνθούν, επειδή
υπάρχουν βράχια αλλά και κτίσματα
που έχουν μπει στην κυριολεξία
μέσα στη θάλασσα και διακόπτουν
την παραλία.
Για αυτό και ο εφιάλτης δεν είχε
τελειώσει για όσους έφτασαν
και μπήκαν στο νερό. Έπρεπε να
σωθούν από τη θάλασσα, με βάρκες.
Βάρκες και σκάφη εθελοντών, που
συντονίζονταν από το Λιμενικό
έσπευσαν ήδη από τις 18.00 να
μαζέψουν τους πυρόπληκτους.
Οι βάρκες και τα σκάφη όμως δεν
μπορούσαν να πλησιάσουν. Είτε
γιατί δεν υπάρχουν ακτές αλλά
βράχια είτε γιατί -ακόμα χειρότεροτους βαρκάρηδες «έκαιγε» η φωτιά.
Τα φλεγόμενα 9 μποφόρ είχαν
ανάψει την ατμόσφαιρα και δεν
άφηναν τους βαρκάρηδες να
πλησιάζουν πιο κοντά από 50 μέτρα
από την ακτή.
Οι ταλαιπωρημένοι και φοβισμένοι
πολίτες έπρεπε να βουτήξουν στη
θάλασσα και να κολυμπήσουν προς
τις λέμβους.
Τραυματίες, γέροι, παιδιά, γυναίκες,
έπεφταν στη θάλασσα για να
δώσουν έναν τελευταίο αγώνα με
τα κύματα πριν διασωθούν από τις
βάρκες που τους περίμεναν.
Η ευθύνη
Λέγεται στα τηλεοπτικά κανάλια
ότι «το Μάτι δεν υπάρχει πια».

ΝΔ: Ζητούμε απαντήσεις από την κυβέρνηση
και όχι να κατασκευάζει εχθρούς
Σχολιάζουν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εμπάργκο στον
ΣΚΑΪ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: TO BHMA 26/07/2018
«Αντί να κατασκευάζει εχθρούς η κυβέρνηση, όπως συνηθίζει, ας δώσει
επιτέλους απαντήσεις στα αμείλικτα ερωτήματα που υπάρχουν για την
εθνική τραγωδία», αναφέρουν πηγές της ΝΔ για την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ
και των ΑΝΕΛ να μην συμμετέχουν στελέχη τους σε εκπομπές του ΣΚΑΪ.
«Η πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζεται με εμπάργκο» τονίζουν πηγές της
Νέας Δημοκρατίας, σε σχόλιο τους σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ. .

Αλήθεια είναι. Αλλά υπάρχει
μια ακόμα μεγαλύτερη αλήθεια:
«Το Μάτι όπως φτιάχτηκε, όπως
οικοδομήθηκε, δεν έπρεπε ποτέ να
υπάρξει».
Ήταν εξ αρχής ένα λάθος,
ένας οικισμός που ξεκίνησε ως
παραθεριστικός το 1960, με τα
ανύπαρκτα στάνταρ των τότε
ελληνικών καθεστώτων και μετά το
2000 πυκνοκατοικήθηκε.
Όλα αυτά τα χρόνια κανείς δεν
σκέφτηκε το εξής: Εάν αρπάξει
φωτιά αυτός εδώ ο τόπος, ο μέσα
στα πεύκα, ο δίχως διεξόδους
διαφυγής, τι θα κάνουμε;
Και ναι, οι πρώτοι που έπρεπε να
το σκεφτούν ήταν οι δήμαρχοί
του. Αυτοί που ζούνε στον τόπο
και τον γνωρίζουν καλύτερα από
τον καθένα. Προφανώς και εκ του
τραγικού αποτελέσματος κανείς
τους ουδέποτε αναρωτήθηκε τι θα
γινόταν εάν άρπαζε φωτιά το Μάτι.
Ή, για να είμαστε ακριβείς, εάν
έφτανε η φωτιά στο Μάτι. Γιατί

εκεί η περιοχή έχει γνωρίσει πολλές
φωτιές. Μία όμως στάθηκε η
μοιραία.
Οι αρχαίοι Ρωμαίοι έλεγαν το πεύκο
«καταραμένο δένδρο» και δεν το
επέτρεπαν μέσα στις πόλεις. Γιατί
γνώριζαν ότι το πεύκο είναι δαδί.
Είναι εμπρηστικός μηχανισμός,
είναι εγγύηση ότι μια ημέρα θα μας
κάψει.
Πώς εμείς οι νεοέλληνες
πειστήκαμε ότι είναι ασφαλές να
ζούμε ανάμεσα στα πεύκα, είναι
πραγματικά απορίας άξιον.
Σήμερα θρηνούμε δεκάδες νεκρούς.
Αδικοχαμένους ανθρώπους. Αφού
καταλαγιάσει ο θρήνος, η εθνική
οδύνη για το κακό που μας βρήκε,
έχουμε μια υποχρέωση. Να μην
υπάρξουν άλλα Μάτια. Ούτε στην
Αττική, ούτε πουθενά αλλού στον
τόπο μας.
Να μην υπάρξουν ποτέ ξανά τέτοιες
παγίδες θανάτου.
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Το Πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στο Παραδείσι Ρόδου
Το Παραδείσι είναι μια παραθαλάσσια κωμόπολη στο νησί της Ρόδου, βρίσκεται 15 χλμ. ΝΔ από την
πόλη την Ρόδο και έχει υψόμετρο 10 μέτρα. Το Παραδείσι, σύμφωνα με την παράδοση, ιδρύθηκε το
1330 από τον Γάλλο Μεγάλο
Μάγιστρο Ελιόν Βιλνέβ του
τάγματος των Ιπποτών ο οποίος
έκτισε το κάστρο του σε μια
κοντινή περιοχή που ονομαζόταν
«Παραδείσιοι Κήποι. Επειδή οι
τότε κάτοικοι αποκαλούσαν τον
Ελιόν Βιλνέβ Βιλανόβα η όλη
περιοχή πήρε αρχικά το όνομα
Βιλανόβα. Σύμφωνα με την
βικιπαίδεια.

AMERICAN HELLENIC
EDUCATIONAL
PROGRESSIVE
ASSOCIATION
AHEPA Releases Initial $50K for Humanitarian Aid to Greece
One day after opening its Emergency Relief Fund, AHEPA will release an initial $50,000 by Friday for humanitarian assistance for the
victims of the deadly wildfires that are devastating Greece’s eastern
Attica region, announced Supreme President Carl R. Hollister.
“The images and stories coming from Greece are absolutely heartbreaking and tragic,” Supreme President Hollister said.

Παραμονή της Αγίας Μαρίνας
(Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018)
γέμισε από κόσμο το παραδείσι.
Το απόγευμα στις 5:30 μ.μ.
στον Ι.Ναού της Αγίας Μαρίας,
τελέσθηκε ο Παρακλητικός
Κανόνας της Αγίας Μαρίνας και
στις 7:30 μ.μ στο προαύλιο του Ι.
Ναού της Αγίας Μαρίνας ο Μέγας
Πανηγυρικός Εσπερινός. Μετά
το πέρας του Εσπερινού στην
κεντρική πλατεία ξεκίνησε το
παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή
μουσική.
Η Αγία Μαρίνα, είναι το πανηγύρι
του χωριού Παραδείσι της Ρόδου
και γιορτάζει στις 17 Ιουλίου. Για
τους παραδεισιώτες η γιορτή αυτή
είναι στενά δεμένη με την ζωή
τους. Από τη γιορτή αυτή ήταν
αδιανόητο να απουσιάζει Παραδεισιώτης.
Οι ξενιτεμένοι, τα παλιά χρόνια,
ονειρεύονταν να είναι εδώ στην
χάρη της, να χορέψουν στην αυλή
της…» να ρίχνουν χρήματα
στα όργανα και να χορεύουν,
να χορεύουν και να κερνούν
συγγενείς και φίλους, ωσότου να
βγάλουν από μέσα τους, όλη την
πίκρα της ξενιτιάς…
– Όσοι κάνανε φοιτητές, κάνανε
τα αδύνατα-δυνατά, 16 του
Ιουλίου, την παραμονή, να
είναι εδώ, ότι κι αν γινόταν…
Ειδάλλως, κλάμα κι οδυρμός, στα
«ξένα μέρη»!…
Κώστας Καρατσίκης

Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate
Statement by Metropolitan Archbishop Sotirios
(Danforth Shooting in Toronto)
Toronto, Ontario
July 23, 2018
FOR IMMEDIATE RELEASE
A heart-breaking act of violence took place last night at the Greektown on the Danforth. Two innocent
people lost their lives: a 10-year-old girl and an 18-year-old woman. We pray for the repose of their
souls and extend our sincere condolences to their families and friends. The gunman himself also lost
his life; we pray for him as well and mourn the tragedy that would lead someone to perform such an
evil act. Our thoughts and prayers are also with the wounded and we humbly entreat our merciful and
loving Lord Jesus Christ to completely restore their health. Faith in God and love for our neighbour
can help us overcome such tragedies; love and forgiveness will always allow good to triumph over
evil and for light to overtake darkness. Let us therefore pray for those who are no longer with us and
provide comfort to all affected by this shooting.
Δήλωση Μητροπολίτη Σωτηρίου, Προέδρου Συνέλευσης Ορρθοδόξων Αρχιερέων Καναδά
(Πυροβολισμοί και φόνοι στη Danforth –Toronto)
Μια αποτρόπαια πράξη βίας έγινε χθες βράδυ στο Greektown επί της Danforth. Δύο αθώοι άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους: Ένα 10χρονο κορίτσι και μια 18χρονη. Προσευχόμαστε για την ανάπαυση
των ψυχών τους και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους
τους. Ο δράστης έχασε και ο ίδιος τη ζωή του. Προσευχόμαστε γι ‘αυτόν επίσης και θρηνούμε για
την τραγωδία που τον οδήγησε να κάμει μια τέτοια αμαρτωλή πράξη. Οι σκέψεις και οι προσευχές
μας είναι επίσης με τους τραυματίες και παρακαλούμε τον Τρισάγιο Θεό για την πλήρη ανάρρωσή
τους. Η πίστη στον Θεό και η αγάπη για τον συνάνθρωπό μας βοηθούν να αποφεύγουμε παρόμοιες
τραγωδίες. Η αγάπη και η συγχώρεση επιτρέπουν στο καλό να θριαμβεύει πάνω από το κακό και το
φως να υπερνικά το σκοτάδι. Καθήκον μας είναι να προσευχόμεθα για αυτούς που δεν είναι πλέον
μαζί μας και να παρηγορούμε όλους αυτούς οι οποίοι υποφέρουν από αυτή την τραγωδία.

Featured image above: AHEPA Board of Trustees authorizes
the release of $50k for emergency assistance.
One day after opening its Emergency Relief Fund, AHEPA will release an initial $50,000 by Friday for humanitarian assistance for the
victims of the deadly wildfires that are devastating Greece’s eastern
Attica region, announced Supreme President Carl R. Hollister.
“The images and stories coming from Greece are absolutely heartbreaking and tragic,” Supreme President Hollister said. “Our
thoughts and prayers continue to be with the families of the victims
and all who have been affected by this tragedy. We are extremely
grateful to Greece’s first responders and to all nations that have
offered support and assistance, including the full engagement of the
United States.”
He added, “This is just AHEPA’s first step toward providing aid to
Greece. We will raise more, and we are calling on our chapters to
mobilize. We thank everyone who has donated thus far and ask for
our appeal to be shared widely. We will stand with Greece as we did
in 2007 and during other times of great need.”
In 2007, AHEPA transported 270 care packages totaling $250,000
worth of goods and raised an additional $250,000 in financial assistance for Greece’s wildfires victims.
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Προοδεύσαμε η όχι; Ποια είναι η σωστή
απάντηση;
Ίσως ακατάλληλο για
αναγνώστες με κλειστά μυαλά.
Γραφει ο Καθηγητης Γιωργος Γκεκας
Ακόμα υπάρχει πόλεμος και πείνα
σε πολλά μέρη της γης.

Insert: Πρέπει να βάζουμε ολο και
υψηλότερους στόχους αλλα πόσο
υψηλοί πρέπει να είναι ώστε αν δεν
τους επιτύχουμε να μη θεωρούμαστε
αποτυχημένοι? Μήπως βάζοντας
ολοένα και υψηλότερους στόχους
είναι μία κατάσταση ουτοπίας, και
υπερεκτίμησης των ικανοτήτων μας
στην όποια είναι πεπρωμένο μας να
αποτύχαμε?
Τι είναι πρόοδος ? Για να ορίσουμε
την πρόοδο πρέπει να έχουμε δυο
στοιχεία: Μια βάση, αφετηρία
δηλαδή, και κάποιο κριτήριο,
προόδου. Για να διαπιστώσουμε αν
υφίσταται πρόοδος σε κάτι, πρέπει
να ξεκινήσουμε από κάπου.
Παραδείγματος χαριν ένας μαθητής
που έπαιρνε 65 % και τώρα παίρνει
80% λέμε ότι προόδευσε. Κι αν
ένας αθλητής πηδούσε 4.90 μετρά
στο άλμα επί κοντώ και τώρα
πηδαει 5 μετρά επίσης λέμε ότι
προόδευσε. Δηλαδή ξεκινάμε από
τη βάση του 65% η τα 4.90 μετρά
στα παραπάνω παραδείγματα και με
κριτήρια αυτή τη βάση κάθε βαθμός
η πόντος παραπάνω μετράει σαν
πρόοδος.
Αν όμως βάλουμε τον πήχη στα
5.10 και ο αθλητής μας δεν τα
περάσει στη προσπάθεια του , τότε
λέμε ότι απέτυχε και αγνοούμε την
ικανότητα του να πέρνα τα 4.90
μέτρα!
Είναι παράξενο η και παράδοξο
λοιπόν όταν βάζουμε τον πήχη πολύ
πιο ψηλά από αυτό που πραγματικά
μπορούμε να θρηνούμε την έλλειψη
προόδου και την «αποτυχία».
Παραγνωρίζουμε ότι έχουμε ήδη
επιτύχει τα 4.90 μετρά και κρίνουμε
με βάση αυτό που δεν καταφέραμε,
το ύψος των 5.10. Στη περίπτωση
αυτή νοιώθουμε ότι θα έπρεπε να τα
είχαμε καταφέρει στα 5.10.
Λογικά το κριτήριο της προόδου
είναι το πρότερον, και το μετέπειτα
η το παρελθόν και το σημερα . Ο
αθλητής που ξεκίνησε πηδώντας
4.60 μετρά και που τώρα πήδα
4.90 αλλα απέτυχε στα 5.10 πρέπει
να κριθεί με βάσει τη πρόοδο του
από το 4.60 στο 4.90 και να του
αναγνωριστούν οι 30 έξτρα πόντοι
που μπόρεσε και πήδησε .
Σίγουρα πρέπει να βάζουμε ολο και
υψηλότερους στόχους αλλα τόσο
υψηλοί πρέπει να είναι ώστε αν δεν
τους επιτύχουμε να μη θεωρούμαστε
αποτυχημένοι? Μήπως βάζοντας
ολοένα και υψηλότερους στόχους
είναι μία κατάσταση ουτοπίας, και
υπερεκτίμησης των ικανοτήτων
μας στην όποια είναι πεπρωμένο να
αποτύχουμε?
Αν αντί του αθλητή κοιτάξουμε τη
κοινωνία σημερα σε σχέση με το
παρελθόν έχουμε κάνει τεράστιες
προόδους, σχεδόν σε όλους τους
τομείς. Επιστήμη, και τεχνολογία
σημερα είναι παρασάγγες
δεκατέσσαρες πιο μπροστά από το
σημείο που ηταν 20 η 50 χρονια
πριν.
Και όμως για τους «διανοούμενους»
και τους «προβληματισμένους» η
κοινωνία πηγαίνει κατά διαβόλου
και ακόμα παρακάτω. Ανεργία,
άνθρωποι που τρώνε απ τα
σκουπίδια, άστεγοι, έγκλημα,
διαλυμένες οικογένειες …όλα τάχει
ο μπαξές…
Οι ουτοπιστικές φαντασιώσεις
και οι οραματισμοί των δυο
περασμένων αιώνων δεν
πραγματοποιήθηκαν Τα
προβλήματα δεν λύθηκαν όλα

Οι κοινωνικές ανισότητες δεν
εξαλείφτηκαν, οι πλούσιοι σημερα
είναι πλουσιότεροι απ το παρελθόν.
Ο καρκίνος δεν θεραπεύτηκε, όπως
και άλλες σοβαρές ασθένειες. Δεν
φτάσαμε ακόμα στο παράδεισο
με «καθαρή πυρηνική ενεργεία» ,
αστείρευτη ενεργεία ώστε όλα να
είναι ηλεκτρικά όπως ελπίζαμε 50
χρονια πριν . Ακόμα χρειαζόμαστε
βενζίνη για τα αυτοκίνητα μας και
ας μιλάμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Συγκρίνοντας αυτά τα οράματα
με την σημερινή πραγματικότητα,
εύκολο είναι να δηλώσει κανεις ότι
αποτύχαμε και δεν σημειώσαμε
πρόοδο.
Από την άλλη μεριά πριν 150
χρόνια η μισή υφήλιος ήταν
αποικία αποικιοκρατικών χωρών
(Αγγλία Γαλλία, Ισπανία Ολλανδία
κλπ) . Σημερα έχουν αποκτήσει
την ανεξαρτησία τους και έγιναν
ανεξάρτητα κράτη. Πριν 200 χρονια
η δουλεία ήταν νόμιμη τώρα στον
πλανήτη μας δεν υπάρχουν σκλάβοι.
Πριν μερικά χρονια ο μέσος όρος
ζωής ηταν 65 χρονια τώρα είναι 80.
Συμφωνά με διεθνή στοιχεία στα
τελευταία πενήντα χρόνια έχουμε
μειώσει την παγκόσμια φτώχεια
περισσότερο από ότι στα τελευταία
πεντακόσια.
Πριν 100 χρόνια λίγα κράτη
ψήφιζαν και εκλέγανε τους ηγέτες
τους τώρα λίγες χώρες έχουν
δικτατορίες και μονάρχες. Οι
γυναίκες δεν ψήφιζαν παλιά στην
Ελλάδα ψήφισαν για πρώτη φορά το
1951! Οι κυνικοί μπορούν να πουν
ότι πολλές από τις εκλογές είναι
στημένες, ότι όποιος και να βγει
το ιδιο είναι για τον απλό πολίτη.
Τίποτα δεν αλλάζει για τον μεσο
εργαζόμενο. Αλλά πρόοδος υπάρχει
και εξελίσσεται .
Πριν μερικά χρόνια ένας στους τρεις
ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες
χώρες λιμοκτονούσε σημερα είναι
κάτω του 15%. Θα μου πείτε ότι
και αυτό το 15% δεν σημαίνει
δυστυχία για τους πεινασμένους
και ντροπή για όλους τους άλλους?
Και βέβαια αλλα δεν πρέπει
να παραβλεφθεί ότι η φτώχεια
μειώθηκε κάτω απ το μισό και
σημειώθηκε σημαντική πρόοδος.
Η «πρόοδος» όμως έχει πολλά
πρόσωπα. Καποιος μπορεί να
αναρωτηθεί
Η ανθρωπότητα προοδεύει?
Οι ανθρώπινες σχέσεις
βελτιώνονται?
Οι γάμοι και η οικογένεια είναι πιο
δυνατοί?
Γενικά είμαστε σε καλύτερη
κατάσταση σήμερα από όσο πριν
μερικές δεκαετίες ακόμα και στα
θέματα του περιβάλλοντος. Τώρα
συγκεντρώνομε τις μπαταρίες τα
λάστιχα των αυτοκίνητων, τα
παλιά ηλεκτρονικά και δεν τα
θάβουμε όπως παλιά μαζί με τα
σκουπίδια. Τα αυτοκίνητα μας
έχουν προδιαγραφές για λιγότερη
κατανάλωση βενζίνης και ρύπανση
Τα απόβλητα φιλτράρονται, τα
σκουπίδια δεν καίγονται και
χομε ξεχωριστούς κάδους για
ανακύκλωση.
Για τους φανατικούς όμως
οικολόγους η αλήθεια είναι εντελώς
διαφορετική. Γι αυτούς η μαύρη
τρυπά του όζοντος μεγαλώνει,
διάφορα ζώα και φυτά είναι υπό
εξαφάνιση. Πριν 50 χρόνια ο
αέρας ηταν πιο καθαρός, οι λίμνες
τα ποτάμια και οι θάλασσες ηταν
γεμάτες ψάρια. Σημερα μιλάμε για
ρύπανση, υπέρ ψάρεμα και νεκρούς
ποταμούς και λίμνες χωρίς υδρόβια

ζώα .
Γιατί όμως τότε αυτή η επίμονη
άρνηση της προόδου?
Γιατί αυτή η περιφρόνηση για τα
επιτεύγματα της επιστήμης και της
τεχνολογίας;

Ίσως είναι η τάση των μαζικών
μέσων να τονίζουν πάντα το
αρνητικό και τα καταστροφικά
νέα . Το έχουν αντιλήφθη και τα
ιδία τα μεσα ενημέρωση για το
πολλά έχουν και ένα τμήμα «καλών

νέων». Εν τούτοις πολλοί κρατούν
αυτή την αρνητικότητα. Ίσως από
άγνοια, ίσως γιατί πολλοί να είναι
παραπονιάρηδες και να τους αρέσει
να παραπονιόνται για να έχουν τη
συμπάθια των άλλων.

Moody’s: Πολύ υψηλό θα παραμείνει το ελληνικό χρέος για δεκαετίες…
Η Ελλάδα θα παραμείνει υπό στενή εποπτεία από τους πιστωτές της ευρωζώνης, κίνηση που η Moody’s
θεωρεί “creditpositive” καθώς έτσι θα διασφαλιστεί πως οι ελληνικές αρχές θα παραμείνουν σε
μεταρρυθμιστική πορεία.
Η Moody’s αναφέρει στο report της ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο
δημοσιονομικό τομέα. Πέτυχε μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα κοντά στο 4% του ΑΕΠ τα τελευταία δύο
χρόνια, και έχει δεσμευτεί για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ για τα επόμενα πέντε χρόνια, κάτι που
σε γενικές γραμμές θα πρέπει να είναι εφικτό.
Η συλλογή φόρων έχει βελτιωθεί και οι δαπάνες μειώθηκαν σε διαρθρωτική βάση. Πρόοδος έχει επίσης
σημειωθεί στην προσπάθεια να ευθυγραμμιστούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα προηγουμένως αδύναμα
και πολιτικοποιημένα θεσμικά όργανα. Οι ελληνικές αρχές έχουν νομοθετήσει μέτρα για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας και της επιχειρησιακής ανεξαρτησίας βασικών θεσμικών οργάνων. Αυτό προσδίδει
κάποια εμπιστοσύνη στο ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος αντιστροφής των μεταρρυθμίσεων.
Στο βασικό σενάριο της Moody’s, το πολύ υψηλό χρέος της Ελλάδας –σχεδόν στο 180% του ΑΕΠ- θα
αρχίσει να υποχωρεί από το 2019 και μετά, αλλά θα παραμείνει πολύ υψηλό για τις επόμενες δεκαετίες. Ο
συνδυασμός πολύ μεγάλης διάρκειας των δανείων με τα χαμηλά επιτόκια, αμβλύνουν τους κινδύνους από ένα
τόσο υψηλό επίπεδο χρέους, αλλά “η Ελλάδα ενδέχεται να απαιτήσει περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους στις
αρχές της δεκαετίας του 2030, όπως αναγνωρίζει και η ευρωζώνη”.
Η Ελλάδα επίσης, εκτιμά η Moody’s, χρειάζεται ισχυρότερες επενδύσεις για να διατηρήσει την οικονομική
ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα. Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ευρωζώνης που ανακύπτουν από την ύφεση και
την κρίση, οι επενδυτικές επιδόσεις της Ελλάδας ήταν πολύ χαμηλές.
Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει βασικό σημείο “ευπάθειας”, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις. Σε αυτόνομη
βάση, οι συστημικές τράπεζες παραμένουν αδύναμες, με φτωχή ποιότητα asset, χαμηλή κερδοφορία και
ένα μεγάλο ποσοστό κεφαλαίου χαμηλότερης ποιότητας με τη μορφή των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων.
Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας μπορεί να αναβαθμιστεί εάν διατηρηθεί το καλό ιστορικό της
κυβέρνησης στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και μετά το τέλος του προγράμματος. Αυτό με τη σειρά του θα
μπορούσε να καταλήξει σε ισχυρότερη του αναμενόμενου και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, και σε μια πιο
ταχεία μείωση του χρέους. Οι ταχύτερες του αναμενόμενου βελτιώσεις στην υγεία του τραπεζικού κλάδου, θα
ήταν επίσης κάτι θετικό.
Το ενδεχόμενο υποβάθμισης θα μπορούσε να αυξηθεί εάν η ελληνική κυβέρνηση αποκλίνει από τις

δεσμεύσεις της και αντιστρέψει τις μεταρρυθμίσεις ή εάν επανεμφανιστούν οι εντάσεις με τους
επίσημους πιστωτές.

6

Χυλοπίτες γκρατιναρισμένες
με ντομάτα και ρίγανη

Λαζάνια με σπανάκι,
κουκουνάρι και κρέμα τυριών

ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ Φωτογραφία:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κολιοί πλακί με ούζο και δυόσμο

Υλικά (για 4 - 5 άτομα)

Για εμάς που λατρεύουμε τα λαζάνια σε όποια
εκδοχή και να τα συναντάμε!

01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
Επιμέλεια: Άγγελος Ρέντουλας

1 πακέτο (500 γρ.) χυλοπίτες
1 κονσέρβα ολόκληρα ντοματάκια με το χυμό
τους, χτυπημένα
2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες (προαιρετικά)
50 ml ελαιόλαδο
200 γρ. ανθότυρο, κομματιασμένο (ή κατίκι
Δομοκού)
200 γρ. γραβιέρα, κατά προτίμηση Αμφιλοχίας,
τριμμένη
1 κουτ. σούπας φρέσκια ρίγανη χοντροκομμένη ή
1/2 κουτ. σούπας ξερή
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Ένα εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό ψαροφαγητό με
άρωμα καλοκαιριού.
Υλικά
•
1 κιλό μικροί
κολιοί (ή σαφρίδια
ή γόπες ή γαύρος),
καθαρισμένοι (ζητάμε
από τον ψαρά μας να
μας τους ετοιμάσει)
•
100 ml
ελαιόλαδο
•
2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, σε ροδέλες
•
1 πιπεριά κερατο, σε ροδέλες
•
2 σκελίδες σκόρδου, καθαρισμένες, ολόκληρες
•
2 ώριμες ντομάτες, σε μέτρια κομμάτια
•
1 κουτ. γλυκού φύλλα φρέσκιας ρίγανης,
ψιλοκομμένα ή 1/2 κουτ. γλυκού ξερή ρίγανη, τριμμένη
•
•
•
•
•
•

1 δαφνόφυλλο
1 αστεροειδής γλυκάνισος (προαιρετικά)
50 ml ούζο
1 κουτ. σούπας μαύρη σταφίδα
ψιλοκομμένος δυόσμος για το γαρνίρισμα
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Διαδικασία
Αλατίζουμε τα ψάρια και τα βάζουμε σε ένα σουρωτήρι, όπου τα
αφήνουμε μέχρι να τα χρησιμοποιήσουμε.
Σε ένα ευρύχωρο σκεύος ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια προς
δυνατή φωτιά και ρίχνουμε το κρεμμύδι, τις πιπεριές, τις σκελίδες
σκόρδου, το δαφνόφυλλο και τον αστεροειδή γλυκάνισο (αν
βάλουμε). Τα σοτάρουμε, ανακατεύοντας διαρκώς, μέχρι να
μαραθούν και να μαλακώσουν κάπως. Σβήνουμε με το ούζο και
προσθέτουμε τις ντομάτες, τη σταφίδα και λίγο αλάτι. Σκεπάζουμε,
μετριάζουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε τη σάλτσα για 7-8 λεπτά.
Εν συνεχεία, προσθέτουμε τα ψάρια, σε μονή στρώση το ένα δίπλα
στο άλλο, πασπαλίζουμε με τη ρίγανη, σείουμε την κατσαρόλα,
ξανασκεπάζουμε και ψήνουμε για 10 λεπτά. Αποσύρουμε από τη
φωτιά, βγάζουμε τα σκόρδα, το δαφνόφυλλο και τον αστεροειδή και
σερβίρουμε με ψιλοκομμένο δυόσμο και μπόλικο πιπέρι.
Συνοδεύουμε με: Ψωμί της αρεσκείας μας ή ρύζι πιλάφι

Γαριδοκεφτέδες
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνταγή: Νένα Ισμυρνόγλου Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλος
Το μυστικό είναι να μη λιώσουμε τις γαρίδες και σχηματίσουμε έναν πολτό,
αλλά ένα χοντροθρυμματισμένο μείγμα όπου θα νιώθουμε τις γαρίδες στο
δόντι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις οικονομικότερες γαρίδες της
αγοράς, χωρίς να χάσουμε σε άρωμα και γεύση!
Υλικά
•
600 γρ. γαρίδες μικρές, καθαρισμένες (περίπου 1 κιλό
ακαθάριστες), φρέσκες ή κατεψυγμένες
•
2 κουτ. σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι
•
2 κουτ. σούπας ούζο
•
1/2 κουτ. γλυκού μαραθόσπορος, κοπανισμένος
•
1/3 κουτ. γλυκού πάπρικα καυτερή
•
1 κουτ. γλυκού ξερός δυόσμος, τριμμένος
•
1 αυγό
•
2 κουτ. σούπας μαγιονέζα
•
1 κουτ. γλυκού ξύσμα από ακέρωτο
λεμόνι
•
1/2 φλιτζ. τσαγιού φρυγανιά, τριμμένη
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Ψιλοκόβουμε τις γαρίδες και τις βάζουμε σε ένα βαθύ μπολ. Προσθέτουμε
όλα τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε απαλά, ώστε να αναμειχθούν
αλλά να μη λιώσουν οι γαρίδες.
Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά,
μέχρι να σφίξει το μείγμα και να μπορούμε να το πλάσουμε.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 240°C και στρώνουμε ένα ρηχό ταψί με
λαδόκολλα. Βγάζουμε το μείγμα από το ψυγείο, λαδώνουμε καλά τα χέρια
μας και πλάθουμε σε μικρά κεφτεδάκια των 30 - 40 γρ.
Τα απλώνουμε στο ταψί και ψήνουμε για 3 - 4 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.

Διαδικασία

Υλικά (για ταψί 24x32εκ.)
•
18 φύλλα λαζανιών (350 γρ.) (συνήθως
βρίσκουμε στην αγορά προβρασμένα και τα
ψήνουμε ως έχουν, χωρίς να τα βράσουμε)
Για την κρέμα
•
850 ml φρέσκο γάλα
•
50 γρ. βούτυρο αγελάδος ή ελαιόλαδο
•
50 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
•
1 φύλλο δάφνης
•
1/4 κουτ. γλυκού μοσχοκάρυδο,
φρεσκοτριμμένο
•
100 γρ. κεφαλοτύρι, τριμμένο
Για τη γέμιση

•
700
γρ. τρυφερά
φύλλα
σπανακιού,
χοντρoκομμένα
(βρίσκουμε
και έτοιμο,
καθαρισμένο
σπανάκι σε
σακουλάκια στα σούπερ μάρκετ)
•
1 μάτσο άνηθος, ψιλοκομμένος, χωρίς τα
χοντρά κοτσάνια
•
650 γρ. ανθότυρο, χοντροθρυμματισμένο
•
50 γρ. κουκουνάρια (καβουρδισμένα σε
Χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια
αντικολλητικό
τηγάνι για περίπου 2 λεπτά, χωρίς
θερμοκρασία, έτσι ώστε να αρχίσει να βράζει,
λιπαρή
ουσία)
αλατοπιπερώνουμε, αφήνουμε την κατσαρόλα
•
70 γρ. μυζήθρα ξερή, τριμμένη
ξεσκέπαστη για να ελέγχουμε τα υγρά και
•
30 ml ελαιόλαδο
προσθέτουμε λίγο - λίγο ζεστό νερό, αν χρειάζεται,
•
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
ώστε να βράσουν οι χυλοπίτες και μαγειρεύουμε
•
Διαδικασία
για 2 - 3 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που
προτείνεται στη συσκευασία. Προθερμαίνουμε το
Κρέμα: Σε μια μέτρια κατσαρόλα ρίχνουμε το
φούρνο στους 200° C.
γάλα, το βούτυρο, το φύλλο δάφνης και βράζουμε
Ρίχνουμε τη ρίγανη, ανακατεύουμε και αδειάζουμε σε δυνατή φωτιά για περίπου 2 - 3 λεπτά, μέχρι
να λιώσει το βούτυρο και να ζεσταθεί το γάλα.
το μείγμα σε ένα μεσαίου μεγέθους ταψί.
Αφαιρούμε το φύλλο δάφνης και ρίχνουμε το
Σκορπάμε από πάνω τα τυριά και ψήνουμε για
αλεύρι και το μοσχοκάρυδο. Ανακατεύουμε
περίπου 5 - 6 λεπτά, ίσα να λιώσουν τα τυριά.
συνεχώς με το σύρμα για περίπου 5 λεπτά, μέχρι
Σερβίρουμε και συνοδεύουμε με σαλάτα.
να αναμειχθεί το αλεύρι, να διαλυθούν τυχόν
σβόλοι και να σχηματιστεί μια ρευστή κρέμα.
Τι πίνουμε: Βάλτε στα ποτήρια σας μια Νεμέα,
τόσο στην ερυθρή όσο και στην ερυθρωπή εκδοχή Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το τυρί
και ανακατεύουμε απαλά.
της, και θα ’ναι όλοι ευχαριστημένοι.
Μυστικό: Μια άλλη παραλλαγή είναι να
Γέμιση: Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε
ανακατέψουμε 400 γρ. γιαούρτι με τη γραβιέρα
το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το
και τις χυλοπίτες, να τα αδειάσουμε στο ταψί και
σπανάκι για περίπου 3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει
να τα ψήσουμε για 15 λεπτά.
ελαφρώς και να μειωθεί ο όγκος του. Το
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr αδειάζουμε σε βαθύ μπολ και προσθέτουμε τα 400
γρ. από το ανθότυρο, τον άνηθο, τα κουκουνάρια,
αλατοπίπερο και 1 κουτάλα της σούπας από την
κρέμα και ανακατεύουμε.
Σε μια
κατσαρόλα
βάζουμε το
ελαιόλαδο
με το
σκόρδο
και όταν
ζεσταθεί
και αρχίσει να βγάζει το άρωμά του, ρίχνουμε την
ντομάτα, ανακατεύουμε, αφήνουμε για 2 λεπτά,
προσθέτουμε τις χυλοπίτες, ανακατεύουμε για 30
δευτερόλεπτά και προσθέτουμε 2 φλιτζ. τσαγιού
ζεστό νερό.

Μελιτζάνες Παπουτσάκια
Χαράσουμε 9 μελιτζάνες φλάσκες
αλατίζουμε και αλείφουμε με λάδι. Τις
τοποθετούμε στο φούρνο για 30 λεπτά να
μαλακώσουν.
Εν τω μεταξύ φτιάνουμε τον κιμά μας
κοκκινιστό γύρω στα 500 γραμ, όπως
προτιμάμε.Αφαιρούμε τις μελιυζάνες από
το φούρνο και αφήνουμε να κρυώσουνκαι
να σταθούν.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C.
Απλώνουμε στο ταψί 1 κουτάλα της σούπας από
την μπεσαμέλ, ώστε να καλύψει όλο τον πυθμένα.
Στρώνουμε 6 από τα φύλλα λαζανιών, έτσι ώστε
να καλύψουν όλη την επιφάνεια, και από πάνω
απλώνουμε τη μισή ποσότητα από τη γέμιση.
Στρώνουμε άλλα 6 λαζάνια, καλύπτουμε με την
υπόλοιπη γέμιση και καλύπτουμε την επιφάνεια με
τα τελευταία 6 λαζάνια. Απλώνουμε ομοιόμορφα
την υπόλοιπη μπεσαμέλ, σκορπίζουμε το υπόλοιπο
ανθότυρο και τη μυζήθρα και ψήνουμε για περίπου
35 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν στην επιφάνεια.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Αδειάζουμε το περιεχομενό τους και
βάζουμε κιμα. Έπειτα προσθέτουμε την
μπεσαμέλ μας την οποίαν φτιάξαμε και
είναι έτοιμη.
Τοποθετούμε στο φούρνο το ταψί μας
αφού πασπαλίσουμε με κίτρινα τυριά, έως
ότου κοκκινήσει η κρέμα μας.

H Εφημερίδα που διαβάζεται ηλεκτρονικά από
όλο τον απανταχού απόδημο Ελληνισμό.

Making Room Program duplex proposal referred to
public hearing

AMERICAN HELLENIC EDUCATIONAL
PROGRESSIVE ASSOCIATION

City of Vancouver, July 26, 2018

July 31, 2018

Grand Banquet Honors Community Excellence;
Several Donations Announced, Including for Saint Basil Academy

Zoning changes that would allow duplexes in most single-family areas
across the city will be considered by City Council in the fall, after Council
referred the recommendation to a public hearing earlier this week.
On June 20, as part of the Making Room Program, Council directed staff to
move forward on initial actions, including changes to some or all single-family zones to allow duplexes as an option.
“Current single-family zoning in these areas already allows for a basement
suite and a laneway home,” says Paula Huber, Senior Planner. “What we’re
proposing is allowing a duplex as a third option for these homeowners.”
These proposed changes support the Housing Vancouver Strategy adopted
by Council in November 2017, and are a result of engagement with more
than 10,000 residents over a period of 14 months.
The intention, as outlined in the Housing Vancouver Strategy, is to create
new housing opportunities in low density neighbourhoods across the city,
and it is one of the ways the City is focusing on shifting towards the types of
homes that meet the needs of people who live and work in Vancouver.
Further work looking at how to ensure any larger changes such as triplexes, four-plexes, townhouses and apartments limit speculation and produce
housing that is attainable will continue over the next year as staff engage the
community about what they want to make room for in their neighbourhoods.
For now, information meetings regarding duplex changes will be held in
early September prior to the Public Hearing. These meetings will provide information on the proposed changes and provide an opportunity for residents
to ask staff questions.
If approved following the Public Hearing, this change would allow more
housing choice within neighbourhoods for families, downsizing seniors, and
other households seeking housing options that fall in the “missing middle”
between single-family homes and higher-density apartments.
Over the next year, staff will continue work on the Making Room Program
and will:
• Map and research current conditions in low-density neighbourhoods
• Analyze new housing options and types for consideration
• Explore ways to improve affordability
• Engage with residents on what they want to make room for in their neigh
bourhoods
• Develop principles and selection criteria to identify suitable locations for
new housing options in neighbourhoods across the city, considering factors
such as proximity to transit, shopping, schools, parks and amenities
• Evaluate where the greatest opportunities exist with the least impacts for
increasing housing diversity, including triplexes, four-plexes, townhouses
and apartments
• Develop recommendations on changes beyond permitting duplexes in
single-family zones and reporting back to Council in spring 2019.
For more information on the Making Room Program, visit vancouver.ca/
makingroom .

Honorees Vasiliou (left) and Dr. Spireas (right) accept their 2018 AHEPA Hellenism Awards.
(Photo credit: CosmosPhilly)
ATLANTIC CITY, N.J.--The American Hellenic Educational Progressive Association (Order of AHEPA), the
leading membership-based service association for the nation’s millions American citizens of Greek heritage
and Philhellenes, hosted its 96th Grand Banquet, the pinnacle event of the annual Supreme Convention, July
26, Harrah’s Resort & Casino, Atlantic City, N.J. The Grand Banquet serves to honor excellence in the community and to salute dedication and service to the Order.
Two prominent Ahepans who are leaders in the community and within their respective professions were honored with the 2018 AHEPA Hellenism Award. They were: Demosthenes Vasiliou, CEO/president, Astra Foods;
and Dr. Spiro Spireas, founder, Sigmapharm Laboratories. The honorees spoke with inspiration about the ideals and meaning of Hellenism and the importance of passing it on to future generations. They also conveyed
appreciation for AHEPA, its mission, and its work in the community.
John Vasilou introduced his father, Demosthenes, stating, “My father is the first in line of people who stand up
for Greece and Hellenic ideals.” John called his father his hero and role model.
In acceptance, Demosthenes dedicated the honor to his family, and he conveyed his delight because the award
is a recognition of all the great people he has worked with over the years.
“AHEPA continues to be, with our church, the leading voice of our Greek American community,” Vasiliou
said. “It has stood the test of time and has remained true to its ideals and its mission.”
He added, “We are here today because we believe in those ideals and that mission. We are here because our
parents and ancestors believed in those ideals and the mission. They are the ones that reminded us, time after
time, that we carry a very special cargo on our shoulders--Hellenism. Never lose it, they said. And make sure
you pass it along to your kids. And share and give its fruits to this precious land they were lucky enough to
come to and raise our families.”
Then-Supreme Treasurer George Horiates, Esq., introduced Dr. Spireas. He described the honoree as a
prominent member of the Omogenia with immense passion and a self-accomplished entrepreneur. “We are the
beneficiaries of your excellence,” Horiates said.
In acceptance, Dr. Spireas stated the award is “very dear to my heart because it is a Hellenism Award.”
“The word Hellenism moves me,” he said. “It’s not Greece exactly; not Greeks exactly. Hellenism is an
idea. And idea of enlightenment and civilization; of love toward country and to live and die with freedom...
Hellenism is doing the right thing, the philanthropy, without anyone wanting to know...Giving from the heart
without wanting anyone to know is a great thing. This is what builds civilizations.”
Dr. Spireas also noted that AHEPA has achieved a lot in the spirit of Hellenism, and he also spoke admirably
about philhellenes and the hard work ethic they have brought to the community.

*Aluminum Railing *Glass Railing *Patio Covers *Fences & Motorized Gates * Window Guards

18521 - 97th Avenue, Surrey, B.C., V4N 3N9
E-Mail : info@contemporaryrailings.com

O Έλληνας ιδιοκτήτης με πάνω από 40 χρόνια ειδικότητα στις κατασκευές με αλουμινένια
κάγκελα, για βεράντες, μπαλκόνια και φράκτες, και αυτόματες πόρτες.
’Εχει εξαιρετικές τιμές και είναι πολύ ειλικρινής στην εργασία του.

FOR
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CALL: Steve Schismenos

Tel:604-455-0703
Fax:604-455-0723
Cell: 604-816-1367
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Τα πριμ που θα πάρουν Γαλλία και Κροατία
Επιμέλεια: Κώστας ΜπράτσοςΔημοσίευση: 15 Ιουλ. 2018

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Γαλλία
για την κατάκτηση του Μουντιάλ
15-07-2018
«Παγκόσμιοι πρωταθλητές»: η Γαλλία μετατράπηκε σήμερα σε μια
τεράστια ντισκοτέκ μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στον
τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κυρίως στο Παρίσι όπου εκατοντάδες
χιλιάδες υποστηρικτές της Εθνικής Γαλλίας κατέκλυσαν τα Ηλύσια Πεδία.

Η Γαλλία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο και θα εισπράξει το μεγαλύτερο πριμ από τη FIFA για
το επίτευγμά της. Τι πριμ δίνει η γαλλική ομοσπονδία στους 23 διεθνείς ποδοσφαιριστές.
H FIFA είχε προϋπολογίσει το ποσό των 400.000.000 αμερικανικά δολάρια (περίπου 340.000.000
ευρώ) ως πριμ για τις ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (αύξηση 12% από το 2014) και η
Γαλλία, μετά από την κατάκτηση του τροπαίου, θα λάβει τη “μερίδα του λέοντος” από αυτό το ποσό.
Το πριμ της ανέρχεται σε 38.000.000 δολάρια (περίπου 32.500.000 ευρώ) για την κατάκτηση του
τροπαίου, ενώ το ποσό που θα εισπράξει η φιναλίστ Κροατία ανέρχεται σε 28.000.000 δολάρια.
Το Βέλγιο, που τερμάτισε στην 3η θέση μετά από τη νίκη του στον μεγάλο τελικό, θα λάβει
24.000.000 δολάρια, ενώ η 4η Αγγλία θα... περιοριστεί σε 22.000.000 δολάρια.
Αυτά είναι τα ποσά που αφορούν τις θέσεις που κατέλαβαν οι 32 χώρες που συμμετείχαν στην τελική
φάση του τουρνουά, ωστόσο τα έσοδα δεν σταματούν εδώ.
Κάθε χώρα έχει λαμβάνειν 1.500.000 δολάρια για την προετοιμασία της, με συνέπεια ακόμα και
ο Παναμάς που τερμάτισε στην 32η θέση να φύγει από τη Ρωσία πλουσιότερος κατά 10.500.000
δολάρια.

ΤΑ ΠΡΙΜ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ
Εκτός από τα ποσά που θα λάβουν οι 32 ομοσπονδίες από τη FIFA, πριμ θα εισπράξουν και οι 23
ποδοσφαιριστές της εθνικής Γαλλίας που οδήγησαν τη χώρα τους στην κορυφή του ποδοσφαιρικού
πλανήτη.
Από την «περιοχή των φαν» στον πύργο του Άιφελ μέχρι το κέντρο της Λιλ,
της Λιόν, του Στρασβούργου ή της Μασαλίας, το στάδιο του Μπορντό και
τις πλατείες των χωριών, εκατομμύρια οπαδοί επιδόθηκαν σε ένα ξέσπασμα
χαράς μετά το σφύριγμα της λήξης του τελικού απέναντι στην Κροατία
(4-2).
«Νικήσαμε, νικήσαμε!» φώναζε το πλήθος στην περιοχή των φαν του
Παρισιού. «Είναι θαυμάσιο, θαυμάσιο», αναφωνεί συγκινημένη η Μαρτίν,
58 ετών, που έχει έρθει μαζί με την κόρη της και 90.000 άλλους οπαδούς
που «πνίγονται» μες τις σημαίες και τα καπνογόνα.
Μερικά λεπτά αργότερα, τα Ηλύσια Πεδία ήταν κατάμεστα από κόσμο που
κατέβηκε στους δρόμους για να γιορτάσει όλη νύχτα το δεύτερο παγκόσμιο
κύπελλο της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Το 1998, περισσότεροι από
ένα εκατομμύριο άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν τον
«πρόεδρο» Ζιντάν και την ομάδα του στην «πιο όμορφη λεωφόρο του
κόσμου».

Ο πρόεδρος της FFF, Νοέλ λε Γκραέτ, είχε υποσχεθεί το 30% των πριμ της ομοσπονδίας να
διατεθούν στους διεθνείς ως πριμ, κάτι που σημαίνει ότι κάθε ποδοσφαιριστής θα πάρει 500.000
ευρώ για τους κόπους του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2018.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ, πάντως, αν και ψηφίστηκε κορυφαίος νέος παίκτης του τουρνουά, δεν θα πάρει
αυτά τα χρήματα, αφού έχει δηλώσει ότι θα τα δωρίσει σε φιλανθρωπικές οργανώσεις με τις οποίες
συνεργάζεται.

Μεγάλη διάκριση, μεγαλύτερη η ελπίδα

Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες είχαν κινητοποιηθεί
σήμερα στο Παρίσι ενώ η Γαλλία εξακολουθεί να ζει υπό την τρομοκρατική
απειλή.
Χτυπημένη από ένα κύμα τζιχαντιστικών επιθέσεων που προκάλεσαν
246 θανάτους από το 2015, εξακολουθώντας να αντιμετωπίζει ζητήματα
ταυτότητας, η Γαλλία έζησε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο σαν μια μαγική
παρένθεση έπειτα από χρόνια δυσκολιών και αγωνίας.
Στο Παρίσι, στο μπαρ Carillon, ένα από τα σημεία των επιθέσεων της
13ης Νοεμβρίου 2015, ο ο Μπενουά Μπαρντέ, ένας νεαρός σύμβουλος
πληροφορικής «όχι ιδιαιτέρως φαν του ποδοσφαίρου», ήρθε για να
γιορτάσει τον τίτλο με τους φίλους του και «να δείξω πως το Παρίσι
δεν πεθαίνει ποτέ». «Το να είμαστε πρωταθλητές του κόσμου εδώ, είναι
συμβολικό», έλεγε ενώ τα ποτήρια μπίρας πηγαινοέρχονταν συνεχώς.
Κι εκείνος επίσης είχε αποφασίσει να κατευθυνθεί προς τα Ηλύσια Πεδία.
Το 1998 «οι γονείς μου με είχαν βάλει για ύπνο στις 23:00 για να πάνε να
γιορτάσουν στα Ηλύσια Πεδία. Αυτή τη φορά είναι η σειρά μου!» λέει.
Πολλοί νέοι θέλουν με τη σειρά τους να ζήσουν το μεθύσι του 1998. «Είναι
το πιο όμορφο καλοκαίρι της ζωής μου», έλεγε η Μιριάμ, 17 ετών, στη
βάση του Πύργου του Άιφελ.
Στο Μποντί, στην περιοχή του Παρισιού, το τελευταίο γκολ, από τον
«μικρό» της ομάδας Κιλιάν Μπαπέ, ακολούθησε μία έκρηξη χαράς. «Ο
Κιλιάν σούταρε, ο Κιλιάν σκόραρε, ο Κιλιάν χρυσό μπαλόνι, το Μποντί
πρωταθλητής, το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Γαλλία!» φώναζαν οι νεαροί
τραγουδώντας το “I will survive”, τον ύμνο της εθνικής ομάδας το 1998.
Το ενδιαφέρον του κόσμου ανέβαινε όλο και περισσότερο στη διάρκεια του
κυπέλλου στη Ρωσία. Στην αρχή σκεπτικό, το κοινό άρχισε σταδιακά να
κερδίζει ο ποδοσφαιρικός πυρετός για να εκραγεί οριστικά μετά τη νίκη επί
του Βελγίου την Τρίτη στον ημιτελικό.
Είκοσι χρόνια μετά την εποποιία του 1998, οι 23 παίκτες της Εθνικής
Γαλλίας που πήγαν στη Ρωσία (14 από τους οποίους κατάγονται από
την αφρικανική ήπειρο) διεκδίκησαν με ασυνήθιστο τρόπο τη γαλλική
ταυτότητά τους όπως ο Αντουάν Γκριεζμάν που είπε στον κόσμο να είναι
«περήφανοι που είναι Γάλλοι».
«Είναι τρελό να βλέπεις όλον τον κόσμο να κατεβαίνει έτσι στους δρόμους.
Δεν υπάρχουν πλέον προβλήματα, ρατσισμός, όλος ο κόσμος είναι μαζί.
Μόνο με το ποδόσφαιρο το βλέπεις αυτό», εκτίμησε ο Λουντοβίκ Γκενιάντ,
ηλεκτρονικός, με μια φανέλα του Γκριεζμάν στην πλάτη.
Γιορτάζοντας τη νίκη σε ένα μπαρ στο κέντρο του Παρισιού, ο Τομά Μπαζί,
31 ετών, κάνει λόγο «για μια εμπιστοσύνη που ξαναβρήκαμε». «Είμαστε σε
μία χώρα που αντιμετωπίζει πολλή οικονομική, κοινωνική πίεση. Έχουμε
ανάγκη αυτό το παράθυρο ελπίδας», είπε, προβλέποντας ακόμη και ένα
“baby boom” (αύξηση των γεννήσεων).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα κορίτσια του πόλο δεν κατάφεραν να κατακτήσουν την πρωτιά στη Βαρκελώνη, αλλά το μέλλον
τούς ανήκει.
Την αρχή για να επιστρέψει η εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στην ελίτ της παγκόσμιας κατάταξης
σηματοδοτεί για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα η δεύτερη θέση στην Ευρώπη. Οι «γοργόνες» του
Γιώργου Μορφέση μπορεί να μην κατάφεραν να κατακτήσουν την πρωτιά, καθώς έχασαν από την
Ολλανδία με 4-6, αλλά είναι αποφασισμένες να οδηγήσουν την ελληνική γυναικεία υδατοσφαίριση
σε μια νέα εποχή διακρίσεων. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βαρκελώνης θετική ήταν και η
εμφάνιση της ανδρικής ομάδας, η οποία πλασαρίστηκε στην 5η θέση και έχασε στις λεπτομέρειες την
πρόκριση για τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Γηραιάς Ηπείρου.
«Θέλαμε το χρυσό μετάλλιο. Πάντα προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια για την Ελλάδα και
αυτό το χρυσό, το θέλαμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Θέλαμε να το αφιερώσουμε σε
αυτές τις χαμένες ψυχές και τους ανθρώπους που ταλανίζονται και βασανίζονται τις τελευταίες
ημέρες στην πατρίδα μας. Τα τελευταία χρόνια απουσιάζαμε όχι μόνο από από τις τετράδες των
μεγάλων διοργανώσεων, αλλά, μερικές φορές, και από τις διοργανώσεις. Ετσι, η χρονιά που μόλις
ολοκληρώθηκε μπορεί να θεωρηθεί ιδανική, αφού το μετάλλιο της Βαρκελώνης ήταν το τρίτο μέσα
στο 2018. Θέλω να διαβεβαιώσω τους Eλληνες ότι αυτό το μετάλλιο θα είναι μόνο η αρχή. Αυτό που
έλειπε το βρήκαμε και θα δουλέψουμε σκληρά και ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες για να
κατακτήσουμε το χρυσό και να βρεθούμε στην κορυφή», δήλωσε η αρχηγός Αλεξάνδρα Ασημάκη
και η Ελευθερία Πλευρίτου, πρόσθεσε: «Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έφτασε στο τέλος του με μια
μεγάλη διάκριση για την ομάδα μας που φέρνει θετικούς οιωνούς και φιλοδοξίες για το μέλλον. Η
δυναμική τής ομάδας κρίνεται από την όλη πορεία της στη διοργάνωση και όχι από ένα παιχνίδι».
Η ανδρική ομάδα παρά το καλό πλασάρισμα είχε ως στόχο κάτι παραπάνω: «Στη Βαρκελώνη όχι
μόνο δεν υπερβάλαμε εαυτόν ώστε να διακριθούμε, αλλά δεν ήμασταν ούτε ο εαυτός μας. Απομένει
να αναλύσουμε την παρουσία μας σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, να βρούμε τους λόγους που
δεν πετύχαμε τον μεγάλο μας στόχο και βεβαίως να κοιτάξουμε το μέλλον, με καθαρό μυαλό και πιο
πεινασμένοι», δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Θοδωρής Βλάχος.
Πηγή: Η Καθημερινή

Παράξενα και Περίεργα στον Κόσμο!
1. Το πατρικό όνομα της μητέρας του αστροναύτη
Buzz Aldrin, του πιλότου του Apollo 11, που πάτησε
δεύτερος το πόδι του στη σελήνη μετά τον Neil
Armstrong, ήταν Moon (Σελήνη).
2. Το πλαγκτόν αποτελεί το 85% όλων των ζώντων
οργανισμών στη Γη.
3. Το αρχαιότερο γνωστό λαχανικό είναι ο αρακάς.
4. Για να μπορέσει κάποιος να δει το ουράνιο τόξο, θα
πρέπει να έχει γυρισμένη την πλάτη του στον ήλιο.
5. Οι άντρες της φυλής Walibri στην κεντρική
Αυστραλία χαιρετιούνται μεταξύ τους πιάνοντας ο
ένας το πέος του άλλου και όχι με την κλασσική χειραψία.
6. Τα σαρκοβόρα ζώα δεν τρώνε άλλο ζώο το οποίο έχει χτυπηθεί από
αστραπή.
7. Τα ιγκουάνα μπορούν να αυτοκτονήσουν.
8. Μία βλεφαρίδα ζει περίπου 5 μήνες.
9. Τα κουκούτσια του μήλου περιέχουν κυάνιο.
10. Το νερό που πίνουμε έχει ηλικία 3 δις ετών.
11. Τα πάντα ζυγίσουν 1% λιγότερο στον ισημερινό.
12. Μόνο δύο θηλυκά θηλαστικά έχουν παρθενικό υμένα: οι άνθρωποι και
τα άλογα.
13. Τα μυρμήγκια δεν κοιμούνται ποτέ.
14. Τα αντισυλληπτικά χάπια που παίρνουν οι γυναίκες κάνουν και για τους
θηλυκούς γορίλλες.
15. Τα πρόβατα που θάβονται από χιονοστιβάδες, μπορούν να επιζήσουν
μέχρι και 2 εβδομάδες.
16. Οι φράουλες ανήκουν στην οικογένεια των ρόδων.
17. Απ΄ όλο τον κόσμο, η Σκοτία έχει το μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεων
κοκκινοτρίχηδων.
18. Κανείς δεν γνωρίζει που είναι θαμμένος ο Μότσαρτ.
19. Οι Εσκιμώοι χρησιμοποιούν ψυγεία για να προστατεύσουν το φαγητό
τους από το ψύχος.
20. Το Μπέρμιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει 35 χιλιόμετρα μακρύτερο
δίκτυο καναλιών από τη Βενετία.
21. Εάν ένας άντρας της κοινότητας των Άμις έχει γενειάδα, σημαίνει ότι
είναι παντρεμένος.
22. Το Μεξικό κάποτε είχε για μία μέρα τρεις Προέδρους.
23. Η εταιρεία Coca-Cola έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση βανίλιας σε όλο
τον κόσμο.
24. Εκατομμύρια δέντρα φυτεύονται τυχαία από σκίουρους που θάβουν τους
καρπούς και ξεχνάνε μετά που τους έχουν βάλει.
25. 9 από τους 10 ζωντανούς οργανισμούς ζουν στον ωκεανό.
26. Το κραγιόν περιέχει λέπια ψαριού.
27. Τα φιστίκια είναι ένα από τα συστατικά του δυναμίτη.
28. Οι αγελάδες βγάζουν περισσότερο γάλα όταν ακούνε μουσική.
29. Τα χαρτομάντιλα «Puffs» στη Γερμανία δεν είχαν τις αναμενόμενες
πωλήσεις γιατί «puffs» στα γερμανικά σημαίνει «οίκος ανοχής».
30. Ο μαϊντανός είναι το βότανο που χρησιμοποιείται περισσότερο σε όλο
τον κόσμο.
31. Στους ωκεανούς υπάρχει 200 φορές περισσότερος χρυσός, απ’ αυτόν
που έχει εξορυχτεί μέχρι στιγμής στο χερσαίο έδαφος.
32. Η πρώτη πτήση των αδερφών Ράιτ ήταν μικρότερη σε απόσταση από το
άνοιγμα των φτερών ενός 747.
33. Η λέξη «War» (πόλεμος) στα σανσκριτικά σημαίνει «Επιθυμία για
περισσότερες αγελάδες».
34. Η εθνική ορχήστρα του Μονακό είναι μεγαλύτερη σε αριθμό από το
στρατό του.

35. Το 70% όλων των ζωντανών οργανισμών στη γη είναι βακτήρια.
36. Οι αρχές της Ζάμπιας δεν επιτρέπουν στους τουρίστες να
φωτογραφίζουν τους Πυγμαίους.
37. Κάθε χρόνο, ο ήλιος χάνει 360 εκατομμύρια τόνους.
38. Στην Κίνα, η νύφη ντύνεται στα κόκκινα.
39. Ο μεγαλύτερος διανομέας παιχνιδιών στον κόσμο είναι τα McDonalds.
40. Τα κάσιους ανήκουν στην οικογένεια των δηλητηριωδών
κισσών.
41. Η πεποίθηση ότι υπάρχουν κενά στην ατμόσφαιρα, τιμωρούνταν
βάσει εκκλησιαστικού νόμου με θάνατο.
42. Τα M&Ms φτιάχτηκαν για να μπορούν οι στρατιώτες να τρώνε
σοκολάτα χωρίς να κολλάνε τα χέρια τους.
43. Οι μοναδικές άγριες καμήλες σε όλο τον κόσμο βρίσκονται στην
Αυστραλία.
44. Ο μισός πληθυσμός της Γης έχει δει την ταινία του James Bond.
45. Η αρίθμηση των σπιτιών στους δρόμους του Λονδίνου ξεκίνησε
το 1764.
46. Μόνο το 4% των βρεφών γεννήθηκε τη μέρα που είχε
προσδιορίσει ο γυναικολόγος.
47. Οι ανθρωπολόγοι γνωρίζουν μία άγνωστη κοινωνία όπου τα
παιδιά δεν παίζουν κρυφτό.
48. Τα αναπαραγωγικά όργανα του σαλιγκαριού βρίσκονται στο
κεφάλι του.
49. Το 90% των γυναικών που περπατούν μέσα σε ένα
πολυκατάστημα, στρίβουν προς τα δεξιά. Κανείς δεν γνωρίζει,
όμως, γιατί.
50. Ένα παιδί μέσης ηλικίας 4 ετών, κάνει γύρω στις 400 ερωτήσεις
την ημέρα
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Car Trouble
A blonde pushes her BMW into
a gas station. She tells the mechanic it died.
After he works on
it for a few minutes, it is idling
smoothly.
She says, “What’s the story?”
He replies, “Just crap in the
carburetor.”
She asks, “How often do I have
to do that?”
Speeding Ticket
A police officer stops a blonde
for speeding and asks her very
nicely if he could see her driver’s license..
She replied in a huff, “I wish you
guys would get your act together! Just yesterday they took my
license away and now today you
expect me to show it to you?”
PULL OVER!
A Highway patrolman pulled
alongside a speeding car on the
freeway..
Glancing at the car, he was
astounded
to see that the blonde behind the
wheel was knitting!
Realizing that she was oblivious
to
his flashing lights and siren,
the trooper cranked down his
window,
turned on his bullhorn and
yelled, “PULL OVER!”
“NO!”
the blonde yelled back, “IT’S A
SCARF!”
Αγώνας με μια αρκούδα
Δύο κατασκηνωτές περπατούν
μέσα στο δάσος, όταν μια
αρκούδα εμφανίζεται στο ένα
μέτρο. Η αρκούδα βλέπει τους
κατασκηνωτές και αρχίζει
να τους πλησιάζει. Ο πρώτος
άνδρας ρίχνει κάτω την τσάντα
του και αρχίζει να φορά τα
αθλητικά του παπούτσια. Ο
δεύτερος άνδρας λέει: «Τι
κάνεις; Τα αθλητικά δεν θα σε
βοηθήσουν να ξεπεράσεις την
αρκούδα». «Δεν χρειάζεται να
ξεπεράσω την αρκούδα», λέει
ο άλλος. «Αρκεί να τρέξω πιο
γρήγορα από σένα».
Η δίκη είχε ξεκινήσει.
Η δίκη είχε ξεκινήσει. Ένας
πολύ ανθυγιεινός τύπος
δικαζόταν και ο
δικαστής απευθυνόμενος σ
αυτόν λέει:
-Κατηγορείσαι ότι σκότωσες μια
δασκάλα με ένα αλυσοπρίονο...
-Παλιοψεύτη ! Ακούγεται
μια φωνή από το βάθος της
αίθουσας του δικαστηρίου.
-Ησυχία στο ακροατήριο,
φωνάζει ο δικαστής, και κοιτάζει
πάλι τον
κατηγορούμενο λέγοντας του:
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι
σκότωσες το παιδί που μοιράζει
τις εφημερίδες με
ένα φτυάρι...
-Παλιομίζερε ! Ακούγεται η
ίδια φωνή από το βάθος της
αίθουσας του
δικαστηρίου.
-Είπα ησυχία ! Φωνάζει ο
δικαστής, κοιτάζει πάλι τον
κατηγορούμενο και του
λέει:
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι
σκότωσες και ένα ταχυδρόμο με
ένα ηλεκτρικό
τρυπάνι...
-Εγωιστικό γαϊδούρι ! Ξεφωνίζει
ο ίδιος τύπος.
-Τι ξεσπάσματα είναι αυτά κύριε
μου; Ρωτά ο δικαστής.
-Κύριε Δικαστά, είμαι γείτονας
του κατηγορούμενου 10 χρόνια
τώρα, και

ξέρετε...
...ποτέ δε μου δάνεισε ένα
εργαλείο όταν το χρειαζόμουν
..να πάρει....!
Δύο φίλοι παίζουν γκολφ. Ο
ένας από τους δύο αστοχεί και
αρχίζει να βρίζει..
- (.....) να πάρει, αστόχησα!
- Μη βρίζεις γιατί ο Θεός σε
βλέπει, σε ακούει και θα σε
τιμωρήσει.
Μετά από λίγο ξανααστοχεί και
βρίζει πάλι..
- (.....) να πάρει, αστόχησα!
- Μη φέρεσαι έτσι γιατί ο Θεός
θα σου στείλει κακό σημάδι..
Ο νευρικός τύπος αστοχεί και
πάλι και συνεχίζει..
- (...) να πάρει αστόχησα!
Ξαφνικά πέφτει ένας κεραυνός
αλλά χτυπάει τον άλλο παίχτη
και ακούγεται μια φωνή από τα
σύννεφα:
- Να πάρει, αστόχησα..
Aλτσχάϊμερ
Κυριούλα μπαίνει στον μπακάλη
της γειτονιάς, τον καλημερίζει
και του ζητάει μισό κιλό τυρί
Αλτσχάιμερ.
Εμβρόντητος ο μπακάλης της
απαντάει ότι δεν έχουν τέτοιο
τυρί.
“Μα πώς!” αναφωνεί η
κυριούλα.” Προχθές πάλι
αγόρασα από σας αυτό τυρί!”
Ο μπακάλης προσπαθεί να
της εξηγήσει ότι μάλλον κάνει
κάποιο λάθος, διότι αυτός
ποτέ δεν έχει φέρει τέτοιο
τυρί και στο τέλος της λέει:
“Μήπως το αγοράσατε από
τον Βασιλόπουλο και δεν το
θυμάστε;”
Απογοητευμένη, φεύγει και
πάει στον Βασιλόπουλο.
Κατευθύνεται στον πάγκο των
τυριών και ζητάει και πάλι 1/2
κιλό τυρί Αλτσχάιμερ.
Ο υπάλληλος ευγενικότατα της
απαντάει ότι δεν έχουν τέτοιο
τυρί.
“Μα πώς!” αναφωνεί η
κυριούλα. “Προχθές πάλι
αγόρασα από σας αυτό τυρί!”
Αφού γίνεται μια ψιλοφασαρία
, η κυριούλα ζητά τον διευθυντή
του καταστήματος. Έρχεται ο
διευθυντής, της επαναλαμβάνει
τα ίδια, η κυριούλα έχει πλέον
απογοητευτεί πλήρως και
ανήμπορη να επιμείνει πλέον,
καταλήγει:
“Τι να σας πω βρε παιδιά μου...”
Φέρνει το δάχτυλο στο κεφάλι...
“Έχω κι αυτό το Έμενταλ που με
ταλαιπωρεί...!”
Οι Λαρισαίοι χωριάτες
Ήταν δυο χωριάτες στον κάμπο
και θέριζαν. Ξαφνικά περνούν
από πάνω τους δύο Μιράζ 2000
(αεροπλάνα).
Λέει ο ένας:
- Το είδες;
- Τι ήταν; ρωτά ο άλλος.
- Μιράζ 2000!
Σιγά μη μοιράζει και
πεντοχίλιαρα, απαντά ο άλλος.
Στη Ρωσία
Ήταν ο Κώστας και ο Γιώργος,
δύο φίλοι από παλιά. Τώρα πια,
σπούδαζαν,
και δυστυχώς, ο Γιώργος, θα
πήγαινε να σπουδάσει στη
Ρωσία. Ο Κώστας τη μέρα
πριν φύγει του είπε:
- Τώρα που το λες, θα το σκεφτώ
και μπορεί να έρθω κι εγώ.
- Έλα τότε.
- Α, δεν μπορώ τώρα, έχω
μερικές δουλειές να κανονίσω.
Μια που θα πας
εκεί, όταν μπορέσεις, γράψε μου
ένα γράμμα για το πως είναι τα
πράγματα εκεί.

Γράψε μου με κόκκινο στυλό αν
όλα τα πράγματα είναι καλά και
ωραία εκεί, και με μπλε αν είναι
χάλια μέρος για να ζήσει κανείς.
Έτσι λοιπόν, ο Κώστας, μετά
από τρεις μήνες, λαμβάνει ένα
γράμμα από το φίλο του το
Γιώργο.
Αγαπητέ Κώστα,
Τα πράγματα εδώ πέρα
είναι τέλεια. Οι δρόμοι είναι
πεντακάθαροι, η αστυνομία
πολύ οργανωμένη, οι μισθοί
είναι υψηλοί, τα ξενοδοχεία
φτηνά, ο κόσμος φιλικός... Το
μόνο εκνευριστικό πράγμα εδώ
πέρα είναι ότι δεν μπορείς να
βρεις πουθενά μπλε μελάνι.
Το ηλεκτρικό έφθασε στην
Κρήτη
Με την επέκταση του
ηλεκτρισμού στην Κρήτη, ένας
Νομάρχης επισκέπτεται ένα
χωριό.
Μπαίνει και στο σπίτι μίας
γριάς χωριάτισσας και τη ρωτά:
- Ε, πως τα πας θεία; Τώρα έχεις
και ηλεκτρικό στο σπίτι σου.
- Ναι, παιδί μου, έχω.
- Και πόσο πληρώνεις το μήνα;
- Εγώ, παιδί μου, δεν πληρώνω
πολύ, γιατί τ` ανάβω μόνο για
να βρω τα σπίρτα.
Κι απόης (1) ανάβω το λύχνο
μου.
Το κανελόνι
Διηγείται κάποιος σε ένα φίλο
του. ( η ιστορία διαδραματίζεται
στη Κρήτη ) .
- Είχαμε πάει που λες Γιώργη
στην εξοχή για δουλειά .
Όταν καθίσαμε για φαγητό ,
οι γυναίκες είχαν ετοιμάσει
κανελόνια . Όπως τρώγαμε
λοιπόν μιας κοπελιάς της πέφτει
ένα κανελόνι την ώρα που
πήγαινε να το βάλει στο στόμα
της . Εγώ , για να τη βγάλω από
τη δύσκολη θέση , βγάζω το
όπλο και παίζω στο κανελόνι !
Και πέρασε βρε Γιώργη μέσα
από το κανελόνι η σφαίρα και
καρφώθηκε σε ένα δέντρο .
- Καλά μρε μα σοβαρά μιλάς
; και πως ξέρεις ότι η σφαίρα
πέρασε μέσα από το κανελόνι ;
- Όταν καρφώθηκε μρε στο
δέντρο είχε απάνω τυρί !
Το ομορφότερο μέρος της
Αθήνας
- Ποιο είναι το ομορφότερο
μέρος της Αθήνας;
- Το σημείο που γράφει “ΠΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τι λέει ένας Γιαννιώτης όταν
κάνει καμάκι σε μια γκόμενα;
-πλητς; (πλήττεις)
Το άκρων άωτον της
τσιγκουνιάς στη Σκωτία
Εδώ Ραδιοφωνικός Σταθμός
Σκωτίας, ακούτε γρήγορα γιατί
καίμε ρεύμα.

The 32nd Annual Vancouver Greek Summerfest
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he 32nd Annual Vancouver Greek Summerfest came to a close
on July 15th, after 11 days of sunshine, celebrations, and good
times.

The festival’s musical lineup included a different act every evening,
and sometimes an afternoon one, too. This year’s roster included
blues favourite Jim Byrnes, casino favourite Urban Myth, crowd
pleaser Gotta B George Michael (Bill Pantazis as a professional
impersonator), classic Steve Elvis Elliott, Greek legendary music
by Yanni Fyssa’s Dalaras tribute, and the much requested bouzouki
group led by Yanni Sahamis. There were about a half dozen others
who graced the stage in the evenings and entertained the crowds,
with two new additions: Pat Chessell with Celtic music, and Mostly
Marley with Reggae.
Besides the evening feature musical act, the afternoon entertainment
on stage included dance performances from over 16 different countries, including nearly a dozen local Greek dance groups.
Organizers estimate that nearly 50,000 people attended this year’s
festival. It is one of the most anticipated events of the year in East
Vancouver, where locals gather with neighbours.
The festival went through 330 lambs. Although the souvlaki and gyros are popular, the main requests were for lamb and loukoumades.
The Philoptochos sold sweets such as koulourakia, and kourabiedes.
Our local Member of Parliament, Mr. Don Davies attended several times, including doing one volunteer shift in the heat cooking
souvlaki, and one shift co-emceeing with our local Member of the
Legislative Assembly, the Hon. Adrian Dix. They did a great job
introducing the acts, and entertaining us with their knowledge of
Greek trivia.
Mr. Don Davies also helped the festival apply and secure grants for
seven summer students to be hired. These students worked on social
media, cooking, logistics, and more. They gained valuable work
experience, while earning money during their summer vacations.
The raffle tickets were sold out on the last night, thus meeting the
fundraising goals of the Greek school.
The festival’s overall success can be attributed to the volunteers
(some who start working on the festival in November), to the entertainers, to the sponsors, and to the wonderful people who support it
by attending.
See you all next year!
Rania Hatzioannou

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:
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Mε τα ιερά δεσμά του γάμου, ενώθηκαν, το Σάββατο 28 Ιουλίου
2018 στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Νηλείας Πηλίου,
το ερωτευμένο ζευγάρη, ο Χαράλαμπος και η Ναρσίσα κόρη της
Παρθένας και του Πάτρικ Χαμέλου. Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον
και ευτυχισμένον. Στους γονείς να τους ζήσουν και σύντομα να
χαρούν τα πρώτα εγγονάκια τους.

Στη φωτογραφία διακρίνονται
από αριστερά:
Πόπη Σιοριομανωλάκη
(θεία της νύφης) Νίκος
Στρατηδάκης,
η Ναρσίσα (νύφη), Νούλης
Σιοριομανωλάκης (θείος) και
η κα Στρατηδάκη.
Φώτος: Νίκου Στρατηδάκη

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 και εύχονται καλά ταξίδεια το 2018.
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Το χρονικό της εθνικής τραγωδίας
(Συνέχεια από σελίδα 2)

ακούγονται οι πρώτες αναφορές για τραυματίες. Πυροσβέστης που
ήταν παρών θυμάται: «Οι υδροφόρες ήταν γεμάτες ανθρώπους
με εγκαύματα. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δεν μπορούσαν να
πλησιάσουν και μεταφέραμε τους τραυματίες σε ασφαλή σημεία
απ’ όπου τους παραλάμβαναν οι τραυματιοφορείς. Ένας απ’
αυτούς, όταν κατάλαβε ότι είχε γλιτώσει από τις φλόγες, έβαλε το
χέρι στην τσέπη και πέταξε προς το μέρος μας ό,τι χρήματα είχε
στο πορτοφόλι του φωνάζοντας προς το μέρος μας “Ευχαριστώ,
ευχαριστώ”».

Πυροσβέστης,
εξαντλημένος
από τη μάχη.
(Φωτογραφία: ΑΠΕ)

● 18.40. Η φωτιά φτάνει στη θάλασσα καίγοντας ακόμα και τα
βρύα στα βράχια. Οι αναφορές των πυροσβεστών για τραυματίες
πυκνώνουν και ο υπαρχηγός της Πυροσβεστικής εγκαταλείπει το
Κέντρο Επιχειρήσεων και πάει στο σημείο.
«Δεν προλάβαμε να κάνουμε κατάσβεση στο Μάτι, στο Κόκκινο
Λιμανάκι, στην Αργυρά Ακτή. Η φωτιά έφτασε πριν από εμάς»,
θα πει αρκετές ώρες αργότερα αξιωματικός του σώματος.
● 18.52. Εκδηλώνεται πυρκαγιά στη θέση Πανόραμα στον Κάλαμο.
Στο σημείο πηγαίνει κλιμάκιο από τον Πειραιά. «Ρίξε όσο νερό
χρειάζεται, καν’ το λίμνη και γύρνα πίσω στο Μάτι», ήταν η εντολή
ανώτατου αξιωματικού στον επικεφαλής της δύναμης που ανέλαβε
την ευθύνη της κατάσβεσης.
● 19.00 - 20.00. Δεν υπάρχει εικόνα για τραυματίες ή νεκρούς. Το
Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας καταγράφει τους πρώτους έξι
εγκαυματίες. Οι τέσσερις απ’ αυτούς μεταφέρονται στο Κέντρο
Υγείας Νέας Μάκρης και οι άλλοι δύο πηγαίνουν με Ι.Χ. σε ιδιωτική
κλινική και στη συνεχεία στον «Ευαγγελισμό».

Η φωτιά έχει ήδη κάψει το Μάτι. (Φωτογραφίες: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ)

● 20.00 - 21.00. Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώνεται ότι
εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής έπεσαν στη
θάλασσα για να σωθούν. Η κινητοποίηση του μηχανισμού
ωστόσο καθυστερεί. Μάρτυρες καταγγέλλουν ότι χρειάστηκε να
κολυμπήσουν ακόμα και για τέσσερις ώρες μέχρις ότου εντοπιστούν
και διασωθούν από τα πληρώματα περιπολικών του Λιμενικού, που
πήραν εντολή να μεταβούν στο σημείο.
● 23.00. Για αρκετές ώρες επικρατεί μπλακ άουτ. Κανείς στην
κυβέρνηση και στην ηγεσία της Πυροσβεστικής δεν γνωρίζει τον
αριθμό τραυματιών, των διασωθέντων και των αγνοουμένων. Ο
πρωθυπουργός επιστρέφει εσπευσμένα από το Μαυροβούνιο όπου
πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη και κατευθύνεται στο Κέντρο
Επιχειρήσεων, στο Χαλάνδρι.
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
φτάνει στο Κέντρο Επιχειρήσεων
της Πυροσβεστικής.

«Εκείνη την ώρα δεν
γνωρίζαμε ότι υπήρχαν
νεκροί. Κάποιες
πρώτες ανεπιβεβαίωτες
πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο άτομα που κατέληξαν από
εγκαύματα, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε το μέγεθος
της καταστροφής», θα παραδεχθεί αρκετές ώρες αργότερα
κυβερνητικός αξιωματούχος, που μετείχε στη σύσκεψη.
● 01.00. Ομάδα περίπου 90 πυροσβεστών φτάνει στο Κόκκινο
Λιμανάκι. Ερευνά τις οδούς Ποσειδώνος, Δημοκρατίας,
Πανός και εντοπίζει τα πρώτα πτώματα. Τα περισσότερα είναι
πλήρως απανθρακωμένα, σε τέτοιο βαθμό, που οι πυροσβέστες
δυσκολεύονται να διακρίνουν ότι επρόκειτο για ανθρώπινους
σκελετούς.
● 02.00. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος
ανακοινώνει από το αρχηγείο της Πυροσβεστικής ότι έχουν ήδη
εντοπιστεί 20 νεκροί. Το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας θα
αποκαλυφθεί με το πρώτο φως της ημέρας.
Ρεπορτάζ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
Φωτογραφίες: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ & ΑΠΕ
Γράφημα: ΝΟΤΗΣ ΡΗΓΑΣ/ ΑΤΕΛΙΕ «Κ»
Για την Kαθημερινή της Κυριακής και το Kathimerini.gr.
29.07.2018

Η οφειλόμενη απάντηση στον ανιστόρητο
μητροπολίτη Δέρκων Απόστολο (έδρα Τουρκία)
Η Εκκλησία μας στην Αμερική ανήκει στην Ομογένεια που την δημιούργησε με κόπους και
στερήσεις. Δεν ανήκει σε ρασοφόρους επιτήδειους, εκκλησιαστικά αρπακτικά, που δεκαετίες μετά
έπεσαν πάνω της σαν ‘’μαύρα κοράκια’’
Στην πρόσφατη 44η Κληρικολαϊκή στην Βοστώνη (2-5 Ιουλίου 2018), εκπροσωπώντας τον ‘’οικουμενικό’’
Βαρθολομαίο, ο μητροπολίτης τυπικά μόνο υπαρκτής Μητρόπολης, ο Δέρκων Απόστολος (μέλος του
‘’πατριαρχικής Συνόδου’’) σε ομιλία του, ισχυρίστηκε ψευδέστατα και παραπλανητικά ότι η Εκκλησία μας
στην Αμερική (κατά συνέπεια και η Αρχιεπισκοπή) «είναι δημιούργημα εξ αρχής της Μητρός Εκκλησίας
Κωνσταντινουπόλεως, οστούν εκ των οστέων της και σαρξ εκ της σαρκός της».
Αποδεικτικά ιστορικά στοιχεία, πιστοποιούν ότι η ελληνο-ορθόδοξη Εκκλησία/Αρχιεπισκοπή στην Αμερική ΔΕΝ
είναι δημιούργημα της ‘’Μητρός Εκκλησίας’’ (οικουμ. Πατριαρχείου), αλλά της Εκκλησίας και της κυβέρνησης
της Ελλάδας, πριν 100 χρόνια (νόμος 1461/1918 «Περί Εκκλησιαστικής Διοικήσεως των εν Αμερική Ελλήνων
Ορθοδόξων» - ΦΕΚ 136 Α/19.6.1918).
Αξιοσημείωτο το γεγονός-συμπέρασμα ότι οι ‘Ελληνες μετανάστες είχαν ήδη χτίσει-ιδρύσει το ολιγότερο 80
εκκλησίες (ενορίες-Κοινότητες) στις ΗΠΑ, πριν ασχοληθούν η Ελλάδα και το οικουμ. Πατριαρχείο (50 χρόνια
αργότερα). Και ασχολήθηκαν, βασικά η Ελλάδα, μετά από αίτημα-πίεση των μεταναστών.
Παραφράζοντας φράση του Δέρκων στην ομιλία του, τονίζουμε ότι οι παριστάμενοι ‘’ιεράρχες’’ Αμερικής,
ΔΕΝ έκαναν παρέμβαση γιά να προστατεύσουν την ιστορία της Ομογένειας και της Εκκλησίας της, στις ΗΠΑ,
διορθώνοντας τις -εκ του πονηρού- ιστορικές του ανακρίβειες.
Από συγγράματα, άρθρα, πανεπιστημιακές εργασίες, δημοσιεύματα της εποχής, επικοινωνία διπλωματών κλπ,
πιστοποιούνται τα ακόλουθα αποδεικτικά ιστορικά στοιχεία, τα οποία παραθέτουμε συνοπτικά:
- Ακόμη και ο Κολόμβος, στα υπερατλαντικά του ταξίδια, είχε μαζί του Καθολικούς ιερείς και μοναχούς
ιεραποστόλους. Οι Έλληνες μετανάστες στερήθηκαν την στοργή της Ορθόδοξης Εκκλησίας τους, τόσο κατά τις
ομαδικές τους εξόδους από την ελεύθερη Ελλάδα και τις περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο και κατά
την άφιξη και εγκατάστασή τους στην άγνωστη Αμερικανική Ήπειρο... Οργανώθηκαν μόνοι τους εκκλησιαστικά,
με την παντελή απουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος και του οικουμ. Πατριαρχείου... ‘Οταν δημιουργήθηκαν στις
ΗΠΑ οι πρώτες 80 ενορίες-εκκλησιαστικές Κοινότητες από Ομογενείς, τότε η Ελλάδα και το οικουμ. Πατριαρχείο
συνειδητοποίησαν ότι θα έπρεπε να παρέμβουν γιά να τις ελέγχουν... Μετά τον χρόνο 1918 (αν και η πρώτη
ελληνο-ορθόδοξη εκκλησία στις ΗΠΑ χτίστηκε-ιδρύθηκε 1867 στην Νέα Ορλεάνη), η Εκκλησία της Ελλάδας και
το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, επέδειξαν ενδιαφέρον για την θεραπεία των θρησκευτικών
αναγκών των Ελλήνων μεταναστών, μόνο όταν τους ζητήθηκε. Δεν υπήρξε, προηγουμένως, ιεραποστολικό
πρόγραμμα, ούτε ποιμαντική ή λατρευτική μέριμνα.
- Ελληνικές εκκλησίες-Κοινότητες στις ΗΠΑ, είχαν δημιουργήσει οι ‘Ελληνες μετανάστες 50 χρόνια, ΠΡΙΝ
ασχοληθούν η Ελλάδα και το οικουμ. Πατριαρχείο. Μέχρι τον χρόνο 1910, ενώ υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες
Έλληνες μετανάστες στις ΗΠΑ (από επίσημα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης των Ηνωμένων
Πολιτειών, φαίνεται ότι μόνο από 1890 ίσαμε 1910 μετανάστευσαν στις ΗΠΑ 216.962 Έλληνες από την κυρίως
Ελλάδα και από περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας), εντούτοις δεν υπήρχε ούτε οργανωμένη Ελληνική
Ορθόδοξη Εκκλησία, ούτε ένας Ελληνο-Ορθόδοξος Επίσκοπος, για να ‘’ποιμάνει’’ και κατευθύνει ένα τόσο μεγάλο
‘’ποίμνιο’’, που είχε ήδη χτίσει δεκάδες ελληνο-ορθόδοξες εκκλησίες, ανά την επικράτεια των ΗΠΑ.
- Τον χρόνο 1921 (13-15 Σεπτεμβρίου) ο μητροπολίτης Αθηνών Μελέτιος (Μεταξάκης), απεσταλμένος της
Εκκλησίας της Ελλάδος, με την σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης, συγκάλεσε την 1η Κληρικολαϊκή
Συνέλευση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής (όπως είχε υποσχεθεί 1918 στους ‘Ελληνες μετανάστες), στη Νέα Υόρκη,
με την οποία επισημοποίησε την ίδρυση της ‘’Συνοδικής Επιτροπείας’’ με Συνοδικό Επίτροπο τον μετέπειτα
αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Αλέξανδρο, δύο μήνες ΠΡΙΝ εκλεγεί οικουμενικός Πατριάρχης (25 Νοεμβρίου 1921).
Ο Μελέτιος διόρισε τον Αλέξανδρο ‘’έξαρχο στην Εκκλησία της Αμερικής’’, όταν εκλέγηκε πατριάρχης.
Ο Αλέξανδρος ήταν ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος της -ιδρυθείσας Σεπτέμβριο 1921- ‘’Ελληνικής Ορθόδοξης
Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Βορείου και Νοτίου’’.
Στην πράξη του αυτή ο Μελέτιος, δηλ. περί Αρχιεπισκοπής Αμερικής, είχε την υποστήριξη του Ελευθέριου
Βενιζέλου, ο οποίος ζήτησε από τα λαϊκά μέλη του Πατριαρχικού Συμβουλίου Παπά, Σταυρίδη, Καραθεοδωρή
και Μποδοσάκη-Αθανασιάδη, να μεσολαβήσουν ώστε, «το Πατριαρχείον πιστοποιήση κατά τρόπον σαφή και
ανεπίδεκτον παρερμηνείας, ότι η κανονική αρχή των εν Αμερική Ελληνικών Εκκλησιών, μετά του Οικουμενικού
Πατριαρχείου εν κανονική επικοινωνία διατελούσα, είναι ο Μητροπολίτης Αθηνών Μελέτιος και ο βοηθός Αυτού,
επίσκοπος Ροδοστόλου Αλέξανδρος». Και το Πατριαρχείο το έπραξε.
- Ο Μελέτιος, μετά το πρώτο ταξίδι του στην Αμερική (1918), ως απεσταλμένος της Ελλάδος, εισηγήθηκε στην Ιερά
Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας (συνεδρία Ξ/8.4.1918) την ίδρυση, με Συνοδική Πράξη, της ‘’Αρχιεπισκοπής
Αμερικής’’, για τις ελληνόφωνες παροικίες του Νέου Κόσμου, με έδρα την Νέα Υόρκη. Σκοπός του ήταν να ενώσει
όλες τις ελληνόφωνες παροικίες της Αμερικής κάτω από μια σταθερή και δυνατή διοίκηση ενός ισχυρού Αρχιερέα.
Στις 14 Ιουνίου 1918, η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος αποφάσισε να υλοποιήσει τον Πατριαρχικό και Συνοδικό
Τόμο του 1908, ιδρύοντας στην Αμερική Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή. Θα έπρεπε προηγουμένως να γίνει
νομοθετική ρύθμιση. Στις 19 Ιουνίου 1918, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε τον 1461 Νόμο «Περί Εκκλησιαστικής
Διοικήσεως των εν Αμερική Ελλήνων Ορθοδόξων» (ΦΕΚ 136 Α/19.6.1918). Ο Νόμος 1461/1918, αποτελούμενος
από 8 άρθρα, προέβλεπε την ίδρυση Αρχιεπισκοπής στην Αμερική, η οποία θα αποτελούσε μία των Επισκοπών της
Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, και της οποίας ο πνευματικός και διοικητικός αρχηγός θα έφερε τον τίτλο
του Αρχιεπισκόπου Αμερικής (άρθρο 1). Στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής θα υπάγονταν όλοι οι Έλληνες Ορθόδοξοι
Χριστιανοί, οι «εγκατεστημένοι ή παρεπιδημούντες» στη Βόρεια και Νότια Αμερική (άρθρο 3).
- Ο Μελέτιος συνεργάστηκε με τους Ορθόδοξους Έλληνες κληρικούς και τους κοινοτικούς παράγοντες των
Ελληνικών Ορθόδοξων εκκλησιών-κοινοτήτων και προώθησε τις διαδικασίες για την υλοποίηση του Νόμου
1461/1918 «Περί Εκκλησιαστικής Διοικήσεως των εν Αμερική Ελλήνων Ορθοδόξων», αλλά και την ίδρυση της
‘’Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής Βορείου και Νοτίου’’.
- Ο Γεώργιος Ρούσσος, επιτετραμμένος τη Ελλάδας στην Ουάσιγκτον υποστήριξε σε έγγραφό του προς το
ΥΠ.ΕΞΩΤ., ότι, «για να γίνει αποδεκτό από τις Αμερικανικές Αρχές το Καταστατικό (δηλ. ο νόμος 1461/1918), θα
έπρεπε να φανεί ότι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής ακολουθεί τους παραδοσιακούς κανόνες της Ορθόδοξης εκκλησίας
και όχι ένα νόμο του Ελληνικού Κράτους. Παράλληλα, το μεταφρασμένο στα αγγλικά Καταστατικό θα έπρεπε να
εγκριθεί, τουλάχιστον, από μία Πολιτεία (State) ώστε η Αρχιεπισκοπή να θεωρηθεί Aμερικανικό ίδρυμα».
Ο Γεώργιος Ρούσσος έγραφε μεταξύ άλλων: «… Επειδή, κατά το Αμερικανικόν σύνταγμα, πας νόμος δέον
να προέρχηται παρά του λαού ή τουλάχιστον να γίνεται δεκτός υπό του λαού, μη εξαιρουμένων και των περί
της Θρησκείας νόμων, πρέπει να μη φανή ότι κάμνομεν νέαν νομοθεσίαν, αλλ’ ότι την υπάρχουσαν έκπαλαι
εκκλησιαστικήν νομοθεσίαν προσαρμόζομεν διά την εν Αμερική Αρχιεπισκοπήν προς τας επιτοπίους συνθήκας.
Προς τούτο η διδασκαλία της εκκλησίας μας και οι κανόνες και θεμελιώδεις διατάξεις γενικού οργανισμού των
Κοινοτήτων, πρέπει να μεταφρασθώσιν εις την Αγγλικήν γλώσσαν και να συνδεθώσιν ως σύνολον».
Οι απόψεις αυτές προσέκρουσαν στην αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, επειδή έθεταν υπό
αίρεση την βασική αιτία αποστολής αρχιεπισκόπου, που ήταν ο έμμεσος έλεγχος των μεταναστών. Η ελληνική
κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένη να δεχθεί την ίδρυση Αυτοκέφαλης Εκκλησίας Αμερικής, η οποία θα ευνοούσε
την ανεξάρτητη οργάνωση των Ελλήνων της Αμερικής. Αυτό διαφαίνεται από το περιεχόμενο απαντητικού
κρυπτογραφήματος του Υπ. Εξωτ. της Ελλάδας προς τον επιτετραμμένο στην Ουάσιγκτον Γεώργιο Ρούσσο.
Έγραφε: «Ενδεικνυομένη είναι εν τούτοις τοιαύτη επέκτασις δικαιοδοσίας, δεν δύναται κατ’ ουδένα λόγον
παρεμποδίση ίδρυσιν Αρχιεπισκοπής ήτις κατά την γνώμην μας δέον κατ’ ουσίαν εξαρτάται από Συνόδου, ουδέ
συμφέρει εις σκοπόν μας χειραφετήσωμεν απολύτως Αρχιεπισκοπήν ήτις ούτω θα διέφευγε πιθανώς βραδύτερον και
την της Πρεσβείας επιρροήν».
- Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κων/πολη, εκμεταλλευόμενο την άσχημη ‘’εμφυλιακή’’ πολιτική και
εκκλησιαστική κατάσταση στην Ελλάδα, με την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη 1/14 Μαρτίου 1922, αποφάσισε
και ακύρωσε τον Πατριαρχικό Τόμο 8/14.18.1908 (που παραχωρούσε στην Εκκλησία της Ελλάδος την αποκλειστική

(Συνέχεια στη σελίδα 17)
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1o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΡΟΔΙΩΝ
Ιδρύεται στη Ρόδο παράρτημα του συλλόγου Αμερικής «Απόλλων»
Σορωνή Ρόδου 20-07-2018 “

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 2018 ΤΟΥ ΠΑΡΡΟΔΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ»

Ο Παρροδιακός Σύλλογος
«ΑΠΟΛΛΩΝ» Αμερικής
έχει στις μεγάλες πόλεις
της Αμερικής παραρτήματα
καθώς επίσης στον Καναδά.
Ιδρύθηκε το 1924 στο Οχάϊο
και η δράσης του είναι γνωστή
στη Ρόδου και σε όλους του
απόδημους Ροδίους. Πρόεδρος
του Συλλόγου είναι ο Ηλίας
Τομάζος *, Αντιπρόεδρος ο
Μιχάλης Αϊβάζης, Γραμματέας
η Χριστίνα Καπόλης και Ταμίας
ο Παναγιώτης Φωτίνης. Στο
Προσυνέδριο παρευρέθηκαν
και οι κάτωθι πρώην Προέδροι:
Χρήστος Κοτιάδης, Βασίλιος
Αγγελής, Χριστίνα Καπολης, και
ο Στήβ Παλάρδης, και πολλά
αλλα μέλη από τα παραρτήματα
της Αμερικής και Καναδά.
Στις 17 Ιουλίου 2018, ο
Πρόεδρος, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
και τα μέλη επισκέφθηκαν
σε κοιμητήρια Καλλυθιών,
Γενναδίου, Προφύλιας,
Απολλώνων, και με
επιμνημόσυνες Δεήσεις
προσκύνησαν τους τάφους
Πρώην Προέδρων του
Συλλόγου.
Στις 18 Ιουλίου 2018
παρευρέθηκαν στη Ροδίτικη
Βραδιά στα Μαριτσά καλεμένοι
από τον Λάζαρο Κασέκα.

του στο «ΑΝΤΑΜΩΜΑ»
που θα πραγματοποιηθεί
Σάββατο21/07/18 και Κυριακή
22/07/18 στο Ασκληπειό.
Εκτενή αναφορά έκανε για
την ιστορία του συλλόγου, ο
πρόεδρός του Ηλίας Τομάζος
που κατάγεται από τη Σορωνή,
και μάλιστα υπογράμμισε
ιδιαίτερα την προσφορά του
δασκάλου Κωνσταντίνου
Μπονιάτη, ενώ, όπως είπε,
οι εργασίες του συνεδρίου θα
διεξαχθούν τον Οκτώβριο στην
Πενσυλβάνια.

χαιρετισμό του τόνισε ότι ο
Ηλίας Τομάζος συνεχίζει με
κουράγιο και δύναμη το έργο
που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν,
ενώ η αντιδήμαρχος Μαρίζα
Χατζηλαζάρου, υπογράμμισε
ότι ο δήμος στοχεύει σε
περισσότερες δράσεις ώστε να
στηρίξει τον σύλλογο, ο οποίος
με τη σειρά του μπορεί να

αρκετά μέλη του συλλόγου,
και τα όσα είπαν διέκρινε η
νοσταλγία για τον τόπο, οι
αναμνήσεις από όσα έζησαν
στην πατρίδα πριν φύγουν για
την Αμερική, και φυσικά η
συγκίνηση.
Μάλιστα όπως είπε κάποιος
«η ψυχή μας είναι εδώ, και
θα θέλαμε τα παιδιά μας να

βοηθήσει το νησί μας και την
πατρίδα μας.

γυρίσουν πίσω στην πατρίδα»
ενώ όπως ανακοινώθηκε
ιδρύεται και στη Ρόδο,
παράρτημα του παρροδιακού
συλλόγου Αμερικής
«ΑΠΟΛΛΩΝ».

Ακολούθως ο πρόεδρος της
δημοτικής κοινότητας Σορωνής
Αντώνης Σαββάκης αναφέρθηκε
στο χωριό, τονίζοντας ότι έχει
περίπου 1.500 κατοίκους, αλλά
δεν παρέλειψε να τονίσει τις
δυσκολίες που υπάρχουν και στη
μεγάλη βοήθεια που παρέχει ο
εθελοντισμός.
Ειδική αναφορά έκανε στο
πανηγύρι του Αγίου Σουλά που
θα πραγματοποιηθεί σε λίγες
μέρες τονίζοντας ότι έχει μία
ιστορία περίπου 80 ετών.
Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα
όσα είπε ο πρώην δήμαρχος
Ρόδου Μάνος Κόκκινος, η
οικογένεια του οποίου γνωρίζει
από πρώτο χέρι τι θα πει
ξενιτιά. Έκανε λόγο για τη

ζεστή ατμόσφαιρα που υπάρχει
στον σύλλογο, τονίζοντας ότι η
συνεργασία και η αγάπη με τους
φορείς της Ρόδου θα συμβάλει
σε ένα καλύτερο μέλλον για τον
τόπο.

Στο Γυμνάσιο Σορωνής,
πραγματοποιήθηκαν σήμερα
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
οι εργασίες του παρροδιακού
συλλόγου Σορωνής Αμερικής
«ΑΠΟΛΛΩΝ», με αφορμή
την παρουσία αρκετών μελών

του παραδοσιακού συλλόγου
Αμερικής «ΑΠΟΛΛΩΝ».

Στη συνέχεια ο αντιπρύτανης
του πανεπιστημίου Αιγαίου,
Σπύρος Συρόπουλος στάθηκε
στην αποτελεσματικότητα
της συνεργασίας ακόμα και
στην περίπτωση που υπάρχει

η απόσταση, όπως ακριβώς
συμβαίνει και στην περίπτωση
του πανεπιστημίου και του
συλλόγου.

Το βράδυ στις 7:30 μ.μ. στην
μαγευτική τοποθεσία του Αγίου
Σύλλα Σορωνής, δόθηκε δείπνος
προς τιμήν των Συνέδρων

Μάλιστα χαρακτήρισε τον
Ηλία Τομάζο ως «νέο δάσκαλο
του γένους» που μεταφέρει
πολιτισμό, πνεύμα και παιδεία
σε όλο τον κόσμο συμβάλλοντας
έτσι στο να γίνει γνωστή η
Ελλάδα και η Ρόδος, γεγονός
που μας κάνει υπερήφανους και
φυσικά η Ρόδος του οφείλει γι’
αυτό πολλά.
Ο πρώην δήμαρχος Καμείρου
Στέφανος Δημητράς, κατά τον

κατά την διάρκεια ου Δείπνου
μίλησαν για το έργο του
προέδρου Ηλία Τομάζου μεταξύ
των αντιπροσώπων των τοπικών
αρχών και ο φίλος και πατριώτης
Δρ. Δημήτρης Κρητικός. Πριν
το τέλος του Προσυνεδρίου
η ομιλία του κ. Εμμανουήλ
Κασσιώτη για την ιστορία
Ροδίων Αμερικής-Καναδά, ήταν
ενυπωσιακή και πολύ καλά
τεκμηριωμένη.

Το Σάββατο και Κυριακή στο
χωριό Ασκληπειό Ρόδου έγινε
στο 1ο Παγκόσμιο συνέδριο
των Αποδήμων Ροδίων και το
παγκόσμιο ροδιακό Αντάμωμα
στην αίθουσα του πνευματικού
κέντρου Ασκληπιείο Το 1ο
Παγκόσμιο συνέδριο Αποδήμων
Ροδίων πραγματοποιήθηκε με τη
συνεργασία των Παρροδιακών
Συλλόγων Αποδήμων Ροδίων,
του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με
την υποστήριξη της Ιεράς
Μητροπόλεως Ρόδου, των
Δημοτικών Ενοτήτων και
Κοινοτήτων του νησιού, της
Ομοσπονδίας Πολιτιστικών
Συλλόγων Ρόδου, φορέων και
άλλων Πολιτιστικών Συλλόγων
της Ρόδου.
Στα πλαίσια της δράσης
«Αντάμωμα στο Ασκληπιείο»
το Σάββατο 21/07/18 έγινε
η συναυλία με τον Βασίλη

Κατά τις εργασίες μίλησαν

και στη συνέχεια απονομή
επαίνων προς τιμήν προέδρων

(Συνέχεια στη σελίδα 15)
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Στιβ Μπάνον: «Ο Ερντογάν είναι ο πιο
επικίνδυνος άνθρωπος στον κόσμο»

Κυρώσεις ΗΠΑ σε Τουρκία για την κράτηση
του Αμερικανού πάστορα
01.08.2018
Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι
επέβαλε κυρώσεις σε βάρος των
Τούρκων υπουργών Δικαιοσύνης,
Αμντουλχαμίντ Γκιουλ και
Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού,
με αφορμή την κράτηση από τις
τουρκικές αρχές του Αμερικανού
πάστορα Αντριου Μπράνσον.
Κατα τον Λευκό Οίκο, «οι δύο
υπουργοί έχουν διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στη σύλληψη και
κράτηση του Μπράνσον».
«Η άδικη κράτηση του πάστορα
Μπράνσον και η συνεχιζόμενη
δίωξή του από τους Τούρκους
αξιωματούχους είναι απλά
απαράδεκτη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνιούτσιν σε μια συνακόλουθη
ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονταν οι οικονομικοί περιορισμοί.
«Ο πρόεδρος κατέστησε απολύτως σαφές ότι οι ΗΠΑ αναμένουν από την Τουρκία την άμεση
απελευθέρωσή του», ανέφερε ακόμη.
Υπενθυμίζεται ότι o εκπρόσωπος του προέδρου Ερντογάν, είχε ξεκαθαρίσει χθες ότι η Αγκυρα θα
προβεί σε αντίποινα αν οι ΗΠΑ επιβάλουν κυρώσεις, προσθέτοντας ότι η Τουρκία αναμένει οι δύο
χώρες να λύσουν τις διαφορές τους μέσω της διπλωματικής οδού.
Η υπόθεση του Αμερικανού πάστορα, που παρέμεινε φυλακισμένος για 21 μήνες στις τουρκικές
φυλακές προτού τεθεί σε κατ΄ οίκον περιορισμό την περασμένη εβδομάδα, έχει πυροδοτήσει κρίση στις
σχέσεις μεταξύ Αγκυρας και Ουάσιγκτον.
Ο Μπράνσον, που ζει στην Τουρκία για περισσότερα από 20 χρόνια, κατηγορείται ότι παρείχε βοήθεια
σε υποστηρικτές του Φετουλάχ Γκιουλέν, του μουσουλμάνου ιεροκήρυκα τον οποίο οι τουρκικές αρχές
θεωρούν «ενορχηστρωτή» της απόπειρας πραξικοπήματος του 2016. Κατηγορείται επίσης ότι παρείχε
στήριξη στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) αλλά και για κατασκοπεία.
Επικοινωνία Πομπέο - Τσαβούσογλου
Στον απόηχο της απόφασης των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των ΥΠΕΞ
των δύο χωρών, Μάικ Πομπέο και Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Οι δύο άνδες πρόκειται να συναντηθούν στη Σιγκαπούρη αυτήν την εβδομάδα, προκειμένου ο Πομπέο
να επαναλάβει το αμερικανικό αίτημα για απελευθέρωση του Μπράνσον, έγινε γνωστό από το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ.
Ο πρόεδρος Τραμπ έκρινε πως αυτές οι κυρώσεις είναι το «προσήκον μέτρο», σχολίασε ο Μάικ Πομπέο,
ενώ ταξιδεύει για τη Σιγκαπούρη όπου θα παραστεί την Παρασκευή και το Σάββατο σε περιφερειακές
συνόδους.
«Αυτό κράτησε πάρα πολύ» υπογράμμισε η εκπρόσωπος τύπου του αμερικανικού ΥΠΕΞ,
διαβεβαιώνοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να προτιμά «τη διπλωματική προσέγγιση» με
την Άγκυρα.
Πηγή: tribune.gr

Σύρος Πρέσβης στον ΟΗΕ: Θέλουμε πίσω όλα τα εδάφη
που κατέλαβε η Τουρκία στη βορειοδυτική Συρία
1 Αυγούστου 2018
Ο πρέσβης της Συρίας στον ΟΗΕ, Μπασάρ Αλ Τζααφάρι, δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση της Συρίας
έχει το νόμιμο δικαίωμα να πάρει πίσω όλα τα εδάφη που κατέχει η Τουρκία στη βορειοδυτική Συρία,
συμπεριλαμβανομένης και της επαρχίας της Ιντλίμπ.
«Δεν μπορεί να υπάρξουν συμβιβασμοί σε αυτό το θέμα. Η περίοδος λειτουργίας των ζωνών αποκλιμάκωσης
έχει χρονικά όρια. Δεν μπορούν να επεκταθούν χωρίς τη συγκατάθεση της συριακής κυβέρνησης. Είναι νόμιμο
δικαίωμα του συριακού λαού να πάρει πίσω όλα τα εδάφη που καταλήφθηκαν από την Τουρκία», δήλωσε ο Σύρος
διπλωμάτης, που είναι επικεφαλής της συριακής αντιπροσωπείας στη διεθνή συνάντηση για τη Συρία στο Σότσι της
Ρωσίας.
Η Τουρκία κατέλαβε με δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις, «Ασπίδα του Ευφράτη» και «Κλάδος Ελαίας», εδάφη στα
βόρεια της επαρχίας του Χαλεπιού και στη συνέχεια έθεσε υπό τον έλεγχό της την κατεχόμενη από τους τζιχαντιστές
της Αλ Κάιντα και της Αχράρ Αλ Σαμ επαρχία Ιντλίμπ. Όλα αυτά στη βορειοδυτική Συρία.
Η Τουρκία έθεσε υπό τον έλεγχό της την Ιντλίμπ στα πλαίσια της συμφωνίας περί δημιουργίας «ζωνών
αποκλιμάκωσης» που έκανε με τη Ρωσία και το Ιράν.
Η συριακή κυβέρνηση ανησυχεί ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τα εδάφη που κατέλαβε, στα οποία
ήδη εγκαθιστά τουρκική διοίκηση, εφαρμόζοντας την ίδια τακτική με τη βόρεια Κύπρο.
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η Τουρκία σχεδιάζει να δημιουργήσει στη βορειοδυτική Συρία ένα ισλαμιστικό
ψευδοκράτος προτεκτοράτο, το οποίο και θα ενσωματώσει αφού το εκτουρκίσει.
Στον χάρτη που ακολουθεί βλέπετε με ανοιχτό πράσινο τα εδάφη που κατέλαβε η Τουρκία με στρατιωτικές
επιχειρήσεις και σκούρο πράσινο την επαρχία Ιντλίμπ. Οι μπλε πύργοι περιμετρικά της Ιντλίμπ είναι τα τουρκικά
οχυρά-παρατηρητήρια που υποτίθεται εποπτεύουν την εκεχειρία στη «ζώνη αποκλιμάκωσης»:
Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ Αλ Άσαντ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε σε Ρώσους δημοσιογράφους, ότι η
επαρχία της Ιντλίμπ και οι άλλες «φωλιές» τρομοκρατών στο έδαφος της χώρας του αποτελούν προτεραιότητα για
τον συριακό στρατό.
Ο Μπασάρ Αλ Τζααφάρι κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να συνδράμει για την επιστροφή των Σύρων
προσφύγων στη χώρα τους.
«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει τη Συρία να δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες για την επιστροφή
των προσφύγων, συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους πρόσφυγες στη Συρία»,
είπε.
Ανακοίνωσε επίσης ότι η χώρα του συγκροτεί συνταγματική επιτροπή για τη δημιουργία νέου Συντάγματος.
Πηγή:tribune.gr

23 Ιουλίου 2018
Με το βαμβάκι έσφαξε τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρώην
σύμβουλος στρατηγικής του
Ντόναλντ Τραμπ. Ο Στιβ
Μπάνον, περι ου ο λόγος
χαρακτήρισε τον Τούρκο Πρόεδρο
ως τον «πιο επικίνδυνο άνθρωπο
στον κόσμο».
Ο Μπάνον εμφανίστηκε στο
δίκτυο του CNBC για να
σχολιάσει τη συνάντηση του πρώην αφεντικού του με τον Ρώσο
πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Ελσίνκι την περασμένη εβδομάδα.
Κι όπως είπε, ο λόγος που ο πρόεδρος των ΗΠΑ τα πάει τόσο καλά
με τον Τούρκο ομόλογό του είναι επειδή προσελκύεται από ισχυρές
προσωπικότητες.
«Κλίνει προς προσωπικότητες που είναι ισχυρές. Του αρέσει ο
πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, του αρέσει ο Ερντογάν, που
πιστεύω ότι είναι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος σοτν κόσμο και
νομίζω ότι τον προσελκύει ο Πούτιν, επειδή βλέπει αυτούς τους
ανθρώπους ως ισχυρούς ηγέτες των χωρών τους. Είναι εθνικιστές.
Βάζουν πρώτα τις χώρες τους και συνεχίζουν με αυτό. Και δεν τους
νοιάζει τι πιστεύουν οι άλλοι», είπε.
Στην ίδια συνέντευξη ο Μπάνον υπερασπίστηκε τον Τραμπ έναντι
των κατηγοριών ότι πέταξε λευκή πετσέτα στον Πούτιν στο τετ-ατετ τους στη Φινλανδία.
«Πιστεύω ότι ήταν εντάξει η συνέντευξη Τύπου. Θα ήθελα, ίσως,
να υψώσει λίγο παραπάνω τη φωνή του για τη ρωσική εμπλοκή στις
αμερικανικές εκλογές.
Αλλά σε τελική ανάλυση -κι οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να το
απδεχθούν αυτό- η εμπλοκή είναι στο περιθώριο, έτσι; Δεν είναι και
τόσο μεγάλο θέμα», υποστήριξε.
Πηγή: tribune.gr

Η Ρωσία ετοιμάζει
αεροσκάφος-υπερόπλο
που «τυφλώνει» τους
εχθρικούς δορυφόρους
9 Ιουλίου 2018
Αεροσκάφος-υπερόπλο που θα μπορεί να παρεμποδίζει τους
εχθρικούς στρατιωτικούς δορυφόρους ετοιμάζει η Ρωσία σύμφωνα
με πηγή της αμυντικής βιομηχανίας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο
Ria Novosti.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το συγκεκριμένο αεροπλάνο θα
είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής, δηλαδή με εντελώς νέα
ηλεκτρονικά συστήματα καθοδήγησης τα οποία θα μπορούν να
αναπτύσσουν ηλεκτρονικά αντίμετρα κάτω από οποιασδήποτε
συνθήκες: στη γη, στον αέρα, στη θάλασσα θα μπορεί να βγάλει
εκτός λειτουργίας εχθρικούς δορυφόρους.
Επί του παρόντος έχει ετοιμασθεί μία προμελέτη ενώ σύντομα θα
πρέπει να ξεκινήσει το αναπτυξιακό κατασκευαστικό έργο.
Η πηγή, που θέλησε να διατηρήσει τη ανωνυμία της, τόνισε ότι το
συγκεκριμένο αεροπλάνο ονομάσθηκε προσωρινά «Parubcik-2» και
αναμένεται να αντικαταστήσει τις νυν αεροδιαστημικές δυνάμεις οι
οποίες περιλαμβάνουν αεροσκάφη, όπως το Su-24 ή το Il-76.
Τα ρωσικά αεροσκάφη που διαθέτουν συστήματα καθοδήγησης
έχουν σχεδιασθεί για να τυφλώνουν ραντάρ, σόναρ και άλλα
συστήματα ανίχνευσης με σκοπό την προστασία των αεροσκαφών,
ελικοπτέρων, UAVs, χερσαίων και ναυτικών δυνάμεων ενάντια σε
πυραύλους «αέρος-αέρος» και «εδάφους-αέρος», αλλά και άλλα
αμυντικά συστήματα σε ακτίνα αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων.
Οι νατοϊκοί ήδη τα έχουν χαρακτηρίσει ως υπερόπλα ενώ οι Ρώσοι
υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει τρόπος καταστολής τους από κανένα
γνωστό έως σήμερα νατοϊκό σύστημα αντιμέτρων.
Πηγή:tribune.gr
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1o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΡΟΔΙΩΝ
(Συνέχεια από σελίδα 13)

Καζούλλη. Κυριακή 22/07/18
‘εγονε η παρουσία βιβλίου της
Βασιλείας Κούρτη-Καζούλλη.
Με τίτλο «Μια μικρή αφήγηση,
μια μεγάλη ιστορία: ένας
ροδίτης μετανάστης στις
ΗΠΑ τη δεκαετία του 1920»
και θεατρικό δρώμενο σε
σκηνοθεσία Κωνσταντίνου
Τρέχα. Η εκδήλωση «Aegean mamas know best- οι
μαμάδες του Αιγαίου γνωρίζουν
καλύτερα!»
Στο 1ο Παγόσμιο Συνέδριο
των Αποδήμων Ροδίων.
Παρευρέθηκαν και απηύθηναν
χαιρετισμό ο σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ρόδου κ.κ.
Κύριλος, ο Δήμαρχος Ρόδου
κ. Φώτης Χατζηδιάκος, και η
Αντιπεριφερειάκης Τουρισμού,
Αθλητισμού, Πολιτισμού κα
Μαριέτα ΠαπαβασιλείουΒακιάνη.
Κύριοι ομιλιτές ήταν:
Ο Ηλίας Τομάζος(*) Πρόεδρος
Παρροδιακού Συλλόγου
Αμερικής «ΑΠΟΛΛΩΝ»
με θέμα: «Προτάσεις
Παρροδιακού Συλλόγου
Αμερικής «ΑΠΟΛΛΩΝ» για
προβλήματα και προοπτικές
Αποδήμων Ροδίων».
Ο Μιχάλης Κόκκινος Γενικός
Διευθυντής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού.
Υπουργείο Εξωτερικών. Θέμα:
«Οι γέφυρες του Ελληνισμού
στον 21ο αιώνα».
Η Ασπασία Χατζγδάκη
αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Π.Τ.Α.Ε. Πανεπιστημίου
Κρήτης, Επιστημονικώς
Υπεύθυνη για το ‘Εργο
ΕΣΠΑ «Ελληνόγλωσσα
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
διαπολιτισμική εκπαίδευση
στη διασπορά» Θέμα: «Οι
δράσεις του ΕΔΙΑΜΜΕ για
την ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στη Διασπορά».
Ο Θεμιστοκλής Αραβοσιτάς
Διδάσκων
Ελληνικής
Γλώσσας και
Νεοελληνικού
Πολιτισμού
Κέντρον
Ευρωπαϊκών
Σπουδών
Πανεπιστημίου
Τορόντο, Τμήμα Γλωσσών
Πανεπιστημίου Γιορκ. Θέμα:
«Ελληνόγλωσση Εκπαίδεθση
στη Διασπορά. Η περίπτωση
του Καναδά».
Ο Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός
Γραμματέας Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων
στο Υπουργείο Οικονομίας,
Υποδομών Ναυτιλίας &
Τουρισμού. Θέμα: “Brain
drain, η μετανάστευση υψηλά
εξειδικευμένων νέων και η
ανάπτυξη της χώρας».
Και ο Παναγιώτης Φωτάκης
Εκπαιδευτικός στην Αυστραλία.
Θέμα: «Από τα ΣΙΑΝΝΑ προς
την Αδελαϊδα με τις νύφες
του BECONA».

(Συνέχεια στη σελίδα 17)

Στιγμιότυπα από το δείπνο, στον Άγιο Σουλά Σορωνής την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, και τις τιμητικές διακρίσεις σε πρώην
Προέδρους ΚΕ Παρροδιακού Συλλόγου Αμερικής “ΑΠΟΛΛΩΝ”
Φωτογραφίες Κώστα Καρατσίκη
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΒΑΡΚΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΛΟ
Συγγραφέας: Μάρω Θεοδωράκη
Εικονογράφηση: Λαυρέντης Χωραΐτης
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας από τους
σημαντικότερους συνθέτες του αιώνα κι όχι
μόνο στην Ελλάδα. Σε αυτό το βιβλίο, με
ποιητικότητα και λυρισμό περιγράφονται τα
άγνωστα παιδικά του χρόνια. Πού ζούσε, τι
σκεφτόταν, πώς αισθανόταν;

Η Τουρκία είναι το μεγάλο πρόβλημα
της παγκόσμιας οικονομίας
PETER GOODMAN/THE NEW YORK TIMES

Η τουρκική λίρα υποχώρησε εκ νέου από τη Δευτέρα, διότι ο Ερντογάν διόρισε τον γαμπρό
του Μπεράτ Αλμπαϊράκ υπουργό Οικονομικών, κίνηση που οι αγορές ερμήνευσαν ως
ένδειξη ότι δεν σκοπεύει να υιοθετήσει σύντομα πιο υπεύθυνη στάση στην οικονομία.

Ακόμα κι όταν ξεκίνησε ο Πόλεμος, ο μικρός
Μίκης, δεν το έβαλε κάτω. Ήταν θαυμαστής
του Μπετόβεν και ονειρευόταν πως κάποτε θα
γίνει κι εκείνος μεγάλος Συνθέτης. Αγαπούσε
από μικρός το βιολί και καμία δυσκολία δεν
του έκοψε τα φτερά. Ήταν πολύ ψηλός.

Η παγκόσμια οικονομία μαστίζεται ολοένα και περισσότερο από νέα προβλήματα, από τον
εν εξελίξει εμπορικό πόλεμο μέχρι την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και την Τουρκία.
Οι διαρκείς παρεμβάσεις του Ταγίπ Ερντογάν στο έργο κρίσιμων κρατικών οργανισμών
κυριαρχούν στην πολιτική ζωή της χώρας τα τελευταία 15 έτη. Επιπλέον, μετά τις πρόσφατες
εκλογές απέκτησε περισσότερες εξουσίες.

Ήταν διαφορετικός. Ήταν και είναι μοναδικός.
Το βιβλίο αυτό είναι η αφορμή για μικρούς και μεγάλους, αφού
διαβάσουν για τη ζωή αυτού του σπουδαίου άντρα, να αναζητήσουν
την υπέροχη μουσική του που μεγάλωσε γενιές και γενιές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιεί την επιρροή του για να επιτυγχάνει αδιάκοπη
οικονομική ανάπτυξη, η οποία όμως βασίζεται στον ακατάπαυστο δανεισμό, με αποτέλεσμα
να αυξάνεται σε ανησυχητικά επίπεδα το χρέος. Η τουρκική λίρα έχει υποχωρήσει κατά
περίπου 20% το 2018, προφανές σημάδι ανησυχίας εκ μέρους των διεθνών επενδυτών,
αυξάνοντας τις τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Υποχώρησε εκ νέου από τη Δευτέρα,
διότι ο Ερντογάν διόρισε τον γαμπρό του υπουργό Οικονομικών, κίνηση που οι αγορές
ερμήνευσαν ως ένδειξη ότι δεν σκοπεύει να υιοθετήσει σύντομα πιο υπεύθυνη στάση. Οι
φόβοι περί καταστροφής μπορεί να φαντάζουν εκτός τόπου και χρόνου σε μια οικονομία
που αναπτύχθηκε με ρυθμό 7,4% το 2017. Ωστόσο, η ανάπτυξη στηρίχθηκε σε δυνητικά μη
βιώσιμο ιδιωτικό και δημόσιο δανεισμό. Η τουρκική κυβέρνηση επιδοτεί τεράστια δημόσια
έργα, όπως το νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο αναμένεται να κοστίσει
σχεδόν 12 δισ. δολάρια και, όταν ολοκληρωθεί, σε μία δεκαετία, θα είναι το μεγαλύτερο
στον κόσμο. Θα μπορεί να εξυπηρετεί 200 εκατ. ταξιδιώτες τον χρόνο. Ή το νέο κανάλι,
μήκους 45 χλμ. και προϋπολογισμού 13 δισ. δολαρίων, που θα συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα
με τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Πολλές τουρκικές εταιρείες έχουν δανειστεί σε ξένο νόμισμα
και τα δάνειά τους έχουν αυξηθεί, καθώς υποτιμάται η τουρκική λίρα.

Η ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΗ ΓΑΤΑ
Συγγραφέας: Λίνα Σωτηροπούλου
Εικονογράφηση: Ράνια Βαρβάκη
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Η Πέπη είναι μια γάτα πολύ καθωσπρέπει.
Όλο λούσα και στολίδια. Τίποτα άλλο δεν
σκέφτεται. Ώσπου μια μέρα συναντά έναν
γάτο με κόκκινες μπότες κι ένα σακίδιο. Τι
να κρύβει άραγε μέσα; Θησαυρό; Η Πέπη
αποφασίζει να πάει βόλτα μαζί του και τότε
όλα αλλάζουν.
Εκείνη λερώνεται και δεν είναι πια τόσο
καθωσπρέπει, όμως ο Γάτος ούτε που το
προσέχει. Άλλωστε κι ο ίδιος έχει γίνει
χάλια μετά τη βουτιά του στο ποτάμι.
Μια ιστορία χιουμοριστική, που μας δείχνει πως πραγματική αξία
έχει ο εσωτερικός μας κόσμος κι όχι το περιτύλιγμα. Τα απλά
πράγματα είναι που φέρνουν τελικά την ευτυχία κι ευτυχώς που
υπάρχουν τέτοια βιβλία για να μας το υπενθυμίζουν. Υπέροχες
εικόνες από την εικονογράφο.

ΠΟΙΗΜΑ

Για μία Πατρίδα
Μία θάλασσα αγριεμένη έχω μέσα μου.
Η μνήμη πιστό σκυλί που ουρλιάζει σε μέρες θανάτου.
Έπαψε ο φάρος να αναβοσβήνει.
Χαρτοπόλεμος οι σκέψεις.
Ο σταυρός του Γολγοθά έτοιμος πάλι να υψωθεί.
Προδομένες σκιές περιβάλλουν το χώρο.
Ξεχασμένη ξεψυχά η συγχώρεση.
Κι εσύ καμαρώνεις για την ομπρέλα σου που είναι
στεγνή.
Εγώ πάλι όχι.
Δε σε είδα στη μπόρα. Δε σ’ αντάμωσα στη βροχή.
Κι όταν φυσούσε η σκόνη μ΄ανάγκασε να κλείσω τα
μάτια.
Μία θάλασσα αγριεμένη έχω μέσα μου Πλοίο δεν ταξιδεύει.
Μα αν το θες Τη φαντασία μου ναυλώνω για την πατρίδα σου.
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Μεγάλες τουρκικές εταιρείες προσπαθούν να πείσουν τράπεζες και άλλους πιστωτές
να αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους, ενδεχομένως σημάδι κύματος χρεοκοπιών που θα
μπορούσε να προκαλέσει τεράστιες ζημίες σε τράπεζες και στο Δημόσιο. Εως τα τέλη
Απριλίου, τα χρέη των τουρκικών εταιρειών σε ξένο νόμισμα ανέρχονταν στα 245 δισ.
δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 30% του τουρκικού ΑΕΠ. Για να συνεχιστεί η
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του χρέους, είναι αναγκαίο οι ξένοι επενδυτές να συνεχίσουν
να επενδύουν στην Τουρκία, υπόθεση που φαντάζει ολοένα και πιο αμφίβολη. Η Τουρκία
μπορεί να συνεχίσει να προσελκύει πόρους αυξάνοντας τα επιτόκια δανεισμού, τα οποία
βρίσκονται ήδη στο 17,75%. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα περιόριζε την οικονομική ανάπτυξη
και θα προκαλούσε προβλήματα στην αγορά ακινήτων και στον κατασκευαστικό τομέα.
Διαφορετικά, η Τουρκία μπορεί να συνεχίσει το πάρτι της ανάπτυξης, παρακολουθώντας τον
πληθωρισμό να ανεβαίνει και τη λίρα να υποχωρεί. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει μεγάλες
εταιρείες στη χρεοκοπία και να αναγκάσει, ενδεχομένως, την κυβέρνηση να ζητήσει διάσωση
από το ΔΝΤ, κίνηση που θα περιλαμβάνει ασφαλώς επίπονες περικοπές δαπανών.
«Η Τουρκία μπορεί να είναι η επόμενη χώρα που θα διαλυθεί. Διαθέτει όλα τα στοιχεία
που έχει ένα κράτος όταν αρχίσει να διαλύεται», λέει η Μαρί Οουενς Τόμσεν, επικεφαλής
οικονομολόγος της Indosuez Wealth Management στη Γενεύη. Ορισμένα από τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η Τουρκία πλήττουν γενικότερα τις αναδυόμενες αγορές. Καθώς η
Fed αυξάνει τα αμερικανικά επιτόκια δανεισμού, οι επενδυτές αποσύρουν κεφάλαια από
αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Αργεντινή, το Μεξικό και η Τουρκία, και τα τοποθετούν
στο δολάριο. Ωστόσο, η Τουρκία ξεχωρίζει ως ιδιαίτερα ευάλωτη οικονομία, εξαιτίας της
ανορθόδοξης οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει ο Ερντογάν.

Γκρεμίζεται η τουρκική λίρα λόγω της
υπουργοποίησης του γαμπρού του
Ερντογάν – Βουτιά άνω του 3%
10 Ιουλίου 2018
Ισχυρές πιέσεις δέχεται η τουρκική λίρα,
μετά την τοποθέτηση του γαμπρού του
Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, στη θέση
του νέου υπουργού Οικονομικών της
γειτονικής χώρας.
Το τουρκικό νόμισμα, στον απόηχο της
ανακοίνωσης του ονόματος, εμφάνισε
άμεσες απώλειες άνω του 3% και
διολίσθησε στις 4,7167 λίρες ανά δολάριο.
Στο μεταξύ, οι επενδυτές εξακολουθούν
να ανησυχούν για την ανεξαρτησία της
κεντρικής τράπεζας, καθώς φοβούνται
πολιτικές παρεμβάσεις στη χάραξη της νομισματικής πολιτικής.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μία μαζική
αποεπένδυση στην Τουρκία, καθώς η γειτονική χώρα φαίνεται πως «χάνει» τη θέση της ως
ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.
Πηγή: tribune.gr

Ηλίας Τομάζος, ένας Ρόδιος
καθηγητής με μεγάλη
προσφορά για τον ελληνισμό
στην Αμερική
Ηλίας Τομάζος. Ένας σπουδαίος Έλληνας,
που στέκεται σεμνός με το ζεστό του
χαμόγελο, μεταξύ των αληθινά μεγάλων
απόδημων συμπατριωτών μας ως γνήσιος
εκπρόσωπος του Οικουμενικού Ελληνισμού!
Ξεκίνησε από τη Σορωνή Ρόδου, τη γενέτειρα
του, για να βρεθεί στην Αμερική όπου σήμερα
διδάσκει στο φημισμένο Πανεπιστήμιο του
Κονέκτικατ, που είναι Αντιπρύτανης. Μεταλαμπαδεύει στους
χιλιάδες φοιτητές του τον Ελληνικό Πολιτισμό μετατρέποντάς
τους σε φίλους και ανιδιοτελείς πρεσβευτές της Πατρίδας μας
στον κόσμο. Η δράση του είναι μεγάλη, θεμελιώνει Επιδαύρεια
Αρχαιοελληνικά θέατρα στην Αμερική, χρηματοδοτεί και
εγκαθιδρύει σπουδές της Ελληνικής Γλώσσας ανά τον Κόσμο,
πραγματοποιεί συνεχώς εκπαιδευτικά προγράμματα με συμμετοχή
έως τώρα άνω των 10.000 φοιτητών από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Αυτές τις μέρες βρίσκεται στη Ρόδο για το προσυνέδριο 2018 του
PAN-RHODIAN SOCIETY OF AMERICA “APOLLON” και για
το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Απόδημων Ροδίων.
Στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, οργάνωσε τις εγκαταστάσεις
του Κέντρου με αίθουσες διδασκαλίας και βιβλιοθήκη, εκκλησία
και ένα ανοιχτό θέατρο κατασκευασμένο από μάρμαρο, αντίγραφο
αυτού της Επιδαύρου. Οι δραστηριότητες της «Παιδείας»
επεκτάθηκαν σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ και δημιουργήθηκαν
έδρες ελληνικών σπουδών σε πολλά πανεπιστήμια. Στο Ρόουντ
Αϊλαντ δημιουργήθηκε ακόμη ένα τμήμα Ελληνιστικών Σπουδών
κι ένα δεύτερο υπαίθριο ελληνικό θέατρο. Το Πανεπιστήμιο του
Κονέκτικατ αποδέχθηκε πρόταση του κ. Τομάζου να δίνεται η
δυνατότητα στους φοιτητές του πανεπιστημίου να παρακολουθούν
ένα εξάμηνο από τις σπουδές τους σε ελληνικά πανεπιστήμια.
Ετσι, κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός φοιτητών επισκέπτεται την
Ελλάδα και φοιτά σε ελληνικά πανεπιστήμια.
Σε πρόσφατη συνάντηση με τον εκδότη της “ΓΝΩΜΗΣ” Κώστα
Καρατσίκη στη Ρόδο, δήλωσε ότι θα ήθελε να επισκεφθεί τον
Ελληνισμό του Βανκούβερ. Ο κ. Καρατσίης του υποσχέθηκε ότι
θα τον φέρει σε επαφή με το Ελληνο-Καναδικό Κογκρέσο.

Ανοικτή Επιστολή
Προς τον Πρόεδρο του Hellenic Canadian Senior’s Society of
Metropolitan Vancouver και του Διοικητικού Συμβουλίου
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Πληροφορήθηκα μετά λύπης μου για την απώλεια χρημάτων που
ο Σύλλογος συγκέντρωσε από την πώληση λουκουμάδων στην
φετινή εκδήλωση “Greek Day”. Φαντάζομαι όλοι να γνωρίζετε ότι
το γεγονός αυτό, χωρίς μια ανακοίνωσή σας να διαψεύδει το συμβάν
δημοσίως, γεννά ερωτήματα και αυτό ζημιώνει τον σύλλογο που
σαν μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπόκειται στουs νόμους των
Society της Β.Κ. και σαν μέλος του συλλόγου σας παρααλώ όπως
δημοσίως ή γραπτώς όπως υποχρεούστε να ενημερώσετε τα μέλη
του συλλόγου για το συμβάν με λεπτομέρειες.
1-

Πόσο ήταν το ποσόν των χρημάτων που συγκέτρωσαν

2-

Αν τα χρήματα μετρήθηκαν και από ποιά μέλη

3-

Αν κατέθεσε ο Ταμίας του συλλόγου τα χρήματα στον
τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου με γραπτά στοιχεία
της τραπέζης

Παρακαλώ πολύ σαν μέλος του συλλόγου και εκδότης
της ομογενειακής εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» να απαντήσετε στα τρία
ερωτήματα.
Ευχαριστώ
Μετά τιμής
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Η οφειλόμενη απάντηση στον ανιστόρητο
μητροπολίτη Δέρκων Απόστολο (έδρα Τουρκία)
(Συνέχεια από σελίδα 12)
εκκλησιαστική ευθύνη γιά τους απόδημους ‘Ελληνες χριστιανούς) και επανέφερε την ‘’ελληνόφωνη διασπορά’’
κάτω από την ‘’πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Θρόνου’’.

- Ο Μελέτιος επιτάχυνε, κατά το πρώτο εξάμηνο του 1923, την εκλογή και του επισκόπου του Αγίου Φραγκίσκου,
ώστε να ενισχυθεί το κύρος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής με τη λειτουργία τοπικής Ιεράς Συνόδου. Η χειροτονία
των επισκόπων αποτέλεσε την αφορμή να στραφεί και η εφημερίδα ‘’Εθνικός Κήρυξ’’ Νέας Υόρκης εναντίον του
Αλέξανδρου, επειδή ο (αρχιστυντάκτης της) ιερέας Δημήτριος Καλλίμαχος δεν χειροτονήθηκε επίσκοπος, όπως
το επιθυμούσε ο εκδότης της εφημερίδας (Π. Τατάνης). Η ‘’Ατλαντίδα’’ και ο ‘’Εθνικός Κήρυκας’’, χωρίς να
σταματήσουν την μεταξύ τους αντιπαράθεση, εξέφρασαν -και οι δύο μαζί- την δυσαρέσκειά τους για την ανάδυση
ενός εκκλησιαστικού πόλου εξουσίας που επιδίωκε να τους υπερκεράσει. Ο Δημήτριος Καλλίμαχος κατηγορούσε
τον Αλέξανδρο ότι επιχειρούσε να εγκαθιδρύσει «απολυταρχία», επειδή κατέστησε τους επισκόπους κυρίαρχους
των μεικτών συμβουλίων. Η δημοκρατική κυβέρνηση της Ελλάδας, εξάλλου και ο νέος Μητροπολίτης Αθηνών
Χρυσόστομος, ο οποίος είχε συνοδεύσει τον Μελέτιο στο ταξίδι του στην Αμερική το 1918, δεν ήταν πεπεισμένοι
για την αναγκαιότητα υπαγωγής των εκκλησιών της διασποράς στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετά την Συνθήκη
της Λοζάνης.
- Αν εξαιρέσουμε τη Ρωσική Εκκλησία, της οποίας οι Ιεραπόστολοι (μοναχοί και κληρικοί) διέδωσαν το
Χριστιανισμό, και δη την Ορθόδοξη διδασκαλία, χωρίς ίχνος βίας και εξαναγκασμού, από χιλίων και πλέον ετών,
οι άλλες Ορθόδοξες Μητέρες Εκκλησίες – συμπεριλαμβανομένων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και της
Ελληνικής Αυτοκέφαλης Εκκλησίας – ακολούθησαν τους πιστούς και, μάλιστα, μετά από την παράκληση των
τελευταίων. Αιφνιδιάστηκαν οι Ορθόδοξες Μητέρες Εκκλησίες. Βρέθηκαν ανέτοιμες να ποιμάνουν, και μάλιστα,
με επίλεκτους κληρικούς, τους μετανάστες-μέλη των Εκκλησιών τους. Στο Δυτικό Ημισφαίριο, η Ορθόδοξη
Εκκλησία εκπροσωπείται από τις θυγατρικές Εκκλησίες των Ορθόδοξων Πατριαρχείων, των αυτοκέφαλων και των
αυτόνομων Χριστιανικών Εκκλησιών, οι οποίες, πιστές στη διδασκαλία των Μητέρων Eκκλησιών τους, παραμένουν
σε κοινωνία μεταξύ τους. Η παρουσία της Ορθοδοξίας στο Δυτικό Ημισφαίριο δεν είχε κίνητρα ιεραποστολικά.
Υπάρχει, επειδή υπάρχουν οι πιστοί της. Ακολούθησε τα μέλη της, που αναγκάστηκαν για οικονομικούς ή
πολιτικούς λόγους, να εγκαταλείψουν τις οικογενειακές και εθνικές τους εστίες και να μεταναστεύσουν στην
Αμερικανική Ήπειρο.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ιστορικά ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Το θαύμα της οικονομικής, ανέλιξης του Ελληνισμού στο Νέο Κόσμο, ειδικότερα στις ΗΠΑ, κατά τον 20ο αιώνα,
έχει προκαλέσει το θαυμασμό και το ενδιαφέρον Αμερικανών οικονομολόγων και ιστορικών, οι οποίοι έχουν,
ήδη, καταγράψει, την ιστορία και τα επιτεύγματα των Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ. Η ιστορία των Ελλήνων
μεταναστών στο Δυτικό Ημισφαίριο, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της νεότερης ιστορίας του Νέου Κόσμου,
ιδιαίτερα των ΗΠΑ.
Όλες οι εθνοτικές μειονότητες στις ΗΠΑ παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως «το όμαιμον, το ομόγλωσσον,
το ομόθρησκον και το ομότροπον», κατά τον Ηρόδοτο, κ.ά. Οι ΗΠΑ είναι η Χώρα των μεταναστών. ‘Ολες οι
εθνοτικές ομάδες, αντιμετώπισαν, και κατά την περίοδο της εισόδου τους στη νέα τους πατρίδα, και κατά την
διαμονή τους σ’ αυτήν, τα ίδια κοινωνικά προβλήματα. Όλες οι εθνοτικές ομάδες, για να επιβιώσουν, παρά τη
συνταγματική προστασία, προτίμησαν να ζήσουν ως ενωμένες και οργανωμένες ομάδες, ανάμεσα σε άλλες
μικρότερες ή μεγαλύτερες, αυτοαμυνόμενες εκ του φόβου της εθνικής, γλωσσικής και θρησκευτικής τους
αλλοτρίωσης, επιμηκύνοντας, με τον τρόπο αυτό, την, μοιραία, επερχόμενη αμερικανοποίησή τους. Μια απ’ αυτές
τις εθνοτικές ομάδες, είναι και η Ελληνική. Τα μέλη των εθνοτικών ομάδων είναι διάσπαρτα στις μεγαλύτερες
και περισσότερο βιομηχανικά αναπτυγμένες μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, τα μέλη μιας εθνοτικής
ομάδας δεν ζουν σε μια πόλη ή σε μια Πολιτεία των ΗΠΑ, αλλά ζουν διασκορπισμένοι σ’ ολόκληρη τη Χώρα.
Παρουσιάζεται το φαινόμενο, σε μια μεγαλούπολη, όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, η Βοστόνη κ.ά., να υπάρχουν
πολλά «εθνοτικά χωριά», όπως the Greek Town, the Little Italy, the China Town, στα οποία οι ένοικοί τους
ομιλούσαν την μητρική τους γλώσσα.
Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος μετέβαλε ριζικά την κοινωνική δομή των κοινοτήτων. Στα τέλη του 1917 η συντριπτική
πλειονότητα των μεταναστών ήταν ανύπαντροι άνδρες, έτερο-απασχολούμενοι σε χαμηλόμισθες εργασίες και σε
μεγάλο ποσοστό αναλφάβητοι. Όσοι κατάφερναν να αποκτήσουν μια μικρή περιουσία επιδίωκαν να εξαργυρώσουν
την κοινωνική τους άνοδο με το αξίωμα του προέδρου
της τοπικής κοινότητας. Η σύγκρουση μεταξύ των παραγόντων που ενδιαφέρονταν για την προσωπική τους
προβολή ήταν αναπόφευκτο να επηρεάσει το σύνολο των μελών της κοινότητας λόγω των πελατειακών δικτύων. Τη
σύγκρουση επέτειναν οι ανεπαρκείς και κερδοσκόποι ιερείς, οι οποίοι, στην πλειονότητά τους, μετανάστευαν, όπως
και οι λαϊκοί, με στόχο τον γρήγορο πλουτισμό.
Ο επιτετραμμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες Γεώργιος Ρούσσος απευθυνόμενος, το 1917, προς τον Υπουργό
Εξωτερικών Νικόλαο Πολίτη του γνώριζε ότι, «οι ιερείς, κατά 90%, ερχόμενοι ενταύθα προς χρηματισμόν και
μόνον, χρησιμοποιούσι την ιερατικήν αυτών περιβολήν απλώς και μόνον όπως εκβιάζουσι τους Χριστιανούς
εις παροχήν αμοιβής ως αυτοί, κατά τας περιστάσεις, ορίζουσι αυτήν και γίνωνται στοιχεία διαλύσεως εθνικής,
απείθαρχοι πολλάκις απαισίως διεφθαρμένοι, προυκαλούν κοινοτικάς διαιρέσεις όπως νέμωνται, υποστηριζόμενοι
υπό μιάς μερίδος, το εκκλησίασμα αυτών. Διά την κατάστασιν ταύτην του κλήρου ευθύνεται τα μάλα η Ιερά
Σύνοδος, αποστείλασα πολλάκις ιερείς αξέστους άνευ σεβασμού προς το σχήμα αυτών, στίγματα πραγματικά του
κλήρου».
Οι σκέψεις του Προέδρου της ‘’Πανελλήνιας Ένωσης’’ Θεοδώρου Ίωνα, τις οποίες εμπιστεύθηκε, με επιστολή του,
στον Έλληνα διπλωμάτη στην Ουάσιγκτον Λυσίμαχο Καυταντζόγλου, αναφορικά με την ιδέα της διαμόρφωσης
από τους Έλληνες μετανάστες ενιαίας εθνικής ιδεολογίας. Θεωρούσε ο Ίων ότι ουσιαστικό ρόλο θα μπορούσε να
ασκήσει η «ανοργάνωτη, τότε, Ορθόδοξη Εκκλησία, με την αποστολή στις ΗΠΑ από την Ελλάδα κατάλληλων
κληρικών».
Οι διαπιστώσεις και οι θέσεις του Προέδρου της ‘’Πανελλήνιας Ένωσης’’, αναφορικά με την ανάγκη της
αξιοποίησης της «θρησκείας» (εννοεί της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας) αποτύπωναν και τις απόψεις των
Ελλήνων διπλωματών στις ΗΠΑ, οι οποίοι είχαν καταλήξει ότι «ο μόνος θεσμός που θα μπορούσε να συγκρατήσει
τους δεσμούς των μεταναστών με την Ελλάδα, και να αποτελέσει όργανο ελέγχου του Ελληνικού Κράτους, ήταν
η Εκκλησία». Οι υποστηρικτές των δύο παραπάνω απόψεων, ενώ διέβλεπαν την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία,
ως συνεκτικό παράγοντα μεταξύ Ελλάδας και Ομογενών, στην πραγματικότητα απέβλεπαν σε διαφορετικό
αποτέλεσμα. Ο Ίων, πίστευε ότι «η θρησκεία, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, θα μπορούσε να συμβάλει στην
ενίσχυση της συνοχής των Ελλήνων Ορθόδοξων μεταναστών στις ΗΠΑ, και την απομάκρυνση του φαινομένου
της αφομοίωσής τους από την Αμερικανική κοινωνία». Οι Έλληνες διπλωμάτες στις ΗΠΑ, υποστήριζαν ότι «η
Εκκλησία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Ελληνική Πολιτεία για να ασκείται, μέσω αυτής, έλεγχος της
Ομογένειας». (‘’Κ’’ - 10 Ιουλίου ‘18)
Πηγή:www.kalami.us

Κώστας Καρατσίκης

Ελληνικό νησί το καλύτερο
στο κόσμο για το 2018
12 Ιουλίου 2018
Σπουδαία διάκριση για τη χώρα μας
αφού ένα ελληνικό νησί είναι το
καλύτερο στον κόσμο για το 2018.
Πρόκειται για την Πάρο που κατέλαβε
την πρώτη θέση στα βραβεία World’s
Best Awards μεγάλου ταξιδιωτικού
περιοδικού τα οποία βασίζονται στις
απόψεις ταξιδιωτών από όλο τον
κόσμο, σύμφωνα με δημοσίευμα της
ιστοσελίδας tornosnews.gr.
Επίσης εξι στα 10 καλύτερα νησιά στην

Ευρώπη είναι ελληνικά. Στα βραβεία
αναδείχθηκε ακόμα το ξενοδοχείο Katikies στα 80 καλύτερα στον κόσμο και 1ο
στην Ελλάδα, ακολουθούμενο από τα resort Canaves Oia, επίσης στη Σαντορίνη
και Blue Palace στην Κρήτη.
Κάθε χρόνο, το περιοδικό T+L ζητεί
από τους αναγνώστες να αξιολογήσουν
τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες από
όλο τον κόσμο και να μοιραστούν την
άποψή τους σε σχέση με τις κορυφαίες
πόλεις, νησιά, κρουαζιερόπλοια, Spa,
αεροπορικές εταιρίες κτλ.
Στην κατηγορία των νησιών, οι
αναγνώστες τα βαθμολόγησαν σύμφωνα

με τις δραστηριότητες, τα αξιοθέατα,
τις φυσικές ατραξιόν, τις παραλίες, το
φαγητό, τη φιλικότητα και το συνολικό
value.Τα ξενοδοχεία αξιολογήθηκαν
βάσει των εγκαταστάσεών τους, της
τοποθεσίας τους, των υπηρεσιών τους,
του φαγητού και του συνολικού value
που προσφέρουν.
1. Πάρος, Ελλάδα με 88,76 βαθμούς
βαθμούς
5. Κρήτη, Ελλάδα με 87,57 βαθμούς
6. Μήλος, Ελλάδα με 87,43 βαθμούς
βαθμούς
10. Κέρκυρα και Επτάνησα, Ελλάδα με
86,11 βαθμούς.
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Consultation Document- Proposed Approach to
Cost Recovery for the Regulation of Cannabis
Organization: Health Canada
Date published: July 12, 2018
On April 13, 2017, the Government of Canada introduced Bill C-45, an Act respecting cannabis and
to amend the Controlled Drugs and Substances Act, the Criminal Code and other Acts (the Cannabis
Act) in the House of Commons. The passing of the Cannabis Act implements the 2015 Speech from the
Throne commitment to legalize, strictly regulate and restrict access to cannabis. To support implementation of the Act, regulations have been developed in a range of areas, including establishing classes of
licences; cannabis product standards; and, packaging and labelling requirements.
In its 2017 Fall Economic Statement, Progress for the Middle Class, the Government of Canada provided $546 million over five years for the implementation, administration and enforcement of the Cannabis
Act. This funding has been provided to Health Canada, the Royal Canadian Mounted Police, the Canada
Border Services Agency, the Public Health Agency of Canada and Public Safety Canada to ensure they
have appropriate capacity to licence, inspect and enforce all aspects of the Cannabis Act and to undertake robust public education and awareness activities.
The Fall Economic Statement also confirmed that the Government of Canada would implement a cost
recovery regime under the Cannabis Act. Cost recovery is based on the principle that the public should
not bear the costs of government activities when private parties derive the primary benefit from these
government activities and services. Based on this principle, Health Canada undertakes cost recovery in a
number of areas, such as pharmaceuticals and medical devices.
The fees outlined in this proposal are consistent with the Cannabis Regulations.
The proposed fees would apply to licensed cultivators, processors, nurseries and sellers of cannabis. Given the Government of Canada’s objective of supporting a diverse cannabis industry that includes smaller
entities, Health Canada is proposing to discount some fees for micro-cultivation, micro-processing and
nursery licence holders. Given the Government’s objective of supporting access to cannabis for medical
purposes, Health Canada is also proposing to waive certain fees for licence holders that sell exclusively
to individuals authorized by their healthcare practitioner to access cannabis for medical purposes.
For reasons outlined in more detail in this consultation paper, it is proposed that licence or authorization holders for industrial hemp, research, analytical laboratories, and individuals (or their designate)
registered with Health Canada to produce a limited amount of cannabis for their own medical purposes,
would be exempt from fees under this proposal. Similarly, it is proposed that licence or authorization
holders for health products containing cannabis, including health products and natural health products
governed under the Food and Drugs Act, would be exempt from fees under the Cannabis Act.
The purpose of this consultation paper is to solicit public input and views on the proposed approach to
recovering federal government costs under the cannabis framework. Comments received will be considered in the final design of the cost recovery regime, which is expected to be put in place through a
ministerial order following the coming into force of the Cannabis Act and its regulations.
The purpose of this consultation paper is to solicit public input and views on the proposed approach
to recovering federal government costs under the proposed cannabis framework. Comments received
will be considered in the final design of the cost recovery regime, which is expected to be put in place
through a ministerial order following the coming into force of the proposed Cannabis Act and its regulations.
It is important that interested parties provide feedback on the fee proposals in this consultation paper as
it will be the only opportunity for input before the ministerial order is finalized. A summary of the input
received will be included with the final ministerial order when it is published in the Canada Gazette Part
II.
The proposed cost recovery regime set out in this paper is for consultation purposes only and should not
be interpreted as representing the final views of the Minister of Health or the Government of Canada.
Health Canada thanks all stakeholders for the valuable contributions they have made to date in the development of the Cannabis Act and its supporting regulations, as well as their participation in these consultations regarding the proposed cost recovery regime.

Health Canada - Recall: Makita
Canada Inc. recalls Makita and
Dolmar Chainsaws
Makita and Dolmar 64, 73 and 79 cc Gas Powered Chainsaws

What you should do
Consumers should immediately stop using the affected chainsaws, and take
the saw to the nearest Makita Canada Factory Service Centre to have the
saw examined and repaired free of charge.
For more information, consumers may contact the nearest Makita Factory
Service Centre, by email or by visiting the company’s website.
Please note that the Canada Consumer Product Safety Act prohibits recalled
products from being redistributed, sold or even given away in Canada.
Health Canada would like to remind Canadians to report any health or safety incidents related to the use of this product or any other consumer product
or cosmetic by filling out theConsumer Product Incident Report Form.
This recall is also posted on the OECD Global Portal on Product Recalls
website. You can visit this site for more information on other international
consumer product recalls.

Home seller supply grows
as demand declines
With home sale activity dipping below long-term historical averages, the
supply of homes for sale in Metro Vancouver reached a three-year high in
June.
The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports that residential home sales in the region totalled 2,425 in June 2018, a 37.7 per cent
decline from the 3,893 sales recorded in June 2017, and a 14.4 per cent
decrease compared to May 2018 when 2,833 homes sold.
Last month’s sales were 28.7 per cent below the 10-year June sales average.
“Buyers are less active today. This is allowing the supply of homes for sale
to accumulate to levels we haven’t seen in the last few years,” Phil Moore,
REBGV president said. “Rising interest rates, high prices and more restrictive mortgage requirements are among the factors dampening home buyer
activity today.”
There were 5,279 detached, attached and apartment properties newly listed
for sale on the Multiple Listing Service® (MLS®) in Metro Vancouver in
June 2018. This represents a 7.7 per cent decrease compared to the 5,721
homes listed in June 2017 and a 17.2 per cent decrease compared to May
2018 when 6,375 homes were listed.
The total number of homes currently listed for sale on the MLS® system in
Metro Vancouver is 11,947, a 40.3 per cent increase compared to June 2017
(8,515) and a 5.8 per cent increase compared to May 2018 (11,292). This is
the highest this total has been since June 2015.
“With reduced demand, detached homes are entering a buyers’ market and
price growth in our townhome and apartment markets is showing signs of
decelerating.”
For all property types, the sales-to-active listings ratio for June 2018 is 20.3
per cent. By property type, the ratio is 11.7 per cent for detached homes,
24.9 per cent for townhomes, and 33.4 per cent for condominiums.
Generally, analysts say that downward pressure on home prices occurs when
the ratio dips below the 12 per cent mark for a sustained period, while home
prices often experience upward pressure when it surpasses 20 per cent over
several months.
The MLS® Home Price Index composite benchmark price for all residential
properties in Metro Vancouver is currently $1,093,600. This represents a 9.5
per cent increase over June 2017 and is virtually unchanged from May 2018.
Sales of detached homes in June 2018 reached 766, a 42 per cent decrease
from the 1,320 detached sales recorded in June 2017. The benchmark price
for a detached home is $1,598,200. This represents a 0.7 per cent increase
from June 2017 and a 0.6 per cent decrease compared to May 2018.
Sales of apartment homes reached 1,240 in June 2018, a 34.9 per cent
decrease compared to the 1,905 sales in June 2017. The benchmark price for
an apartment is $704,200. This represents a 17.2 per cent increase from June
2017 and a 0.4 per cent increase compared to May 2018.
Attached home sales in June 2018 totalled 419, a 37.3 per cent decrease
compared to the 668 sales in June 2017. The benchmark price of an attached
home is $859,800. This represents a 15.3 per cent increase from June 2017
and is virtually unchanged from May 2018.

The Passing of a Legend: Aris Anagnos 1923-2018
Los Angeles, CA – The American
Hellenic Council, and the entire
Greek-American community of
southern California are in mourning over the loss of legendary
Greek Patriot and Human Rights
Activist, Aris Anagnos. Anagnos,
who passed away peaceful on
Monday, July 23rd, was a pillar in
the Greek community for over 40
years, and a long-time benefactor
and co-founder of the American
Hellenic Council.

ΠΕΝΘΗ
ΣΜΥΡΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1928-2018

A world-renowned Humanitarian and Political Activist, Anagnos served in the Greek Army during the Second World War, and later
worked with the United Nations Relief and Rehabilitation Association (UNRRA) in Greece after the
war. In 1946, he immigrated to the United States and soon found himself a leading advocate in community affairs, principally in the field of human rights, civil rights, equal rights, civil liberties, and the
Peace Movement.
LEFT :
2013 AHC Annual Awards Gala: Aris Anagnos, Gov.
Michael Dukakis, Rep. Gus Bilirakis (R-FL), and
Rep. Ed Royce (R-CA)
In 1974, Anagnos became one of the founding members of the Save Cyprus Council, later renamed the
American Hellenic Council. The Council was founded
by a group of concerned American citizens in the wake
of the Turkish invasion of the Republic of Cyprus. The
initial goal of the Council was to achieve justice for Cyprus and restore the Rule of Law in American
Foreign Policy. Later expanding its mission to become the Influential and highly effective advocacy
organization it is today for all Greek National Issues.
A passionate fighter for the universal principles of democracy, freedom, social justice, and human
rights. Anagnos served on the Board of Directors of the American Civil Liberties Union of Southern
California for over twenty-five years, including a term as President for two years. He also co-founded
the Humanitarian Law Project of the International Education Development Fund and was a past President of the Southern California Americans for Democratic Action.
Today, he is survived by his son Demos Anagnos, daughter Thalia Anagnos Koseff, and his grandchildren Aris James Anagnos, Jean-Paul Anagnos, Chloe Koseff, and Alexei Koseff. A memorial service has
yet to be announced by his family but is expected to be held sometime in September. In his memory, the
Council asks those interested in paying their respects to consider donating to AHC’s Emergency Relief
Fund for the victims of the recent fires in Greece.

Greek Orthodox Community of East Vancouver
4541 Boundary Road, Vancouver B.C.

ANNOUNCEMENT

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 23 Ιουνίου
2018 η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΜΥΡΝΗ.Το
τρισάγιο έγνε την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2017
στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 7 μ.μ.
και η κηδεία την Παρασκευή 6 Ιουνίου
2018 στις 10 π.μ. Η ταφή της έγινε στο
κοινητήριο του Forest Lawn. Στο γιό
της Leo (Kosa) και στις κόρες της Kelly
(Grg), Vivian (Doug) και σε όλους τους
συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ steven Savvas
Κηδεύτηκε από τον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου Τρίτη 5
Ιουνίου 2018 κσι η ετάφη στο κοιμητήριο Sunnyside Lawn Surrey,
B.C.
ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πέθανε στο Βανκούβερ την 1η Ιουλίου 2018
ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ.Το τρισάγιο
έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου την
Κυριακή 8 Ιουλίου 2018 στις 7 μ.μ. Η
κηδεία έγινε την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και
ώρα 2 μ.μ. από τον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου.
Στην σύζυγό του Τέρπση, στις κόρες του,
Μαίρη, Χριστίνα (Φίλιπο), Ελένη (John) και
στα 6 εγγόνια του David, John, Alex, Kennedy, Keira, Billy and Taya και σε όλους τους συγγενείς, φίλους,
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
FEDEAS, PAUL (ΨΕΦΤΕΑΣ)
Πέθανε στις 17 Ιουλίου 2018, στο
Νοσοκομείου του Mt. ST. Joseph. O
Παύλος Ψεφτέας γεννήθηκε στη Μεσσινία
και ήταν γιός του Γιώργου και της Ευγενίας
Ψεφτέα. Το τρισάγιο έγινε την Πέμπτη 26
Ιουλίου 2018 στις 7:30 μ.μ. στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου και η κηδεία έγινε την
Παρασκευή στις 12 μ.μ. Η ταφή έγινε στο
κοιμητήριο Forest Lawn Memorial Park,
Burnaby, B.C.
Στη σύζυγό του Ειρήνη, στον γιό του Γιώργο, στην κόρη του
Evie (Tomothy), στα εγγόνα του Eric, Katherine, and Janes.
Στον αδελφό του Παναγιώτη (Παναγιώτα) και στην αδελφή του
Εφσταθία και σε όλους τους συγγενείς και φίλους, ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

All Members, Parishioners, and Friends of the Greek Orthodox Community of East Vancouver are
advised of the following:
1) We have commenced the bidding process for our New Amenity Building - informally referred to
as the School / Senior Building. Interested Contractors and Trades are welcomed to visit our website
www.goeastvan.ca to enter the bidding process.
Deadline for quotations will be August 31, 2018
2) We have established an on-line donation process for the recent Attica Fires in Greece, as well as the
needs of our community and church.
Please visit www.goeastvan.ca for the related “Donate” links.
3) In relation to the Attica Fires - if you wish to find another donation route to one of our Vancouver
Sister Communities or dedicated Charities - please visit www.helpgreece.net
Sincerely,
Konstantin Nikolaou
President

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς όλα τα μέλη, ενοριτών και φίλων της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
του Ανατολικού Βανκούβερ γνωστοποιούμε τα παρακάτω:
1)
Ξεκινήσαμε τη διαδικασία υποβολής προσφορών για το νεο μας κτίριο - ανεπίσημα
αναφέρεται ως κτίριο για το σχολείο & Λέσχη ηλικιωμένων.
Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι και τεχνικοί είναι ευπρόσδεκτοι να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα μας www.goeastvan.ca για την διαδικασία υποβολής προσφορών.

Προθεσμία υποβολής των προσφορών θα είναι η 31 Αυγούστου 2018
2)
Έχουμε καθιερώσει μια διαδικασία on-line για δωρεές για τις πρόσφατες πυρκαγιές
στην Αττική στην Ελλάδα, καθώς και για τις ανάγκες της Κοινότητας και της εκκλησίας μας.
Παρακαλούμε επισκεφθείτε www.goeastvan.ca για να κάνετε την «Δωρεά».
3)
Σε σχέση με τις πυρκαγιές της Αττικής - αν επιθυμείτε να κάνετε μια δωρεά σε μία άλλη
από τις κοινότητές μας στο Βανκούβερ ή να κάνετε αφιέρωσει σε φιλανθρωπικά ιδρύματα παρακαλούμε επισκεφθείτε www.helpgreece.net
Φιλικώτατα
Κωνσταντίνος Νικολάου
Πρόεδρος
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Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

Η επιτυχία
του Greek
Summerfest
καθρεφτίζετε στα
πρόσωπα όλων και
δεν χρειάζονται
άλλα να γράψουμε

ΓΝΩΜΗ - OPINION

We Ar e Member s

