Εβδομαδιαίαέκδοσητου«ΕθνικούΚήρυκα»- Σάββατο18-Κυριακή19Ιανουαρίου2020

Θύμηση ιερή των νεκρών μας
Ανιχνεύοντας το μυστήριο του θανάτου

2

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μόνιμες Στήλες
Ποίηση: Τα χρόνια μου τα παιδικά ........................................Σελίδα 3
Ρωτήστε την Σταυρούλα ........................................................Σελίδα 4
Εισαγωγικό σημείωμα:
Τιμώντας την μνήμη των νεκρών μας ....................................Σελίδα 5

Aφιέρωμα
Θεολογικές και πολιτιστικές αναφορές
για τον θάνατο, το πένθος, την ελπίδα ..................................Σελίδα 6
«Θάνατος και Απώλεια» ........................................................Σελίδα 8
Αυτοί που έφυγαν το 2019 ....................................................Σελίδα 9
Αντώνης Αλακιώτης,
ο άνθρωπος που έφερε την αποτέφρωση στην Ελλάδα ....Σελίδα 18
Eθιμα Ταφής στους Αρχαίους Eλληνες ................................Σελίδα 21
Κάποιος απεβίωσε / Κανόνες συμπεριφοράς ......................Σελίδα 22
Η Ομογένεια δεν ξεχνά τον Γιάννη Σακελλάρη....................Σελίδα 24
Για ποια πράγματα μετανιώνουν οι ετοιμοθάνατοι..............Σελίδα 25
Οι «Τιτάνες που νικήθηκαν» το 2019..................................Σελίδα 26
Ο πλήρης κατάλογος
των ομογενών που «έφυγαν» το 2019................................Σελίδα 28

Ζώδια
Προβλέψεις 18 μέχρι 24 Ιανουαρίου ..................................Σελίδα 30

Ομογένεια
Το να είσαι πατριώτης, είναι τιμή και όχι καταφρόνια........Σελίδα 32

Διατροφή

Παραδοσιακό φύλλο
δουλεμένο με μεράκι από τους ειδικούς της ζύμης

Δυσκοιλιότητα: Το «κλειδί» βρίσκεται στην διατροφή ......Σελίδα 34

Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική
Τόφου: Ενα υπερόπλο για τον οργανισμό ..........................Σελίδα 36
Ρολά κανέλας με κάστανα, λευκή σοκολάτα και γιαούρτι ..Σελίδα 37

1750 Bathgate Avenue, Bronx, NY 10457 • 1-718-729-9000 • www.krinos.com

Ψυχαγωγία
Μάρω Κοντού: Δεν μπορούσα να κάνω παιδί Πλαστικές σε μύτη, προγούλι, μέτωπο ................................Σελίδα 38

[\ NATIONAL HERALD
Εθνικός Κήρυξ/National Herald Way, 37-10 30th Street, Long Island City, N.Y. 11101-2614

Μόδα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ∆ηµοκρίτου 1 & Ακαδηµίας Τ.Κ. 106 71
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1915

FOUNDED 1915

Η ενδυματολογική εθιμοτυπία της κηδείας..........................Σελίδα 39

Ιδρυτής ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΑΝΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ Α. ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΕΤΑ Η. ΔΙΑΜΑΤΑΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Βοηθός Εκδότη - Υπεύθυνη Διαφημιστικού Τμήματος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ Υπεύθυνος Εκδοσης
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ Υπεύθυνη Παραγωγής
periodiko@ekirikas.com

Πρόσωπο
Σταύρος Ξενίδης: Ενας μεγάλος «καρατερίστας» ..............Σελίδα 40

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ
από την

ΠηΝΕλΟΠη ΧΑΡΙσΙΑδη

Τα χρόνια μου τα παιδικά
Όταν λυσσομανούσαν έξω
της φύσης τα στοιχειά,
του σπιτιού μας τα παραθύρια
ήτανε πάντοτε κλειστά.
Στο τζάκι σιγόκαιγε η φωτιά
απλώνοντας ολόγυρα μια ζεστασιά γλυκιά.
Ο γάτος μας, κουλουριασμένος στην γωνιά
γουργούριζε ευτυχισμένος
όσο μπορούσε δυνατά.
Η σούπα που στο τσουκάλι
έφτιαχνε η γιαγιά, μέθαγε
όλους με της αναμονής την μυρουδιά.
Η μάνα έπλεκε,
H ανύπαντρη θειά, κεντήματα
έφτιαχνε μοναδικά.
Την αχόρταγη φωτιά
τάιζε συνέχεια η αδελφή.
Μικρή, ναζιάρα,δεν σταμάταγε ποτέ,
να παίζει, να μιλά, να τραγουδά.
Ο πατέρας χαμένος στα χαρτιά,
πάλευε με του σπιτιού μας τα λογιστικά.
Hθελε να έχουμε από όλα,
μα στην γειτονιά να μη χρωστά.
Τα μάτια σήκωνε συχνά
χαμογελώντας στοργικά.
O παππούς στην ίδια πάντα την γωνιά
βιβλία διάβαζε, ιστορικά.

Το κοιμητήριο Woodlawn παρέχει πολλές
επιλογές τελευταίας κατοικίας
Οικογενειακοί τάφοι
για δύο ή για πολλαπλές ταφές
Η πιο πρόσφατη προσθήκη μας,
ός
Ενταφιασμ
Μνήματα
ση
Αποτέφρω

το Hillecrest Mausoleum Complex
παρέχει τη δυνατότητα ταφής
εντός και εκτός εδάφους
όπως και άνετους χώρους για αποτέφρωση

Μειωμένες τιμές για προαγορά και προκατασκευές
Καλέστε στο τηλ. 718-920-0500 για να μιλήσετε με τον αρμόδιο υπάλληλο, ΣΗΜερα!

Οταν ο ύπνος πια βάραινε
τα βλέφαρα τα παιδικά
πότε η μάνα, πότε η γιαγιά
μας πήγαιναν στα κρεβατάκια.
Εκαναν πρώτα το σχήμα του Σταύρου
στα μαξιλάρια μας τα κεντητά
μας αγκάλιαζαν μετά
πνίγοντάς μας στα φιλιά.
Ενοιωθα τότε πως την ευτυχία
κρατούσα σφιχτά στην αγκαλιά
ανέμελα αφηνόμουν
σε όνειρα μαγευτικά.
Αχ να γινόταν να ζούσα ξανά
τα χρόνια μου τα παιδικά!
Να είχα για μια στιγμή κοντά
τα πρόσωπα τα αγαπητά,
να κοιμόμουν δίχως έγνοιες
όπως τα χρόνια κείνα
που μοιάζουν τώρα τόσο,
μα τόσο οδυνηρά ονειρικά.

4199WebsterAve.
Bronx,NY10470

718.920.0500
www.Woodlawn.org
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Η διαχείριση
της απώλειας
Αγαπητοί αναγνώστες,
Από τη μέρα που συνειδητοποιούμε τον κόσμο γύρω μας, μαθαίνουμε για τον κύκλο της ζωής, τη
γέννηση και το θάνατο. Μεγαλώνοντας εξοικειωνόμαστε με την ιδέα
του θανάτου, μαθαίνουμε να λέμε
«όλα έχουν ένα τέλος» ή «το μόνο
σίγουρο είναι ο θάνατος» χωρίς όμως
στην ουσία να προετοιμαζόμαστε
για το γεγονός καθαυτό, αλλά ούτε
και για τα συναισθήματα που ακολουθούν. Γι’ αυτό, όταν βιώνουμε

Οτιδήποτε σας απασχολεί,
μη διστάσετε να απευθυνθείτε
στο email: Stavroula@ekirikas.com
ή National Herald, INC.
37-10 30 St. L.I.C., NY 11101

Ρωτήστε την

Σταυρούλα

την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, μας είναι εξαιρετικά δύσκολο
να αντιμετωπίσουμε το πένθος και
να διαχειριστούμε τη θλίψη που
ακολουθεί.
Βέβαια, δεν είναι όλες οι απώλειες το ίδιο οδυνηρές. Είναι διαφορετικό να χάνουμε έναν γονιό
φυσιολογικά, βλέποντάς τον να γερνάει και να φτάνει πλήρης ημερών
στο θάνατο και είναι διαφορετικό
να πρέπει να ζήσουμε χωρίς έναν
αγαπημένο σύντροφο ή ακόμη χωρίς
ένα παιδί που «έφυγε» πρόωρα. Σε

αυτές τις περιπτώσεις συχνά μαζί
με τον άνθρωπο που χάνεται, χάνεται και η επιθυμία του συντρόφου
ή του γονιού για ζωή, καθώς συχνά
νιώθουν ότι έχει αμετάκλητα χαθεί
αυτό που είχαν μαζί, αυτό που έδινε
νόημα στη ζωή τους μέχρι τότε.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και η
κοσμοθεωρία του ανθρώπου που
πενθεί ή η πίστη του για τη μεταθανάτια ζωή.
Πώς όμως μπορεί κάποιος να
διαχειριστεί αποτελεσματικά τις κα-

Στη Μνήμη του
ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΚΗ

ταστάσεις αυτές;

Η γνώση των συναισθημάτων
και η αποδοχή της θλίψης
Είναι σημαντικό να γνωρίζει τι
συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις,
ώστε να αποδεχτεί όσα νιώθει ως
φυσιολογικά. Στο πένθος, οι άνθρωποι περνούν από παρόμοια στάδια και νιώθουν παρόμοια συναισθήματα. Είναι σημαντικό να μπορεί
ο άνθρωπος που πενθεί, να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του, γιατί
έτσι είναι πιο εύκολο να τα διαχειριστεί και να τα ξεπεράσει. Για παράδειγμα, χρειάζεται να αποδεχτεί
ως φυσιολογικό το συναίσθημα της
θλίψης και να το αφήνει να υπάρχει
χωρίς να προσπαθεί να το εκλογικεύσει ή να το απωθήσει.
Οπως είναι σημαντικό να γνωρίζει
και το περιβάλλον του πενθούντα
πώς να βοηθήσει. Παραινέσεις του
τύπου «εσύ είσαι δυνατός» δεν προσφέρουν τίποτα.

ab

Η επαφή με άλλους
ανθρώπους

Αγαπημένε μας σύζυγε, πατέρα και παππού
Οσα χρόνια και να περάσουν
θα είσαι για πάντα μαζί μας...
Είσαι κοντά μας ακόμα
και αν δεν σε βλέπουμε...
Σε νιώθουμε!!!

Ακόμα και αν είσαι τόσο
μακριά εκεί ψηλά
στον ουρανό, είσαι μέσα
στην καρδιά μας,
στο μυαλό, στην ζωή μας,
για πάντα!!!

Η σύζυγος Victoria Markakis (Βικτωρία Μαρκάκη)
Οι κόρες Carmen St. George (Κάρμεν St. George)
Maria Markakis (Μαρία Μαρκάκη)
Οι εγγονές

Alexandra & Isabella (Αλεξάνδρα & Ιζαμπέλα)

Βοηθάει πολύ να το ζούμε μαζί
με άλλους, να μιλάμε γι’ αυτό, να
μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας, να
αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο
να πάρει ανακούφιση και παρηγοριά
από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός μας. Καλό, όμως είναι να
βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας
να καταλάβουν πώς μπορούν να
μας συμπαρασταθούν, γιατί πολλές
φορές οι άλλοι αισθάνονται αμήχανα
σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν ξέρουν
τι να πουν ή τι να κάνουν. Αν θέλουμε μόνο να βρισκόμαστε κοντά
τους χωρίς να μιλάμε, μπορούμε να
το πούμε.
Κάποιες φορές, είναι πολύ βοηθητικό να βρίσκεται κανείς με ανθρώπους που έχουν ζήσει κάτι ανάλογο, ώστε να έχει την αίσθηση ότι
υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν
να καταλάβουν ακριβώς τι νιώθει.
Σε αυτήν την περίπτωση ίσως είναι
πιο εύκολο να εκφράσει κάποιος
τις σκέψεις και τα συναισθήματά
του.

Η δημιουργία και η
προσωπική έκφραση
Κάποιοι άνθρωποι έκαναν τον
πόνο τους δημιουργία και μέσα από
αυτήν την διαδικασία λυτρώθηκαν.
Ο Κωστής Παλαμάς έγραψε τον
«Τάφο», όταν έφυγε από τη ζωή ο
τετράχρονος γιος του, ο Eric Clapton
έγραψε το «Tears in Heaven» για

τον δικό του γιο που χάθηκε πρόωρα.
Φυσικά, δεν χρειάζεται να είναι
κάποιος καλλιτέχνης για να εκφράσει
με την τέχνη αυτά που νιώθει. Είναι
εξίσου λυτρωτικό.

Η προσφορά στους άλλους
Υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν
τον πόνο της απώλειας αφετηρία
για να προσφέρουν στους άλλους
και μέσα από αυτό, βρήκαν ξανά το
νόημα στη ζωή τους. Ο Κώστας Γιαννόπουλος ίδρυσε το «Χαμόγελο του
Παιδιού», ύστερα από επιθυμία του
δεκάχρονου γιου του, Ανδρέα, που
χάθηκε πρόωρα χτυπημένος από
καρκίνο. Υπάρχουν άνθρωποι που
έχασαν τα παιδιά τους από καρκίνο
και είναι ενεργά μέλη του συλλόγου
«Φλόγα», βοηθώντας άλλα παιδιά
και τις οικογένειές τους. Υπάρχουν
μητέρες που λύτρωσαν τον πόνο
τους για τον χαμό του παιδιού της
με το να γίνουν «μητέρες» σε Χωριά
SOS. Η προσφορά στο συνάνθρωπο
είναι μια πηγή ευτυχίας και στην
περίπτωση του πένθους είναι σωτήρια.

Η αναζήτηση βοήθειας
ειδικού
Ενας ειδικός μπορεί να βοηθήσει
αποτελεσματικά τον άνθρωπο που
πενθεί, και σε μερικές περιπτώσεις
είναι απαραίτητος, ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις που αυτός που πενθεί,
αδυνατεί να βγει φυσιολογικά από
αυτήν την κατάσταση.

Η φροντίδα για τον εαυτό
Είναι σημαντικό για αυτόν που
πενθεί (ίσως και με την βοήθεια
των άλλων) να θυμάται να φροντίζει
τον εαυτό του. Να κοιμάται και να
τρέφεται κανονικά, να προσπαθεί
να ψυχαγωγείται ακόμη και αν αυτό
στην αρχή φαίνεται πολύ δύσκολο.
Σιγά σιγά όμως βοηθάει τον άνθρωπο
που υποφέρει να ξαναβρεί τους ρυθμούς της ζωής του. Το θέατρο, ο κινηματογράφος, η ενασχόληση με
τον αθλητισμό, ένα δείπνο με φίλους
που μπορεί να γίνει καθιερωμένη
δραστηριότητα βοηθούν τον πενθούντα να μην αποκοπεί από την
κοινωνική ζωή.
Η απώλεια είναι ένα γεγονός
που όσο κι αν το επιθυμούμε δεν
μπορούμε να το αναιρέσουμε. Αυτό
που μπορούμε να πετύχουμε με το
χρόνο και την προσωπική προσπάθεια, είναι να ζούμε με αυτήν χωρίς
να πενθούμε.n
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Τιμώντας τη μνήμη των νεκρών μας

Ε

ίναι κοινώς αποδεκτό πως δεν υπάρχει οικογένεια ή σπιτικό που να μην
έχει γευθεί την πίκρα και τον πόνο
του θανάτου, αυτής της τραγικής πραγματικότητας και πραγματικής τραγικότητας, η
οποία είναι αναπόφευκτη για όλους και σε
ακαθόριστο και απρόβλεπτο χρόνο.
Η παρούσα αφιερωματική έκδοση εις τιμήν
και μνήμην των νεκρών, είναι και για μας
τους επιζώντες μια θύμηση ευεργετική για
την απόκτηση της αίσθησης του θανάτου.
Νομίζω πως χωρίς αυτή την αίσθηση του
θανάτου, αυτό το βιολογικό μας επεισόδιο

μετρητής χρονικότητας και διάρκειας από
την γέννα μας μέχρι το κατέβασμά μας μέσα
στον τάφο τον σκιερό, «νεκροίς συνθαπτόμενοι», το οποίο συνηθίσαμε να ονομάζομε
ζωή είναι σίγουρα ακατανόητο και ανεξήγητο
και σ’ αυτούς ακόμα τους ειδήμονες της βιολογίας και της ιατρικής.
Οταν κάποια στιγμή τελέψουν τα βιολογικά
συστατικά της ύπαρξής μας ή αν επισυμβεί
κάποιο ατύχημα, μια αρρώστια και επέλθει
το βιολογικό τέλος λέμε «πέθανε». Δηλαδή;
Τι πάει να πει πέθανε; Τι συνέβη; Τι είναι
ζωή και τι είναι θάνατος; Τι είναι το κορμί

μας, ο νους μας, ο συναισθηματισμός μας, η
διάνοιά μας που ήθελε σώνει και καλά να
διανύει τον χρόνο, την ύπαρξή μας, τη σκέψη
μας, τα ένδον και εσώψυχα μας;
Δεν χρειαζόμαστε μία συγκεκριμένη μέρα
για να θυμόμαστε τους αγαπημένους μας
ανθρώπους που έχουν φύγει για «χώρα μακρινή και αρυτίδωτη» όπως θα έλεγε κι ο
ποιητής, διότι η θύμησή τους είναι διηνεκής
και ατέλεστη μέσα στο νου και την καρδιά
μας.
Η Ορθόδοξη παράδοση μας διδάσκει και
βιώνει πως σε κάθε Θεία Ευχαριστία, μνημο-

νεύουμε τα ονόματα των νεκρών στην προσκομιδή των Τιμίων Δώρων και αργότερα
στην Αναφορά. Στην Ευχαριστία, τη Θεία
Λειτουργία δηλαδή, έχομε τη φανέρωση της
Εκκλησίας ως κοινωνίας αγίων, ζώντων και
τετελειωμένων, αείζωων όμως, καθότι βρίσκονται πλησίον της πηγής της ζωής, τον
αείζωο Χριστό, ο Οποίος είναι «η Χώρα των
ζώντων». Εκεί δηλαδή που οδεύομε κι εμείς
κάθε μέρα που περνά.n
Θεόδωρος Καλμούκος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
APOSTLE FAMILY FUNERAL DIRECTORS OF

Funeral Home, Inc.
5044 Broadway, New York, N.Y. 10034

(212) 942-4000

TOLL FREE 1-888-GAPOSTLE

Paul Paxis
Tο μεγαλείο της ψυχής του,
η αφοσίωσή του και η γενναιοδωρία του
θα μείνουν για πάντα μαζί μας.

Ας είναι η Mνήμη
του Aιώνια!
Paxis Family
Velissaratos Family

Funeral Parlor Co.

(718) 745-1010

SERVICES IN ALL LOCALITIES
LOW COST SHIPPING TO GREECE
ab

ab

Με πολλή αγάπη
αναπολούμε τον πολυαγαπημένο
μας σύζυγο, πατέρα και παππού

Το αρχαιότερο ελληνικό νεκροπομπείο στην υπηρεσία
της Ομογένειας με ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια από το 1921.

GREGORY, NICHOLAS & ANDREW Directors

f Aκολουθήστε μας στο Facebook: Eθνικός Κήρυξ / The National Herald
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Θεολογικές και πολιτιστικές αναφορές
για τον θάνατο, το πένθος, την ελπίδα
Του Θεοδώρου Καλμούκου

O

θάνατος είναι ο πιο
πικρός αποχωρισμός,
ένα μαρτύριο σωστό
γι’ αυτούς που φεύγουν αφού είναι «όντως φοβερότατον το
του θανάτου μυστήριον» όπως λέγει
τόσο εύγλωττα υψιπετής θεολογικός
νους του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού στα τροπάρια
της Νεκρώσιμης Ακολουθίας, η οποία
κατ’ ουσία είναι Αναστάσιμη Ακολουθία. Και στο ίδιο τροπάριο εξηγεί
το γιατί είναι «όντως φοβερότατο
το του θανάτου μυστήριον», ότι δηλαδή είναι πραγματικά πολύ φοβερό
το μυστήριο του θανάτου, λέγοντας
διερωτώμενος και εξαπορούμενος
το εξής χαρακτηριστικό: «Πώς ψυχή
εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται
εκ της αρμονίας και της συμφυΐας ο
φυσικότατος δεσμός θείω βουλήματι
αποτέμνεται;».
Είναι πράγματι εξόχως χαρακτηριστική αυτή η εικονολογία και σκηνογραφία και μεστή μηνυμάτων και
νοημάτων. Κάνει λόγο για «βίαιο
χωρισμό», ψυχής και σώματος διότι
αυτό ακριβώς σημαίνει η φράση
«βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας».
Κι όπως κάθε «βίαιος χωρισμός»
είναι έμπονος και οδυνηρός, το ίδιο
ισχύει και για τον χωρισμό ψυχής
και σώματος τη στιγμή του θανάτου.
Κι όταν στοχαστούμε λίγο βαθύτερα
θα συμφωνήσουμε στο συμπέρασμα
πως όταν έλθει ο θάνατος εμείς θα
έχομε φύγει, οπότε εγείρεται και
το ερώτημα πώς και σε ποίο βαθμό
θα βιώσουμε τον «βίαιο χωρισμό;».
Αναντίλεκτα είναι ακατανόητη
και απαρηγόρητη η τραγικότητα
του θανάτου, η οποία είναι κοινή
για όλους μας άσχετα από κοινωνική
καταξίωση, επίπεδο μόρφωσης, απόκτηση πλούτου ή δόξας, αφού «επελθών γάρ ο θάνατος πάντα ταύτα
εξηφάνισται» επειδή ακριβώς είναι
τόσο εύθραυστα και παροδικά. Στο
τέλος αυτό που απομένει είναι το
μέγεθος της αγάπης και της ανθρωπινότητάς μας.
Να πούμε όμως τούτο το πολύ
βασικό πως δίχως την πίστη στην
Ανάσταση του Χριστού, η οποία
είναι «η κατάποση του θνητού υπό
της ζωής» ο θάνατος είναι μία ασύλληπτη βασανιστική αλογία στο περατό μυαλό μας.
Μέσα στο πολύ γνωστό τραγούδημα «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών»
υπάρχει ολόκληρη η ελπίδα αλλά

και η βεβαιότητα της σωτηρίας, από
τον βασανισμό του θανάτου, ο οποίος ας μη ξεχνούμε ποτέ πως είναι
«ο έσχατος εχθρός» όλων μας για
να δανειστούμε τη ρήση του Απ.
Παύλου.
Αυτή, λοιπόν, η κοινή μας ακραία
τραγική πραγματικότητα, ο θάνατος
δηλαδή, η εντελώς αναπόφευκτη
και η οποία δεν υπακούει σε καμία
απολύτως δικαιολογία αποφυγής
της, προσεγγίζεται από διάφορες
θεολογικές και πολιτιστικές παραδόσεις και αντιληπτικές ενίοτε κατά
τρόπο διαμετρικά αντίθετο. Εν προκειμένω θα κάνουμε μία σύντομη,
τηλεγραφική θα έλεγα, απόπειρα
σκιαγράφησης της διαφοροποίησης
του σε ανατολή και Δύση. Συγκεκριμένα, ο θάνατος στη Δυτική Θεολογία και πολιτιστική νοοτροπία
και αντιληπτική, αντιμετωπίζεται
και προσεγγίζεται πολύ διαφορετικά
από ό,τι στην Ορθόδοξη Ανατολή,

στην οποία μάλιστα τις τελευταίες
δεκαετίες έχουμε έντονες τάσεις μίμησης της Δύσης, ανυποψίαστοι πως
η εκκλησιαστική και πολιτιστική εμπειρία της Δύσης βρίσκεται στους
αντίποδες της Ανατολής.
Οταν πεθάνει κάποιος συνηθίζουμε να λέμε, πολύ λανθασμένα,
τη γνωστή φράση ότι «ο Θεός τον
πήρε». Οταν μάλιστα πρόκειται για
νέον ηλικιακά άνθρωπο, τα όσα νεκρολογικά λέγονται από χείλη Ορθόδοξων επισκόπων και ιερέων είναι
από τραγελαφικά, μέχρι κακόδοξα.
Ιδού μερικά: Ο αποθανών ή η αποθανούσα «ήταν μπουμπούκι ή λουλούδι όμορφο και το έκοψε ο Θεός
για να στολίσει τον κήπο του» ή ότι
«τον ήθελε κοντά του» και τέτοια
παρόμοια τα οποία εμφανίζουν τον
Θεό ως αίτιο του θανάτου, μη γένοιτο, διότι κάτι τέτοιο είναι βλάσφημο και κακόδοξο,αφού ο Θεός
είναι η πηγή της ζωής, ο Ζωοδότης

και δεν μπορεί να αυτοαναιρεθεί
και να γίνει αίτιος του θανάτου, μ’
άλλα λόγια δεν μπορεί να πάει ενάντια στον εαυτό του.
Εάν, λοιπόν, το παρόν εκλαϊκευμένο κείμενο κατορθώσει να κεντρίσει τη σκέψη και τον προβληματισμό μας και να εμπεδώσει ότι ο
Θεός είναι η πηγή της ζωής, τότε
ίσως αρχίσουμε μία αλλιώτικη προσέγγιση του θανάτου, αλλά και έκφραση της θλίψης και του πόνου
που προκαλεί ο θάνατος.
Είναι γεγονός πως ο άνθρωπος
της Δύσης ευρισκόμενος μπροστά
στο ανερμήνευτο γεγονός και την
«αλογία» του θανάτου, προσπαθεί
να τον ωραιοποιήσει, ανυποψίαστος
πως έτσι ουσιαστικά τον «ειδωλοποιεί» και τον απωθεί όσο πιο πολύ
μπορεί. Μ’ άλλα λόγια αρνείται να
δεχθεί δηλαδή ότι επίκειται ανά
πάσα στιγμή και δεν θέλει να αποδεχθεί την πραγματικότητα πως από

τη στιγμή που γεννιόμαστε, είμαστε
μελλοθάνατοι. Κι ακόμα πως η ζωή
και ο θάνατος συνυπάρχουν στις
ιστορικές μας υπάρξεις. Η απώθηση
ή απόρριψη αν προτιμάτε του θανάτου είναι τόσο θεατή στα νεκροπομπεία σήμερα τα οποία στολίζουν
και καλλωπίζουν τον νεκρό. Ανμάλιστα είναι γυναίκα της βάφουν και
τα νύχια, της κάνουν μοντέρνο χτένισμα για να φαίνεται όσο το δυνατόν πιο όμορφη και φυσιολογική,
προσπαθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
να ξεγελάσουν τον θάνατο, και βέβαια και τον ίδιο τους τον εαυτό.
Αυτή λοιπόν η Αγγλοσαξονική
αντιμετώπιση του θανάτου κάνει
τους συγγενείς του αποθανόντος,
οι οποίοι στέκονται δίπλα στο φέρετρό του στο νεκροπομπείο αντί
να θρηνούν και να κλαίνε όπως θα
ήταν το φυσιολογικό, να λένε στους
επισκέπτες, «δείτε πόσο ωραίος ή
ωραία φαίνεται λέτε κι είναι ζων-
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Αιωνία τους η Μνήμη!
ρακτηριστικό το τροπάριο του τελευταίου ασπασμού που λέγει: «Ποιος χωρισμός ω αδελφοί, ποίος κοπετός, ποίος θρήνος εν τη παρούση
ροπή, δεύτε ουν ασπάσασθετον προ
μικρού μεθ’ ημών, παραδίδοται τάφω
γαρ, καλύπτεται λίθω, σκότει κατοικίζεται νεκροίς συνθάπτεται», που
πάει να πει σε ελεύθερη απόδοση
«ώ ποίος χωρισμός, ποίο γοερό κλάμα, ποίος θρήνος αδελφοί, ελάτε να
φιλήσετε εκείνον ο οποίος πριν λίγο
ήταν μαζί μας, διότι θα παραδοθεί
στον τάφο, θα σκεπαστεί από λίθο,
θα κατοικεί πια μέσαστο σκοτάδι
και θα είναι θαμμένος με τους νεκρούς». Γίνεται δηλαδή λόγος για
θρήνο και οδυρμόαπό μέρους των
επιζώντων, επειδή ακριβώς ο θάνατος
είναι χωρισμός, ο πιο πικρός χωρισμός, όπως τόνισα λίγο πιο πάνω.
Οταν ο Απ. Παύλος παραγγέλλει
στην εσχατολογική του επιστολή
προς Θεσσαλονικείς, απότμηση της
οποίας διαβάζεται στη Νεκρώσιμη
Ακολουθία και τους συμβουλεύει
«ίνα μη λυπείσθε καθώς και οι
λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα», το
λέγει θέλοντας να τονίσει την προσμονή και την επαγγελία της ανάστασης ως προϋπόθεση της οποίας
θέτει την πίστη στην ανάσταση του
Χριστού. Λέγει χαρακτηριστικά πως:
«Ει γαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός
τους κοιμηθέντας δια του Ιησού
άξει συν Αυτώ», που σε ελεύθερη
απόδοση πάει να πει, πως «εάν πιστεύομε ότι ο Ιησούς πέθανε και
αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός μέσω
του Ιησού θα αναστήσει τους νεκρούς».
Οφείλει να τονισθεί εδώ πως η
Θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας
δεν είναι μία ανερμάτιστη θανατολογία. Δεν είναι ένας ολοφυρμός
και κοπετός δίνοντας την εντύπωση
μίας απέλπιδας θρηνωδίας, αλλά
απεναντίας είναι η υπαρκτική πίστη
στον Αναστημένο Χριστό, ο οποίος
μεταποίησε τον θάνατο σε ζωή και
μάλιστα σε περισσό της ζωής.n

Ομορφιά ❙ Μεγαλοπρέπεια ❙ Ασφάλεια
Το Κοιμητήριο St. Michael's προσφέρει μεγάλο εύρος
επιλογών περιλαμβανομένων των προσθηκών
του Μαυσωλείου της Αγίας Μαίρης, καθώς επίσης
τάφους, ταφόπετρες και αποτέφρωση. Eνα από
τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείτε να κάνετε
σε αυτούς που αγαπάτε είναι η αίσθηση
της ασφάλειας, η γνώση ότι έχετε φροντίσει για όλα.
Ως θρησκευτικό κοιμητήριο το St. Michael's
είναι ανοικτό σε άτομα όλων των θρησκειών.
Με υπερηφάνεια σας γνωρίζουμε ότι το όμορφα
σχεδιασμένο Μαυσωλείο τους ΑΓΙΑΣ ΜΑΙΡΗΣ
είναι στη διάθεσή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένου και ενός δωρεάν
Resource Guide, παρακαλώ καλέστε:

τον κ.

ΝΙΚΟΛΑΟ Π. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

(917) 687-9856

Μαυσωλείο

Αγίας Μαίρης

Eξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες
του στην Ομογένεια με τον καλύτερο τρόπο.

Θα είστε χαρούμενοι γι’ αυτή σας την κίνηση.
Με την επίδειξη

ab

τανός ή ζωντανή». Μιλούμε δηλαδή
για μία έσχατης μορφής ωραιοποίηση
του θανάτου που φτάνει μέχρι το
σημείο της άρνησής του. Κι έτσι
απωθείται η έκφραση και η εξωτερίκευση της θλίψης και του πένθους
ως κάτι που δεν προσιδιάζει σε «ψύχραιμους και πολιτισμένους ανθρώπους». Φαίνεται πως είμαστε εντελώς
ανυποψίαστοι πως θλίψη που δεν
εκφράζεται
και
δεν
εκδηλώνεται,υπάρχει το ενδεχόμενο
να μεταποιηθεί και να καταλήξει
ακόμα και σε κατάθλιψη, η οποία
δημιουργεί νευρωτικές καταστάσεις,
ψυχωτικές συμπεριφορές και δεν
αποκλείεται ακόμα να φτάσει μέχρι
σε προχωρημένο στάδιο μελαγχολίας
και απόγνωσης με σοβαρές επιπτώσεις και απολήξεις και μάλιστα ανεξέλεγκτες.
Συμβαίνει επίσης και το εξής διαφορετικό: Μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα, κάποιες μάλιστα φορές και μια ολόκληρη εβδομάδα,
ενίοτε και περισσότερο, από την
ημέρα του θανάτου του ανθρώπου,
μέχρι την ημέρα της κηδείας και
του ενταφιασμού του, ενώ γίνεται
και η δέουσα ετοιμασία του σώματος
με την αφαίρεση του αίματος και
την αντικατάστασή του με συντηρητικά υγρά και φάρμακα προληπτικά της σήψης και της δυσοσμίας
που αναδύει η πτωμαΐνη.
Στην Ανατολή η Ορθόδοξη Θεολογία και παράδοση θεωρεί την έκφραση της θλίψης και του πένθους
ως κάτι το εντελώς φυσιολογικό και
απαραίτητο και μάλιστα η έννοια
του υπάρχει διάχυτη στη Νεκρώσιμη
Ακολουθία παρά το γεγονός ότι ο
τόνος και η σημαντική της έχουν
αναστάσιμη και ελπιστική χροιά,
όπως επισήμανα στην αρχή. Στον
ύμνο, λόγου χάρη «θρηνώ και οδύρομαι όταν εννοήσω τον θάνατον»
ομιλεί ο ιερός Δαμασκηνός ο συγγραφέας και ποιητής της Νεκρώσιμης
Ακολουθίας, όχι απλά για θρήνο,
αλλά για θρήνο έντονο ο οποίος γίνεται οδυρμός. Κι ακόμα είναι χα-

Πιστοποιητικού
Καταθέσεων
δικαιούστε

$1,000
ΕΚΠΤΩΣΗ για την αγορά χώρου για οικογενειακό
τάφο στο μαυσωλείο «ΑΓΙΑΣ ΜΑΙΡΗΣ»
($500 για αγορά χώρου ανά άτομο)

(718) 278-3240
72-02 Astoria Blvd., East Elmhurst, NY 11370
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο

www.stmichaelscemetery.com

Εκπτωση για αγορά χώρου ταφής στο

Μαυσωλείο ΑΓΙAΣ ΜΑΙΡΗΣ
Μεριμνήστε τώρα για τη μεταθανάτια γαλήνη της ψυχής σας
καθώς και των αγαπημένων σας προσώπων
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«Θάνατος και Απώλεια»
Της Χαράς Δάλλα

O

μια αποτυχία στο πανεπιστήμιο ή
για την απώλεια του πρώτου μας
έρωτα. Καταρρακωνόμαστε αν μας
απορρίψουν στην πρώτη μας συνέντευξη και πενθούμε στην ιδέα ότι
δεν αγαπιόμαστε όπως και όσο θα
θέλαμε.
Η βαθιά ασυνείδητη επιθυμία να
αναπαράγουμε την ιδανική πρώτη
μας μητρική σχέση με τους συντρόφους μας και η αποτυχία της δημιουργίας μιας εξιδανικευμένης σχέσης
οδηγεί πολλά ζευγάρια σε διαζύγια
και σε πένθος ισότιμο με αυτό του
θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου.
Η απώλεια γίνεται συνήθεια και
μέρος της ζωής μας καθημερινά. Κάποιες φορές μας πηγαίνει μπροστά
και κάποιες μας γυρνάει πίσω. Η διαχείριση και η αποδοχή μιας οποιαδήποτε απώλειας είναι ο υγιής τρόπος να ζούμε. Η καθήλωση στην
απώλεια είναι παθολογική και πολλές
φορές καταστροφική για τον άνθρωπο. Η επαφή με κάποιο ειδικό στις
περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη.n

θάνατος και η απώλεια
ενός αγαπημένου προσώπου είναι από τις
πιο τραυματικές εμπειρίες που μπορεί κάποιος άνθρωπος να βιώσει
κατά την διάρκεια της
ζωής του, ειδικά όταν
η απώλεια αυτή συμβεί
απροσδόκητα.

Η απώλεια, η θλίψη και ο θρήνος
μπορεί να είναι γενικότερα αιτία συναισθηματικής κρίσης που μπορεί να
διαρκέσει μέχρι δύο ή και περισσότερα χρόνια. Σε πολλές περιπτώσεις
ενεργοποιείται ασυνείδητα κοντά στις
επετείους της απώλειας του προσώπου
που χάσαμε και εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους στην καθημερινότητα
του ατόμου που θρηνεί όπως με θυμό
χωρίς ιδιαίτερο λόγο, θλίψη και απόσυρση από κοινωνικές δραστηριότητες, σωματικοί πόνοι χωρίς αιτίες,
ξαφνικές μεταπτώσεις στη διάθεσή
μας κ.ά.
Ο κάθε άνθρωπος θρηνεί με τον
δικό του μοναδικό τρόπο. Σχεδόν
όμως όλοι οι άνθρωποι βιώνουν τα
ίδια στάδια του πένθους ανεξάρτητα
από το μορφωτικό, κοινωνικό και
πολιτισμικό υπόβαθρο του καθενός.
Τα στάδια αυτά είναι απαραίτητοι
μηχανισμοί για την προσωπική διαδικασία του θρήνου και βοηθά το
άτομο να προσαρμοστεί στη νέα
πραγματικότητα. Τα στάδια αυτά είναι:
1. Αρνηση και απομόνωση: Η
άρνηση είναι μια φυσιολογική αντιδραση στην απώλεια με στόχο να
μετριάσει το αρχικό σοκ. Πολλοί άνθρωποι απομονώνονται για να μπορέσουν να κατανοήσουν το συμβάν
και να διαχεριστούν τον συναισθηματικό πόνο.
2. Θυμός: Αφού περάσει το πρωτο
στάδιο της άρνησης, ένας δεύτερος
μηχανισμός ενεργοποιείται για να
βοηθήσει τον άνθρωπο να ανιμετωπίσει τον μεγάλο πόνο που φέρνει η
απώλεια του αγαπημένου του ανθρώπου. Ο θυμός μπορεί να κατευθύνεται προς άψυχα ή έμψυχα και
κάποιες φορές και ως προς το πρόσωπο που χάθηκε.
3. Διαπραγμάτευση: Στο στάδιο
αυτό ο άνθρωπος συνεχίζει να θρηνεί
αλλά παράλληλα αρχίζει να αναγνωρίζει και να διαπραγματεύεταιτο «αναπόφευκτο» του θανάτου ως έννοια
βιολογική, φιλοσοφική και ανώτερη
από τον ίδιο.
4. Κατάθλιψη: Η διαδικασία αυτή
είναι μοναδική για τον κάθε άνθρωπο
και σχετίζεται με τον τρόπο που ο
ίδιος έχει αναπτυχθεί, έχει αγαπήσει
και έχει αγαπηθεί απο τα δικά του

«Η απουσία σου μ’ εξουθενώνει
και δεν μπορώ να συνεχίσω
νιώθω να προχωράω μπροστά
μα πάντα φτάνω πίσω
κι αυτή η αλήθεια με σκοτώνει»
(Διάφανα Κρίνα)

XαράΝτάλλα,MSED/LP-LP

«αντικείμενα» (μητέρα, πατέρας) και
την ποιότητα του αρχικού του δεσμού
μαζί τους. Κάποιοι άνθρωποι θα επιτρέψουν στον εαυτό τους να προχωρήσει βιώνοντας τον πόνο και την
θλίψη και κάποιοι άλλοι ίσως καθηλωθούν στο στάδιο αυτό. Οι δεύτεροι,
θα χρειαστούν βοήθεια απο τους ειδικούς για να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο που είναι αυτό της αποδοχής.
5. Αποδοχή: Ο άνθρωπος που
φτάνει στο στάδιο αυτό μαθαίνει να

ζει με την απώλεια, να μην αντιστέκεται στη θλίψη του και να την κάνει
μέρος της καθημερινότητάς του. Αρκετοί άνθρωποι σε αυτό το στάδιο
αποφασίζουν πολλές φορές να αλλάξουν την ζωή τους και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για
τον εαυτό τους και την καθημερινότητά τους.
Κι ενώ ο θάνατος είναι ένα αναπόφευκτο γεγονός στην ζωή των ανθρώπων, η απώλεια είναι μέρος της
καθημερινότητάς μας. Ολοι οι άν-

θρωποι, μικροί και μεγάλοι, βιώνουν
μικρές και μεγάλες απώλειες καθημερινά. Από πολύ μικροί μαθαίνουμε
ότι οι γονείς μας δεν μπορούν να
είναι διαθέσιμοι πάντα όταν τους
χρειαζόμαστε και ότι θα πρέπει να
περιμένουμε για να μας παρηγορήσουν. Σύντομα, γονείς και παιδιά
«θρηνούν» συνειδητά ή ασυνείδητα
για τη μετάβαση απο την παιδική
ηλικία στην εφηβεία με τελικό προορισμό την ενηλικίωση.
Ως νεαροί ενήλικες, θρηνούμε για

Η Χαρά Ντάλλα είναι Ψυχοθεραπεύτρια-Ψυχαναλύτρια με
σπουδές από το Ινστιτούτο Ψυχαναλυτικής Εκπαίδευσης«The
Contemporary Freudian Society
of New York». Εχει εξειδικευτεί
στη Δυαδική Θεραπεία Γονέα Παιδιού, στην Ψυχική Υγεία Νεογνού και Οικογένειας, στην Κατάθλιψη, στις Αγχώδεις Διαταραχές και στο Πένθος καθώς και
στην συμβουλευτική ζευγαριών.
Ανήκει στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Μητροπολιτικού Ινστιτούτου Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας της Νέας Υόρκης
(MITPP) είναι Chair of Training
Περιγεννητικής
Φροντίδας
(Spring Project) της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Contemporary
Freudian Society of NY) και καθηγήτρια στο «Brooklyn College
του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης», στο «Τμήμα Προσχολικής Πρώτης Σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» τα τελευταία 15 χρόνια
Hara Ntalla, MSED/CSE/LP-LP
80th Fifth Avenue, Suite, 901
New York, NY 10011
917.915.6307
Hara.ntalla@gmail.com
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Αυτοί που «έφυγαν» το 2019

T

Του Χριστόδουλου Αθανασάτου
ο 2019 σηματοδοτήθηκε από την απώλεια σημαντικών στελεχών
της ελληνοαμερικανικής ομογένειας, οι οποίοι έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο επί δεκαετίες, συνδυάζοντας την επιτυχία
τους ως επιχειρηματίες με την φιλανθρωπία και την κοινωνική
προσφορά.
Ο Νίκος Μούγιαρης, ο Δημήτρης Καλοειδής και ο Ιωάννης
Σακελλάρης έφυγαν από την ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την
ελληνοαμερικανική κοινότητα, όπως επίσης και πρόσωπα όπως
η Αναστασία Μάικλς, από την Φιλόπτωχο της Νέας Ιερσέης.
Το «Περιοδικό» αποτίει φόρο τιμής σε ομογενείς κάθε
ηλικίας που εκδήμησαν μέσα στο 2019, έχοντας αφήσει πίσω
τους την παρακαταθήκη των άοκνων αγώνων τους και της
προσφοράς τους στην κοινωνία και τον Απόδημο Ελληνισμό.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ο Νικόλαος Χατζηγεωργίου, ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Friends,
Too», στο Φορτ Γουέιν της Ιντιάνα,
άφησε την τελευταία του πνοή στην
ιδιαίτερη πατρίδα του, το Κρυονέρι
Κορινθίας, σε ηλικία 64 ετών. Μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες
το 1981. Ηταν επίσης ενεργό μέλος
της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
Αγίας Τριάδας. Εφυγε από την ζωή
χτυπημένος από τον καρκίνο.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
H Δήμητρα Ανδρονίκου (Demetra

Andronico), επιφανές μέλος της ελληνικής κοινότητας του Οκλαντ,
έφυγε από τη ζωή στις 2 Ιανουαρίου,
στα 99 της χρόνια, στο σπίτι της
στο Κένσιγκτον, Σαν Φρανσίσκο
Μπέι, στο οποίο έζησε για περίπου
έξι δεκαετίες. Γεννήθηκε στο Στόκτον της Καλιφόρνιας από Ελληνες
μετανάστες και ήταν γνωστή ως
«Dee».

ΤΖΟΝ ΝΤΙΖΙΚΗΣ
Ο καθηγητής Αμερικανικών Σπουδών Τζον Ντιζίκης (John Dizikes)
ήταν αφοσιωμένος δάσκαλος και

Στη Μνήμη του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΥ

ab

Η εγγονή

Ελεάνα Λαμπίρη

(718)357-6100

Lucy Vista

General Manager

Marie Pemberton
Manager

ΝικόλαοςT.K.Σκαρβέλης

Robert J. Hogan

Καπετάνιος εν ζωή
Aπό το Pittsburgh
Καρδαμυλίτης στην ψυχή και στις χάρες

ab

Manager

ab

Αρχοντας σωστός, υπερήφανος
για την καρδαμυλίτικη καταγωγή σου.
Πρόσφερες στη χιακή παροικία
γιατί έπλαθες όνειρα, την ήθελες ψηλά.

Από τότε που η ζωή κυλούσε εφήμερη
αλλά μας φαινόταν αιώνια!
Από τότε που όλοι, σα μια γροθιά, είμασταν μαζί.
Η σύζυγός σου Μαρία
τα παιδιά, τα εγγόνια σου
και η αδερφή σου Ρεγγίνα

HARdEN

Funeral Home

FRANCIS X. HATTON

Funeral Home

(718)229-3055•(718)229-0744

QuINN-FOGARTy

Funeral Home

Χάθηκες ξαφνικά χωρίς καμιά προειδοποίηση.
Ζούμε και παίρνουμε κουράγιο από τις αναμνήσεις μας.
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Funeral Home

«Φεύγουν» εκεί ψηλά, εκείνοι
που αγαπήσαμε περισσότερο στην ζωή μας.
Νικόλ Μπουζούκος
Αντώνης Jr. Μπουζούκος
Ευφροσύνη Μαστρογιαννοπούλου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΪΜΗΣ
Ο Ιωάννης Ζαΐμης (John Zaimes),
93 ετών, απεβίωσε την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 στο σπίτι του, στο
Ουέστ Λίμπερι της Αϊόβα. Ο Ζαΐμης
γεννήθηκε στις 30 Μαΐου 1925 στο

FREdERICk

«Πατέρα...
Το να σε θυμόμαστε είναι εύκολο...
Το ότι μας λείπεις, είναι ένας πόνος
που δεν φεύγει ποτέ από μέσα μας!»

Τα παιδιά

διακεκριμένος επιστήμονας επί σειρά
ετών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, UCSC. Απεβίωσε τον Ιανουάριο σε ηλικία 86 ετών. Διακρινόταν για τον μεγάλο του ιδεαλισμό
και την ανώτερη παιδεία του.

OwnedbyaSubsidiary
ofServiceInternational
1929AllenParkway,Houston
TX77019

(713) 522-5141

Dignity Memorial.com

(718)353-3430

192-15 Northern Boulevard
Flushing, NY 11358
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Αυτοί που «έφυγαν» το 2019
ΠΙΤΕΡ ΠΕΡΟΣ

Συνέχεια από τη σελίδα 9
Καταφύγιο Αιτωλοακαρνανίας και
ήταν γιος του Γιώργου και της Καίτης
Ζαΐμη. Υπήρξε ενεργό μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του
Αγίου Γεωργίου του Ροκ Αϊλαντ. Μεγάλη ήταν η αγάπη του για τον
αθλητισμό, όπου και διακρίθηκε,
κερδίζοντας μετάλλια στα «Senior
Olympics» της Αϊόβα, το 2009, 2010
και 2011.

ΜΠΕΣΥ ΝΤΙΟΝ
Απεβίωσε σε ηλικία 55 ετών, στο
Long Beach, της Νέας Υόρκης η
Μπέσυ Ντίον κόρη αγαπημένη του
Πίτερ και της Νταγιάν Ντίον και
αδελφή της Χάριετ Ντίον-Κούτουλου.
Η αείμνηστη ήταν αγαπημένη θεία
του Αλέξανδρου, της Νταγιάν και
της Χιτώνας. Ο πατέρας της αείμνηστης Μπέσυς, ο κ. Πίτερ Ντίον ήταν
εκ των επιφανέστερων επιχειρηματιών στον τομέα των γουναρικών,
ενώ έχει προσφέρει πολύτιμες και
πολύχρονες υπηρεσίες και ευεργεσίες στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής
κατά την αρχιεπισκοπία του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Ιακώβου.

ΤΟΝΙ ΝΤΑΓΚΙΝΑΚΗΣ
Ο Τζον Αντονι «Τόνι» Νταγκινάκης πέθανε στα 86 του χρόνια, στις
6 Ιανουαρίου, περιτριγυρισμένος
από τα αγαπημένα του πρόσωπα.
Γεννημένος στις 6 Σεπτεμβρίου του
1932, στη Τζονστάουν, της Νέας
Υόρκης, ήταν το δεύτερο από τα 7
παιδιά των Αντονι Τζον και Καρμέλα
Νταγκινάκη. Υπηρέτησε στο Ναυτικό
των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας, από το 1950 έως
το 1953 και επέστρεψε στην Ανω
Νέα Υόρκη για να παντρευτεί την
Ελένη Νικόλα (Elayne Nicholas),
στις 20 Σεπτεμβρίου του 1953.

ΓΚΑΣ ΓΚΑΝΑΚΑΣ
Ο ομογενής πρώην προπονητής
της ομάδας μπάσκετ ανδρών του
Michigan State University (MSU),
Γκας Γκανάκας (Augustus George Gus- Ganakas), ο οποίος βρέθηκε
στο «τιμόνι» των Spartans από το
1969 έως το 1976, απεβίωσε τον
Ιανουάριο, σε ηλικία 92 ετών, ήταν
ιδιαίτερα αγαπητός για την προσωπικότητά του και τις ικανότητές του.
Ηταν γέννημα - θρέμμα του Mount
Morris της Νέας Υόρκης από γονείς
Ελληνες μετανάστες.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
Ο Γεώργιος Σπανός, αδελφός του
ομογενή επιχειρηματία Αλεξ Σπανού,

Ο Πίτερ Πέρος έφυγε από την
ζωή σε ηλικία 96 ετών. Ο αείμνηστος
γεννήθηκε στην πόλη Longmont
του Κολοράντο στις 18 Ιουνίου του
1922 εκ γονέων Ιωάννη Πέρου (Περάκη) και Ανδρονίκης Μακριδάκη
και ήταν ο μικρότερος από τα τρία
αδέλφια. Ανατράφηκε στην πόλη
των ανθρακωρυχείων Erie του Κολοράντο.

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΓΙΑΡΗΣ
Θλίψη προκάλεσε στην Ομογένεια η εκδημία του γνωστού επιχειρηματία και φιλανθρώπου, Νίκου Μούγιαρη, ο οποίος πέθανε το Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019 σε
ηλικία 73 ετών, μετά από σύντομη μάχη με
σοβαρή ασθένεια. Ηταν ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας καλλυντικών ειδών
MANA Products και υπήρξε ένας από τους
πλέον επιφανείς ομογενείς με πλούσια προσφορά στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κύπρο, στην κυπριακή παροικία της Αμερικής,
την Ομογένεια αλλά και τον Ελληνισμό γενικότερα. Πέθανε λίγο πριν τον προγραμματισμένο γάμο της κόρης του, στο Λονδίνο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΟΣ
Ο 87χρονος ομογενής Γεώργιος
Κέρος (George Keros), ήταν πρώην
ιδιοκτήτης του θρυλικού εστιατορίου
«Lafayette Coney Island» στο Ντιτρόιτ. Σύμφωνα με δηλώσεις του
γιου του Μπιλ, ο Κέρος πέθανε από
καρδιακή ανεπάρκεια.

ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΑΚΙΡΤΖΗ
Η Βαρβάρα Τσακιρτζή πέθανε
σε ηλικία 64 ετών. Ηταν σημαντική
ερευνήτρια της αρχαίας ελληνικής
οικιστικής αρχιτεκτονικής και ενεργό
μέλος της κοινότητας του Νάσβιλ.
Επασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας
και έφυγε τελικά από την ζωή στις
16 Ιανουαρίου 2019.

απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών. Γεννήθηκε και ανατράφηκε στην πόλη
Στόκτον της Καλιφόρνιας, όπου πέρασε σχεδόν όλη του τη ζωή, ενώ
τα λίγα τελευταία χρόνια είχε μετακομίσει με την σύζυγό του Μαίρη
στην περιοχή Walnut Creek, προκειμένου να είναι κοντά στα εγγόνια
τους.

ΣΤΙΒ ΜΠΙΚΟΣ
Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών ο
Στιβ Μπίκος περιστοιχισμένος από
την οικογένειά του. Ο αείμνηστος
είχε γεννηθεί στο χωριό Τουρλάδα
Καλαβρύτων από τους γονείς Ανδρέα
και Αγγελική Μπίκου.
Ηταν ο νεότερος από τα τέσσερα
παιδιά και στην ηλικία των 15 ετών

έφυγε μόνος του από την Ελλάδα
και αφίχθηκε το 1951 στην πόλη
Πεόρια του Ιλινόις.
Επειτα από μικρό χρονικό διάστημα μετακόμισε στην πόλη Πασαδίνα της Καλιφόρνιας όπου ξεκίνησε μία μακρά και επιτυχημένη
σταδιοδρομία στις επιχειρήσεις
εστιατορίων.

ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΒΙΤΑΛΗΣ
Ο Βίκτωρας Βιτάλης, άφησε την
τελευταία του πνοή στις 20 Ιανουαρίου, σε ηλικία 86 ετών. Οσοι τον
γνώριζαν, έκαναν λόγο για ένα ενεργό μέλος της εβραϊκής και ελληνικής
κοινότητας του Σεντ Πολ, ο οποίος
βοηθούσε όλους όσοι είχαν ανάγκη.
ένας από τους τελευταίους επιζώντες
του Ολοκαυτώματος.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
Ο Ιωάννης Σακελλάρης, ένας πολύ γνωστός
ομογενής επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και
εκ των κορυφαίων στελεχών του ομογενειακού
οργανισμού Πανγκριγκόριαν (Pan Gregorian),
άφησε την τελευταία του πνοή, αφήνοντας
ένα μεγάλο κενό στην ελληνοαμερικανική
κοινότητα και όχι μόνο. Γεννήθηκε στη Βωλάδα
το 1943 και ήλθε στην Αμερική με το τελευταίο
μεταναστευτικό ρεύμα της δεκαετίας 19651975. Επιδόθηκε στις επιχειρήσεις εστιατορίων
με πολύ καλά αποτελέσματα, πρώτα με το
«All’s Diner» στο Jersey City και στη συνέχεια
με το «Lyndhurst diner» στο Lyndhurst. Ο
αείμνηστος διακρινόταν για το ήθος του, την
αγάπη του για την Ελλάδα και την Ομογένεια
και τα φιλανθρωπικά του αισθήματα.

Ο Γιάννης Πολυκανδριώτης ήταν
γιος του αείμνηστου ρεμπέτη Θεόδωρου Πολυκανδριώτη και αδελφός
του πασίγνωστου συνθέτη Θανάση.
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ΑΡΗΣ ΠΟΥΛΟΣ

Ηταν ένας από τους μεγαλύτερους
δεξιοτέχνες του μπουζουκιού και
τον αποκαλούσαν «το μπουζούκι
της Διασποράς». Πέθανε σε ηλικία
73 ετών.

Ο επιφανής ομογενής Αρης Πούλος (Παπαγεωργακόπουλος) απεβίωσε τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου
σε ηλικία 85 ετών. Ο Πούλος άφησε
την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο του Νόργουοκ, μετά από
μάχη με την νόσο Πάρκινσον. Είχε
διαγράψει μία λαμπρή σταδιοδρομία
σε μεγάλες εταιρείες όπως η
«Siemens Electronics», η «GT Corp»,
και η «Foroxx Industries». Ο Πούλος
γεννήθηκε στο Μελιγαλά Μεσσηνίας
το 1933.

ΔΡ. ΣΚΕΥΟΣ ΜΑΪΚΛ ΖΕΡΒΟΣ
Ο Δρ. Σκεύος Μάικλ Ζερβός απεβίωσε τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου,
σε ηλικία 92 ετών. Γεννημένος στο
Γιάνγκσταουν του Οχάιο στις 29
Ιουλίου 1926, ήταν γιος του Μάικλ
και της Χρύσως Ζερβού.
Η οικογένεια επέστρεψε στην
Ελλάδα με τον μικρό της γιο το
1929, λόγω της Μεγάλης Υφεσης
και γύρισαν στις ΗΠΑ, με το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ε. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΪΚΛΣ
Η Αναστασία Μάικλς ήταν πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας
της Μητρόπολης Νέας Ιερσέης και
θεωρείτο μία Γυναίκα της παιδείας,
της πίστης, της δράσης και της φιλανθρωπίας.
Ηταν Ελληνοαμερικανίδα δεύτερης γενιάς γεννημένη και αναθρεμμένη στο Jersey City της Νέας

Ιερσέης και από μικρή ηλικία συνδέθηκε με την κοινότητα του Αγίου
Δημητρίου την οποία ίδρυσαν πρωτοπόροι μετανάστες, οι οποίοι κατάγονταν από τον Πόντο. Πέθανε
σε ηλικία 64 ετών.

Εις μνήμην της

Ελένης
Μητροπούλου
αγαπημένης μας συζύγου,

Ο Λεωνίδας Ε. Τσαμπαρλής απεβίωσε τον Φεβρουάριο σε ηλικία 88
ετών, περιβαλλόμενος από την οικογένειά του. Ο Τσαμπαρλής γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1930
στην Κάλυμνο και ήταν γιος του
Στράτου και της Μαρίας Τσαμπαρλή.
Ηταν βετεράνος του αμερικανικού
στρατού και πολέμησε στην Κορέα.
Ηταν συνταξιούχος της «General
Motors», όπου και εργάστηκε για
πολλά χρόνια. Υπήρξε μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Συλλό-

γου Καλυμνίων. Υπήρξε επίσης μέλος
της Τεκτονικής Στοάς Γουίκ 481.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΣΙΚΗ
Η Αγγελική Καρατσίκη (Ageliki
«Angie» Karatsikis) έφυγε από τη
ζωή τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου,
στο Χάμπτον της Βιρτζίνιας, στα 88
της χρόνια. Η εκλιπούσα γεννήθηκε
στις 30 Νοεμβρίου 1930, στην Ελλάδα, από τον Γιάννη και την Αγαπούλα (Κορτέση) Χαμπέρη John &
Agapoula (Kortesi) Hamberis. Με
τη μετανάστευσή της στην Αμερική,
παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Δημήτριο Καρατσίκη (Constantinos
Demetrios Karatsikis), στις 21 Φεβρουαρίου 1949, στο Νιούπορτ Νιους. Ο γάμος τους ήταν και ο πρώτος
που τελέστηκε στον ιερό ναό των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του
Νιούπορτ Νιους.

κία 92 ετών, στην Καλιφόρνια. Ο
Μητροπολίτης Γεράσιμος δήλωσε
πως «ήταν άνθρωπος με μεγάλη
αξιοπρέπεια. Πρόσφερε τις υπηρεσίες
του στους συνανθρώπους του ως ιατρός, ως ερευνητής, ως κατηχητής
και ως πιστό μέλος της Εκκλησίας».

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΕΓΚΕ – ΛΑΒΙΝ
H Καλλιόπη Γκέγκε -Λαβίν
aπεβίωσε σε ηλικία 65 ετών στην
πόλη Λας Βέγκας της Νεβάδα έπειτα
από επιπλοκές της ασθένειας που
έπασχε. Η αείμνηστη γεννήθηκε
στις 16 Αυγούστου του 1953 στην
πόλη Torrance της Καλιφόρνιας από
τους Νικόλαο και Ντίνα Γκέγκε και
ήταν η τέταρτη από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Αφησε πίσω
τον πατέρα της Νικόλα, τον σύζυγό
της Φρεντ, τον γιο της Ντέιβιντ,
τον αδελφό της Γιάννη και τις αδελφές της Δήμητρα και Μαρία.

ΠΙΤΕΡ ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ
Ο ομογενής ιατρός Πίτερ Σκαμαγκάς, ο οποίος έχαιρε μεγάλης
εκτίμησης και είχε προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στη Μητρόπολη
Αγίου Φραγκίσκου, απεβίωσε σε ηλι-

ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΖΟΝ)
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Απεβίωσε ξαφνικά ο γνωστός
Συνέχεια στη σελίδα 12

Aιωνία τους η Μνημη!
Funeral Home
Established 1926

μητέρας, γιαγιάς

Οικογενειακή Επιχείρηση

και προγιαγιάς.
Ο χρόνος που περνά
δεν ξεθωριάζει την αγάπη μας για ΄σένα.

Μας λείπεις πολύ.
Θα είσαι πάντα κοντά μας, μέσα στην καρδιά μας.
Ο σύζυγός σου Χριστόφορος
Τα παιδιά

ab

GeorgiaandMikeBarone
TommyMetropoulos
Τα εγγόνια

MichaelandGiannaBarone
Diannaand RobertCamkes
Tα τρία δισέγγονα και αδελφές σου στην Αυστραλία

Serving the Greek Communities
AntonioCefalo
Member of AHEPA CHAPER 41 Bay Ridge Brooklyn
•FreeConsultation
•FDICInsured
•Revocable/IrrevocableAccounts
•Medicaid"Spend-down"Eligible

PRIVATEATTENDEDPARKINGLOT/VALETPARKING
9620 Third Avenue, Brooklyn, New York 11209
(718) 238-3600 • www.mclaughlinandsons.com
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Αυτοί που «έφυγαν» το 2019
Συνέχεια από τη σελίδα 11
ομογενής, επενδυτής στην αγορά
ακινήτων και δικηγόρος, Ιωάννης Τζον- Δαμιανός (John Damianos),
στο σπίτι του στο Ολντ Φιλντ του
Λονγκ Αϊλαντ, τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου. Ηταν μόλις 67 χρόνων.
Ο Δαμιανός, κύριος νομικός σύμβουλος του ομίλου «Damianos Realty
Group» με έδρα το Σμίθταουν, συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάδειξη
της οικογενειακής του επιχείρησης
σε μία από τις πιο επιτυχημένες
επιχειρήσεις ακινήτων στην περιοχή
του Λονγκ Αϊλαντ.

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
Ο Ανάργυρος Σακελλάρης απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών στην πόλη
Μίλτον της Μασαχουσέτης. Ο αείμνηστος διακρινόταν για το ήθος
του και τις μακροχρόνιες και πολύτιμες υπηρεσίες στην Εκκλησία και
συγκεκριμένα στην τοπική του κοινότητα της Αγίας Αικατερίνης στο
Μπρέιντρι της Μασαχουσέτης και
την Ομογένεια. Ηταν εκείνος ο οποίος πρωτοστάτησε, όπως είχε γράψει
προ ετών ο «Εθνικός Κήρυκας», στη
μεταφορά της κοινότητας της Αγίας
Αικατερίνης από την πόλη Κουίνσι
που βρισκόταν αρχικά, στο Μπρέιντρι όπου ανοικοδομήθηκε καινούργιος Βυζαντινόρυθμος ναός και σύγχρονο κοινοτικό κέντρο.

ΗΛΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΓΛΟΥ
Εφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο
γνωστός σε όλη την Αστόρια και
την Ομογένεια, Ηλίας Σιδήρογλου.
Ο ιδιοκτήτης της φημισμένης ψαροταβέρνας «Elias Corner» στη γωνία
της 24ης λεωφόρου και 31 δρόμους
στην Αστόρια πέθανε από καρδιακή

σύζυγό του Τζένη τρία παιδιά, τον
Στυλιανό, τον Φίλιππο και τον Γιώργο. Στο μαγαζί και την κουζίνα του
«Elias Corner» είχαν αναφερθεί με
εκτενή ρεπορτάζ οι εφημερίδες
«New York Times» και «New York
Daily News».

ΑΡΕΤΗ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ
Η 74χρονη Αρετή Χατζηαγγελή
(Areti Hazangeles) από το Λάνκαστερ της Πενσυλβάνια απεβίωσε την
Κυριακή 3 Μαρτίου 2019. Γεννήθηκε
στο χωριό Καλλονή της Λέσβου και
ήταν κόρη του αείμνηστου Χαράλαμπου και Ευαγγελίας Βουγαμαλή.
Εφθασε στις Ηνωμένες Πολιτείες το
1963 για να φοιτήσει στο κολέγιο
της ακαδημίας του «St. Basil», στο
Γκάρισον της Νέας Υόρκης.

ΤΖΟΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
Ο Τζον Σαββίδης (John Savides)
έφυγε από τη ζωή στα 90 του χρόνια,
την 1η Μαρτίου 2019, στο Πάλο
Αλτο, με το πνεύμα του να παραμένει ισχυρό ως την τελευταία πνοή
του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά
η «San Francisco Chronicle». Ο Σαββίδης γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη
στις 8 Ιανουαρίου 1929. Εν ζωή για
να τον θυμούνται βρίσκονται η σύζυγός του Ανίτα Σαββίδη, 59 χρόνων,
και τα τρία τους παιδιά.

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ
Απεβίωσε τη Δευτέρα 11 Μαρτίου, ο επιφανής ομογενής καθηγητής
Σπύρος Βρυώνης Τζ. Είχε γεννηθεί
στις 18 Ιουλίου 1928 στο Μέμφις
του Τενεσί, από γονείς μετανάστες
καταγόμενους από την Κεφαλονιά.
Ηταν σημαντικός Ιστορικός και ειδικός στο Βυζάντιο, στα Βαλκάνια
και την Ελληνική Ιστορία και ενεργό
μέλος της Ελληνικής Κοινότητας του
Λος Αντζελες.

ΘΑΛΕΙΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ

ανακοπή στα 76 του χρόνια. Ο Ηλίας
Σιδήρογλου είχε καταγωγή από τη
Θήβα και είχε αποκτήσει με την

Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών στην
Καλιφόρνια η Θάλεια Κορωναίου,
η οποία ήταν το έκτο παιδί των αειμνήστων Ιωάννη και Αννας Δήμου
από την Καλαμάτα. Η αείμνηστη
μεγάλωσε στο χωριό της Καλάμι και
επιβίωσε στον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Το έτος 1950 η θεία της
Θάλειας, η Ολυμπία, επισκέφτηκε
την Ελλάδα όπου γνώρισε τις δύο
ανιψιές τη Θάλεια και τη Βούλα, οι
οποίες εξέφρασαν την επιθυμία να
μεταναστεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφήνει πίσω τους δύο γιους
της, Νικόλαο και Ιωάννη και την
σύζυγό του Ξανθίππη, την ανιψιά

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Απεβίωσε τη Δευτέρα 25 Μαρτίου, σε ηλικία 83 ετών, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός
(Χαρκιανάκης), ο οποίος τους τελευταίους μήνες είχε ασθενήσει
βαριά. Συνέπεσε η κοίμησή του
με την εορτή του Καθεδρικού
Ναού της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας επ’ ονόματι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Διετέλεσε
Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας επί
44 έτη. Την είδηση του θανάτου
του ανήγγειλε επίσημα ο Επίσκοπος Απολλωνιάδος Σεραφείμ
Πρωτοσυγκελλεύων της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.

της Ελένη Δαμιλιάτη και πολλά εξαδέλφια και φίλους.

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ
Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών η
πρεσβυτέρα Ιωάννα Τσαντίκου από
την πόλη Χόλντεν (Holden) της Μασαχουσέτης. Η αείμνηστη ήταν σύζυγος επί 64 έτη του πρωτοπρεσβυτέρου Σόλωνος Τσαντίκου και μητέρα του Γεωργίου Τσαντίκου, αντιπροέδρου του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου και πρώην προέδρου της
«Ηγεσίας των 100». Επίσης, κατέλειπε τις δύο θυγατέρες της, Κάθριν
Τσαντίκου και τον σύζυγό της Χάρη
Κοκκίνη από το Γούστερ της Μασαχουσέτης, καθώς και την Δρα Στέφανι Τσαντίκου από το Χάτσον της
Νέας Υόρκης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ
Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών η
πρεσβυτέρα Αναστασία Καρασταμάτη στην πόλη Σάντα Κρουζ (Santa
Cruz) της Καλιφόρνιας. Η αείμνηστη
είχε γεννηθεί στη Νέα Αγχίαλο πλησίον του Βόλου στις 10 Φεβρουαρίου
του 1940 εκ γονέων Ιωάννη και
Χρυσούλας Ματσέλη. Ηταν το τρίτο
κατά σειρά από τα τέσσερα κορίτσια
στην οικογένεια. Ο Μητροπολίτης
Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος δήλωσε
ότι «η πρεσβυτέρα Αναστασία ήταν
μία αφοσιωμένη σύζυγος, μητέρα
και γιαγιά. Αγαπούσε πολύ την οικογένειά της, η οποία της παρείχε
μεγάλη χαρά και ευτυχία. Δεν ολιγώρησε ποτέ κι όταν ακόμα εκδήμησε ο σύζυγός της ο π. Ιωάννης.

ΓΚΑΣ ΚΑΝΕΛΟΣ
Εφυγε από τη ζωή, στα 90 του
χρόνια, ο Γκας Κανέλος, ομογενής
ιστορικός και ιδρυτής της «Elk Grove
Elks Lodge No. 2577». O Γκας Κανέλος γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου
1928 στο «Mater Misericordiae Hospital», στο ανατολικό Σακραμέντο
και έμεινε όλα τα χρόνια της ζωής
του στην κοινότητα του Φλορίν.
Ηταν ο τρίτος κατά σειρά γιος του
μετανάστη από την Ελλάδα Αντρέα
Ιωάννη Κανέλου (Andrew John
Kanelos) και της Ζίνας Γκαλεάτζι, η
οποία γεννήθηκε στην Ιταλία.

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΣ
Απεβίωσε στα 83 της χρόνια η
ομογενής Διονυσία Κωνσταντίνου –
Αθανς (Dionisia Constantine-Athans)
την Τρίτη 20 Μαρτίου 2019. Υπήρξε
για πολλά χρόνια δασκάλα του Δημοτικού σχολείου του Εσσεξ, ενώ
τα τελευταία χρόνια νοσηλευόταν
στο Κέντρο Αποκατάστασης «Ledgewood» λόγω μακράς ασθένειας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
Απεβίωσε στα 92 του χρόνια ο
ομογενής Ανδρέας Μαρκάκης, ο
οποίος ζούσε στο Γκρίνπορτ του
Λονγκ Αϊλαντ. Με καταγωγή από
την Κρήτη και την Αθήνα ο Ανδρέας
Μαρκάκης μεγάλωσε στη Νίκαια
της Αθήνας και αργότερα μετανάστευσε στην Αμερική. Ηταν απόφοιτος της Νομικής Σχολής αλλά η
μεγάλη του αγάπη ήταν η Ναυτιλία
με την οποία και ασχολήθηκε,

ιδρύοντας μάλιστα κάποια στιγμή
και δική του εταιρεία. Διετέλεσε
πρόεδρος της κοινότητας στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Μάτιτοκ.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ
Απεβίωσε η πρεσβυτέρα Δέσποινα Γαλάτουλα στο χωριό Αγιο Γάλας
της Χίου, σεβαστή μητέρα του Πέτρου Γαλάτουλα αντιπροέδρου της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων
Μείζονος Νέας Υόρκης. Ο κ. Γαλάτουλας μετέβη επειγόντως στην ιδιαίτερη του πατρίδα τη Χίο, για να
παρευρεθεί στην Εξόδιο Ακολουθία
της μητέρας του η οποία τελέστηκε
την Τρίτη 2 Απριλίου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΒΑΡΗΣ
Ο Αλέξανδρος Πολ Δίβαρης έφυγε
από την ζωή πολύ πρόωρα, σε ηλικία
μόλις 40 ετών. Ο Α. Δίβαρης ήταν
εκτελεστικός αντιπρόεδρος στην εταιρεία ακινήτων «Divaris Real Estate».
Γεννημένος στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, ο Δίβαρης μετακόμισε
στη Βιρτζίνια Μπιτς της Βιρτζίνια με
την οικογένειά του σε ηλικία τριών
ετών. Παρακολούθησε το «Norfolk
Academy» και αποφοίτησε από το
«College of William & Mary» το
2001, όπου υπήρξε μέλος της αδελφότητας «Sigma Chi» (Σίγμα Χι).

π. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ
Απεβίωσε τη νύχτα της 9ης Απριλίου σε ηλικία 83 ετών, έπειτα από
σύντομη περιπέτεια με την υγεία
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Αυτοί που «έφυγαν» το 2019

του, ο πρωτοπρεσβύτερος Αστέριος
Γεροστέργιος, ο οποίος ιεράτευσε
στην κοινότητα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ επί
42 χρόνια και από την οποία απεχώρησε πριν μερικούς μήνες. Ηταν
εκ των πλέον λογίων κληρικών της
Ορθόδοξης Εκκλησίας, συγγραφέας
πολλών βιβλίων, άριστος μεταφραστής Θεολογικών έργων και Πατερικών Μελετών.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Απεβίωσε την Τρίτη 9 Απριλίου,
σε ηλικία 98 ετών, ο Κύπριος δημοσιογράφος, συγγραφέας και αντιστασιακός, Κώστας Αθανασιάδης. Ο
εκλιπών γεννήθηκε την 1η Μαρτίου
1921 στην Καλαβασό της Κύπρου.
Στις ΗΠΑ, πέραν της εφημερίδας
και του πλούσιου συγγραφικού του
έργου (32 βιβλία) ασχολήθηκε με
τα ακίνητα. Οι αντιπαραθέσεις του
με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβο
ήταν μνημειώδεις.

ΜΠΕΣΙ ΜΑΤΛΙ
Η Μπέσι Μάτλι (Bessie Mattly),

η οποία γεννήθηκε με το όνομα
Βασιλική Σταμούλη, στις 21 Αυγούστου το 1926, στη Σάλιντα της Καλιφόρνιας, πέθανε πλήρης ημερών
την 1η Απριλίου. Ηταν το δεύτερο
παιδί της οικογένειας Ελλήνων μεταναστών, οι οποίοι αρχικά εργάστηκαν ως αγρότες στο Σαν Χοακίν
Βάλεϊ, πριν μετακομίζουν το 1933
στο Μπέικερσφιλντ, στο οποίο η
Μπέσι τους είδε να εκπληρώνουν
το «αμερικάνικο όνειρό» τους ανοίγοντας το «Deluxe Bar and Cafe»,
όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα
«The Bakersfield Californian».

ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΤΟΡΙΔΟΥ –
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Πλήρης ημερών, στα 105 της
χρόνια, έφυγε από τη ζωή η Μαρία
Μαστορίδου-Μοσχάτου, αγαπημένη
θεία του πιστού αναγνώστη του
«Ε.Κ.» Γιάννη Κουμπιάδη. Γεννήθηκε
στη Σύμη και σε νεαρή ηλικία, μαζί
με τους γονείς της, μετανάστευσε
στην Αμερική. Στο πέρασμά της απ’
αυτή τη ζωή, η αείμνηστη Μαρία,
με τη δράση, τις συμπεριφορές και
το ήθος της άφησε πολλά δείγματα
για μίμηση και παραδειγματισμό.

ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΧΟΣ
Απεβίωσε την Κυριακή 14 Απριλίου στη Φλόριδα, σε ηλικία 91
ετών, ο Μιχάλης Σωτήρχος (Michael
G. Sotirhos), ο πρώτος Ελληνοαμερικανός που έγινε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Θήτευσε ως πρέσβης από τις 6 Οκτωβρίου του 1989 έως τις 30 Ιανουαρίου του 1993 διορισθείς από τον
αείμνηστο Πρόεδρο Τζορτζ Μπους
τον πρεσβύτερο. Πριν από αυτό διετέλεσε πρέσβης στην Τζαμέικα (Jamaica) από τις 12 Νοεμβρίου του
1985 μέχρι τις 7 Ιουλίου του 1989
διορισθείς από τον επίσης αείμνηστο
Πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν. Τονίζεται
ότι δεν επρόκειτο για διορισμούς
διπλωμάτη καριέρας, αλλά πολιτική
ανάθεση.

Αλέξανδρο, Ανδρέα, στα εγγόνια
της, Ελίζα, Κωνσταντίνο, Αριάννα,
και τους λοιπούς συγγενείς και φίλους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΙΑΣ
Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο
Παναγιώτης Μακριάς (Panagiotis
Makrias), εκδότης του μηνιαίου περιοδικού «Estiator». Ο αείμνηστος
διετέλεσε επί 16 χρόνια αρχισυντάκτης του «Εθνικού Κήρυκα» μέχρι
το 1979. Υπήρξε στενός συνεργάτης
του εκδότη του «Ε.Κ.» Μπάμπη Μαρκέτου. Στη συνέχεια, εξέδιδε το περιοδικό «Η Νέα Υόρκη» και τα τελευταία 32 χρόνια το περιοδικό «Estiator», το οποίο ειδικεύεται στη σίτιση και στις επιχειρήσεις εστιατορίων.

ΕΛΕΝΗ ΜΕΡΚΑΤΗ –
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ

Εφυγε από τη ζωή η Ελένη Μερκάτη Δρακοπούλου, μητέρα του προέδρου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κ. Ανδρέα Δρακόπουλου. Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε το ΙΣΝ,
στο οποίο εξέφρασε την συμπαράστασή του στα παιδιά της, Ευγενία,

Απεβίωσε ο ομογενής Αντώνιος
«Τόνι» Βασίλαρος (Anthony ‘Tony’
Vassilaros), σε ηλικία 94 ετών, την
Παρασκευή 19 Απριλίου. Ηταν ο
νεαρότερος από οκτώ αδέλφια και
γεννήθηκε στις 11 Απριλίου 1925
στο Κάιρο της Αιγύπτου από τους

Λεωνίδα και Ελένη Βασίλαρου. Υπήρξε ένας αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, παππούς και θείος μιας μεγάλης
οικογένειας που εκτείνεται από τη
Βόρεια Καρολίνα και τη Βαλτιμόρη,
έως τη Ζιμπάμπουε και την Ελλάδα.

π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΙΩΝΗΣ
Απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών αιφνιδίως, από ανακοπή καρδιάς, ο Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Φλιώνης, ευρισκόμενος στον ιερό ναό της Μονής
Αγίας Ειρήνης του Χρυσοβαλάντου
στην Αστόρια. Από πληροφορίες
που έχει συλλέξει ο «Ε.Κ.», την Τετάρτη 17 Απριλίου μετά την Προηγιασμένη Λειτουργία κατά την ώρα
του καφέ αισθάνθηκε αδιαθεσία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου
και εξέπνευσε το Σάββατο του Λαζάρου. Ο π. Βασίλειος ήταν κληρικός
της Μητρόπολης Βοστώνης, αλλά
κατά τα τελευταία έξι χρόνια διέμενε
στον Οίκο Ευγηρίας του Αγίου Μιχαήλ στο Γιόνκερς της Νέας Υόρκης
και ιερουργούσε περιοδικώς στο
Ναό της Αγίας Ειρήνης.
Συνέχεια στη σελίδα 14

Family owned and operated since 1922

rockett
Funeral Home

Στη θύμηση του

Dr. Peter Allan

We are here to provide the highest standards
for our community and to the families we serve.
Serving the Long Island Area
Southampton & the Surrounding Areas.

από την Νέα Υόρκη
Αρχοντα του Οικουμενικού Θρόνου

Να μείνει Aιωνία
η Mνήμη του!

Serving the Greek American Community
since 1922 with respect & dignity.
www.brockettfuneralhome.com
203 Hampton, NY 11968 • Southhampton, NY 11968
Tel.: 631-283- 0822 • Fax: 631- 283-0883

ab

ab

For personal assistance call and ask for
DomiNick AbbATE, LicENsED FuNErAL DirEcTor

Dr. George Liakeas
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Αυτοί που «έφυγαν» το 2019
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π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΡΙΟΥΣ
Απεβίωσε σε ηλικία 101 ετών, ο
πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος
Αντριους στην πόλη Σνόχομις (Snohomish) της πολιτείας της Ουάσιγκτον. Ο αείμνηστος ήταν ένας από
τους μακροβιότερους ιερείς της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και από την
πρώτη τάξη που απεφοίτησε από
τη Θεολογική Σχολή του Τιμίου
Σταυρού η οποία λειτούργησε αρχικά
στην πόλη Πόμφρετ (Pomfret) του
Κονέκτικατ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΕΪΜΣ
Απεβίωσε την Τρίτη 18 Απρίλη,
σε ηλικία 83 ετών, η ομογενής
Μαίρη Χριστίνα Τζέιμς (Mary Christine James). Η Τζέιμς γεννήθηκε
το 1935 στο Λέστερ της Δυτικής
Βιρτζίνια αλλά πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στο Βιρτζίνια Μπιτς. Η Τζέιμς ήταν ενεργό
μέλος της Ελληνορθόδοξης εκκλησίας Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
στο Νόρφολκ αλλά και της Ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου
Νικολάου στο Βιρτζίνια Μπιτς. Ηταν
επίσης μέλος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΕΙΔΗΣ
Θλίψη και μεγάλο κενό στην Ομογένεια
άφησε η απώλεια του επιφανούς και φιλάνθρωπου ομογενή Δημήτριου Καλοειδή, ο
οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.
Ο Δημήτριος Καλοειδής στα 21 του χρόνια,
το 1955, από την Πετρίνα Λακωνίας μετανάστευσε στην Αμερική ταξιδεύοντας με το
πλοίο «Olympia». Ξεκίνησε να δουλεύει σε
ανθοπωλείο στο Μανχάταν και έπειτα σε
εστιατόριο στο Μπρούκλιν ως βοηθός σερβιτόρου. Πολύ σύντομα άνοιξε το δικό του
μικρό εστιατόριο. Το 1963 έρχεται στην Αμερική η μετέπειτα σύζυγός του Γεωργία. Αν
και η ίδια κατάγεται από τη Λακωνία δεν
γνωρίστηκαν στον τόπο τους. Ηρθαν κοντά
χιλιάδες μίλια μακριά από την πατρίδα τους.
Παντρεύτηκαν το 1974. Οπως ο ίδιος είχε
δηλώσει στην εφημερίδα «Καθημερινή», «δεν
αποκτήσαμε δικά μας παιδιά όμως παιδιά
μας είναι όλα τα παιδιά της Ομογένειας που
έχουν ανάγκη». Ο ίδιος αγαπούσε πολύ την
Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια περνούσε
όλο και περισσότερο χρόνο εκεί. Ετσι επέλεξε
και τώρα. «Εφυγε» στην αγαπημένη του πατρίδα.

ΤΖΕΪΜΣ ΜΟΡΑΚΗΣ
Απεβίωσε την Τρίτη 30 Απριλίου,
σε ηλικία 84 ετών, ο ομογενής Τζέιμς
Μοράκης. Ο Μοράκης έδωσε μια
θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο για
αρκετά χρόνια, αλλά τελικά υπέκυψε, αφήνοντας πίσω του μια θαυμάσια οικογένεια.
Μέσα από μία καριέρα διάρκειας
30 χρόνων στην «Exxon Corporation» έφτασε στον κολοφώνα των
δημόσιων υποθέσεων παγκοσμίου
βεληνεκούς, έχοντας συμμετάσχει
ενεργά σε μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα του δεύτερου μισού
του 20ού αιώνα.

κού Κήρυκα», Αλέξανδρος Σπυριδάκης (Alexander Spiridakis), έφυγε
από τη ζωή στις 11 Μαΐου, αφήνοντας πίσω του την σύζυγό του
Ευγενία, τα τρία του παιδιά, Γιάννη,
Χάρη και Τόνι και τα πέντε του εγγόνια, Αλέξανδρο, Τάιλερ, Στιβ, Νίκο
και Δημήτρη. O Σπυριδάκης, ο οποίος γεννήθηκε στις 13 Μαΐου 1926,
έγραψε την ιστορία του «Εθνικού
Κήρυκα» κατά την 50ή επέτειο έκδοσης της εφημερίδας.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εξεδήμησε το απόγευμα της Τρίτης 7 Μαΐου, η πρεσβυτέρα Γεωργία
Μητροπούλου, σύζυγος του πρώην
προέδρου του Ελληνικού Κολεγίου
και της Θεολογικής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης π. Χριστόφορου Μητρόπουλου.
Η αείμνηστη πρεσβυτέρα Γεωργία
έδωσε αποφασιστική μάχη με ασθένεια από την οποία και τελικά υπέκυψε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
Ο πρώην συνεργάτης του «Εθνι-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Κωνσταντίνος Στεφάνου από
τη Φιλαδέλφεια, πρώην ιδιοκτήτης
καπνεργοστασίου που στην ηλικία
των 31 ετών αποφάσισε να γίνει
σύμβουλος οικονομικών και μάρκετινγκ, πέθανε την Τετάρτη 15 Μαΐου,
μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο,
όπως ανέφερε η εφημερίδα «The
Philadelphia Inquirer» σε δημοσίευμά της στις 23 Μαΐου.

ΜΑΙΡΗ ΓΕΩΡΓΑΛΑ
Η Μαίρη Γεωργαλά (Mary Geor-

galas), 86 ετών, πέθανε το Σάββατο
25 Μαΐου, έχοντας στο πλάι της
την αγαπημένη της οικογένεια.
Η Γεωργαλά γεννήθηκε στις 23
Δεκεμβρίου 1932, στο Νιούπορτ Νιουζ από τον Χάρη και την Ουρανία
Χαντζή.
Αφησε πίσω της τον αγαπημένο
και αφοσιωμένο σύζυγό της Τσακ
Γεωργαλά, τα παιδιά της, Βενίς Γεωργαλά και Τσακ Γεωργαλά, τους
γαμπρούς της, Μάικ Κοκορέλη και
Ρίτσαρντ Μόρτον, τα εγγόνια της,
ο Δία Μπλάκενσιπ, Κολέτ και Γιώργο
Γαροφαλή, Κέισι και Φιλ Λαμ, ο
Μάικ και η Κία Κοκορέλη, Νταϊάνα
και ο Μπόμπι Πιρς, Αστον και ο
Μαρκ Ας και Τέιλορ Γεωργαλά καθώς
και δέκα ακόμη δισέγγονα.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗΤΑ
Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών η
Βασιλική Νικήτα στην πόλη Νάσουα
του Νιου Χαμσάιρ, έπειτα από σύντομη ασθένεια. Η αείμνηστη γεννήθηκε στην Ελλάδα εκ γονέων
Ηλία και Πηνελόπης Νικήτα. Σπούδασε στην Ελλάδα Νοσηλευτική στη

δεκαετία του 1970.
Ηταν άνθρωπος εργατικός, προσηνής και πιστός και δεν έλειπε καμία Κυριακή από τη Θεία Λειτουργία
στον ιερό ναό του Αγίου Φιλίππου
στην πόλη Νάσουα του Νιου Χαμσάιρ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΚΕΛΛΗΣ
Εφυγε από τη ζωή στα 91 του
χρόνια ο Γιώργος Ξακέλλης, από το
Λάνκαστερ, γιος της Λούλας Ψητού
και του Χριστόφορου Ξακέλλη. Υπήρξε σύζυγος της αγαπημένης του Αν
Νέλσον για πάνω από 66 χρόνια. Ο
Ξακέλλης (Xakellis) πέθανε στις 27
Μαΐου λόγω μακροχρόνιας ασθένειας.

ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
Εφυγε από τη ζωή ο Δρ Ανδρέας
Γερολυμάτος (Andre Gerolymatos),
καθηγητής Ιστορίας και διευθυντής
του «Stavros Niarchos Foundation
Centre for Hellenic Studies» (Κέντρο
Ελληνικών Σπουδών Ιδρυμα Σταύρος

Νιάρχος) στο Simon Fraser University του Καναδά.
Ο Δρ. Γερολυμάτος απεβίωσε
μετά από μάχη με επιθετική μορφή
καρκίνου του εγκεφάλου.
Υπήρξε συνεργάτης του «Εθνικού
Κήρυκα», καθώς έγραφε για την αγγλική μας έκδοση «The National
Herald», ενώ το βιβλίο του «An International Civil War Greece 19431949» (Εμφύλιος – Ελλάδα 19431949, ένας διεθνής πόλεμος, Yale
University Press και Διόπτρα), είχε
παρουσιαστεί στα γραφεία μας στη
Νέα Υόρκη, το 2016.

ΕΒΕΛΥΝ ΚΥΡΑΜΑΡΙΟΥ
Η πρεσβυτέρα Εβελιν Κυραμάριου, απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών
στην πόλη Μπρόκτον της Μασαχουσέτης, έπειτα από σύντομη ασθένεια, την ημέρα της 53ης επετείου
του γάμου τους με τον πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Κυραμάριο. Η αείμνηστη γεννήθηκε στις 20 Μαΐου
του 1945 στην Ελλάδα εκ γονέων
Διονυσίου Μπούρα και Δήμητρας
Λογιοτάτου - Μπούρα.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ
Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών ο
Κωνσταντίνος Λυμπεράκης από την
πόλη Λίνφιλντ της Μασαχουσέτης.
Ο αείμνηστος, ο οποίος ήταν απόμαχος του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου, καθώς επίσης και του Πολέμου της Κορέας, ήταν διευθυντικό
στέλεχος και δάσκαλος της Μουσικής
στα δημόσια σχολεία της Μασαχουσέτης επί 36 χρόνια. Διετέλεσε επί
σειρά ετών διευθυντής του τμήματος
μουσικής στο Ελληνικό Κολέγιο και
τη Θεολογική Σχολή του Τιμίου
Σταυρού Βοστώνης, καθώς και διευθυντής της χορωδίας του Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισμού Βοστώνης από το έτος 1989.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΛΑΖΕ
Ο ομογενής Νίκολας Μπλαζέ, ο
οποίος υπηρέτησε για 47 συναπτά
έτη τους πολίτες του Νάιλς, άφησε
την τελευταία του πνοή στο σπίτι
του τη Δευτέρα 17 Ιουνίου. Από τη
δεκαετία του 1970 έως τη δεκαετία
του 1990 υπηρέτησε ως μέλος της
επιτροπής των Δημοκρατικών της
Επαρχίας του Μέιν, στην οποία συμ-

περιλαμβάνονται το Ντες Πλέινς,
το Παρκ Ριτζ, το Νάιλς και το Γκλένβιου.

στο Σέντραλ Παρκ εξελίχθηκε επαγγελματικά, ασχολούμενος με τα
εστιατόρια και τις γούνες.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Με βαθειά θλίψη, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά ανακοίνωσε ότι ο
αγαπητός κληρικός, πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Τζανατέας εκοιμήθη
σε ηλικία 67 ετών. Ο π. Δημήτριος
γεννήθηκε στα Καλύβια Σοχάς Λακωνίας στις 5 Δεκεμβρίου 1952. Χειροτονήθηκε διάκονος στις 26 Δεκεμβρίου 1994 στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ζερμπίτση και
πρεσβύτερος στις 5 Φεβρουαρίου
1995 στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου
Καλυβίων Σοχάς. Διακόνησε άοκνα
την Αρχιεπισκοπή Καναδά σε διάφορες κοινότητες, με ευλάβεια, απλότητα, καλοσύνη, ήθος και υποδειγματικό τρόπο.

Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών στο
προάστιο Ρόσλιντεϊλ της Βοστώνης,
η Αθανασία Παπαδάκη. Είχε γεννηθεί στο Γεωργίτσι της Σπάρτης εκ
γονέων Παναγιώτη και Χριστούλας
Καλατζή. Ηταν σύζυγός επί 54 χρόνια του αειμνήστου Ιωάννη Παπαδάκη. Η αείμνηστη ήταν άνθρωπος
βαθιάς πίστεως στον Θεό και αφοσιωμένη στην οικογένεια, στις αρχές
και αξίες της Ορθόδοξης Πίστης και
της Ελληνικής Πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς. Εκκλησιαζόταν ανελλιπώς και πρόσφερε με
όλες τις δυνάμεις της στην Εκκλησία.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ
Ο επιφανής επιχειρηματίας, εκλεκτός οικογενειάρχης και ένθεο μέλος
της Ομογένειάς μας, Γεώργιος Πρέντζας, απεβίωσε στις 25 Ιουλίου, σε
ηλικία 77 ετών, ευρισκόμενος στην

Ελλάδα. Η Εξόδιος Ακολουθία και
ο ενταφιασμός τελέστηκε στην Ρόδο
στις 27 Ιουλίου. Ο αείμνηστος καταγόταν από το Τρίκορφο Ναυπακτίας. Στη Νέα Υόρκη, εργάστηκε
σκληρά, και από πωλητής χοτ ντογκ

Εξυπηρετούμε
την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα

Ανθη σε μεγάλη ποικιλία για
Εξόδιες Ακολουθίες και Συλλυπητήρια

FUNERAL HOME, LLC

Σας βοηθούμε να επιλέξετε
τον κατάλληλο στολισμό για την σοβαρότητα
και το πνεύμα της Εξοδίου Ακολουθίας

JOHN A. GOLDEN
THOMAS A. GOLDEN III
Στην
διαθεσή σας
όλο το 24ωρο

Εκφράστε τα θερμά σας συλλυπητήρια
με μια σύνθεση λουλουδιών, η οποία θα συνάδει
με τα συναισθήματά σας από το ανθοπωλείο Four Seasons.

Αιωνία τους η Μνήμη!

Εξυπηρετούμε τις περιοχές Κουίνς (Φλάσινγκ), Μπρούκλιν,
Μανχάταν, Κομητεία Νάσο και Σάφολκ.
ab

ab

149-20 Northern Blvd., Flushing, NY 11354
Tel.: (718)359-6300 • Fax (718) 358-1309

10-25 150th St., Whitestone, NY 11357
Tel.: (718)359-1122
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ΔιΑθΕτουμΕ ΛουΛουΔιΑ κΑι γιΑ οΛΕΣ τιΣ ΠΕριΣτΑΣΕιΣ

MARTIN A. GLEASON

36-46 Bell Blvd., Bayside, NY 11361
Tel.: (718)428-2210

ΤΖΟΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών η
Τζοάν Αναστασίου στο αναρρωτήριο
«Bridges by Epoch» στην πόλη Νάσουα του Νιου Χαμσάιρ, σύζυγος
του αείμνηστου Βασιλείου Αναστασίου, ο οποίος είχε εκδημήσει στις
12 Ιανουαρίου του 2014.
Η αείμνηστη γεννήθηκε στις 21
Απριλίου του 1943 εκ γονέων Lionel
και Shirley Morissette. Κατά τη διάρκεια της ζωής της εξάσκησε το επάγγελμα της κομμώτριας και ήταν ιδιοκτήτρια του «Joan’s Beauty Salon».
Ηταν μέλος της κοινότητας του
Αγίου Φιλίππου επί μακρά σειρά
ετών, καθώς επίσης και του Φιλαν-

Four Seasons Florists

με σεβασμό και αξιοπρέπεια

Σε όλα μας τα γραφεία
διαθέτουμε δωρεάν
μεγάλο χώρο πάρκινγκ

Ο Σπύρος Μαλάς, ο ελληνικής
καταγωγής βαρύτονος που ξεκίνησε
με υποστηρικτικούς ρόλους στην
New York City Opera και στην Metropolitan Opera και έγινε αστέρι
του Broadway με το «The Most

Happy Fella» απεβίωσε στις 23 Ιουνίου στην οικία του στο Μανχάταν
στα 86 του χρόνια. Ο Σπύρος Μαλάς
γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου του
1933 στη Βαλτιμόρη, όπου οι γονείς
του Λίλιαν και Σάμιουελ Μαλάς, οι
οποίοι είχαν μεταναστεύσει από την
Ελλάδα, ήταν ιδιοκτήτες του εστιατορίου με θαλασσινά του Duffy’s,
γνωστό στην πόλη.

Αποστέλλουμε σε όλη την Αμερική και σε όλο τον κόσμο
46-20 Francis Lewis Blvd., Flushing, NY 11358 • InsideGardenWorld

Tel.:718-423-9500•1-800-748-3320•www.4seasonsflorists.com
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Αυτοί που «έφυγαν» το 2019
Συνέχεια από τη σελίδα 15
θρωπικού Συνδέσμου Γυναικών
«Αγάπη».

νειά του. Ο Αργύρης υπήρξε σύζυγος
της Αναστασίας (Τασίας) Κουρουλάκη-Αργύρη, με την οποία έζησε
μαζί 65 συναπτά έτη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΒΑΜΠ

π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΕΡΛΗΣ

γενικότερα. Ο Κώστας Κούσης ήταν
ερασιτέχνης δημοσιογράφος. Εγραψε
εκατοντάδες άρθρα για τον Πόντο
και τη Μακεδονία, ενώ έκανε και
ραδιοφωνικές αλλά και τηλεοπτικές
εκπομπές επί σειράν ετών.

Ο Αλέξανδρος -Αλεξ- Ναβάμπ,
διακεκριμένο στέλεχος στον οικονομικό τομέα, ο οποίος θεωρείτο
πιθανός διάδοχος των τιτάνων της
Wall Street, Χένρι Ρ. Κράβις και
Τζορτζ Ρ. Ρόμπερτς, απεβίωσε στις
7 Ιουλίου ενώ έκανε διακοπές με
την οικογένειά του στην Ελλάδα. Ο
Αλεξ Ναβάμπ ήταν 53 χρόνων και
έφυγε από τη ζωή απροσδόκητα,
σύμφωνα με το ανακοινωθέν της
επενδυτικής εταιρείας Navab Capital
Partners, την οποία σύστησε πριν
λίγο καιρό. Ωστόσο, δεν δόθηκε
στη δημοσιότητα η αιτία θανάτου.

«Εκοιμήθη» ο π. Δημήτριος Κατέρλης, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Στο πλευρό του είχε
την σύζυγο του πρεσβυτέρα Αντωνία,
τα παιδιά του Μίνι και Νικόλα Τριπολίτη, Φλώρα και Γεράσιμο Κουμάτο, τα εγγόνια του και τα δισέγγονά του. Είχε διατελέσει ιερατικός
προϊστάμενος στην ενορία του Αγίου
Γεωργίου στη Φιλαδέλφεια από το
1959 έως το 2004. Ενδιάμεσα είχε
τοποθετηθεί στην ενορία της Αγίας
Τριάδας στη Νέα Ορλεάνη, από το
1972 έως το 1977.

Απεβίωσε μετά από σύντομη
μάχη με τον καρκίνο ο 81χρονος
ομογενής Γιώργος Μπλάνης, γνωστός
με το παρατσούκλι «George the barber» (Γιώργος ο Κουρέας).
Ο Μπλάνης ήταν εξαιρετικά αγαπητός στους κατοίκους της πόλης
Πρινς Τζορτζ της Βρετανικής Κολούμπια στον Καναδά και μάλιστα
λίγα χρόνια πριν, είχε παραχωρήσει
συνέντευξη στην τοπική εφημερίδα
«Prince George citizen», εξιστορώντας την ζωή του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΖΟΡΤΖ ΠΡΟΪΟΣ

Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα, όπου κολυμπούσε, ο γνωστός
δημοσιογράφος Κώστας Κούσης, ο
οποίος τίμησε με τη γραφή και το
δημοσιογραφικό του λόγο τον Πόντο,
τη Μακεδονία και τον Ελληνισμό

Εφυγε από τη ζωή ξαφνικά ο
24χρονος φοιτητής Νικόλας Τζορτζ
Πρόιος. Ο Νικόλας είχε πάει διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα
στη Ναύπακτο. Στα τέλη Αυγούστου
επέστρεψε στη Νέα Υόρκη και μετά

Η Prodis πέθανε μετά τους γονείς
της και τον αδελφό της Πίτερ.

ΔΑΦΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΝΤΙΣ
Απεβίωσε τη Δευτέρα 29 Ιουλίου
σε ηλικία 77 χρόνων η ομογενής
Δάφνη Σοφία Prodis (Daphne Sophia
Prodis), κάτοικος του Τζαμέικα της
Νέας Υόρκης, μετά από μία μακρά
και γενναία μάχη με τον καρκίνο.

ΤΖΕΪΜΣ Π. ΑΡΓΥΡΗΣ
Απεβίωσε ο ομογενής Τζέιμς Π.
Αργύρης (James P. Argires) επιφανής
νευροχειρουργός, φιλάνθρωπος και
ναυτικός, την Τρίτη 13 Αυγούστου,
περιτριγυρισμένος από την οικογέ-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΑΝΗΣ

από δύο ημέρες πέθανε ξαφνικά. Ο
Νικόλας ήταν από το Μπρονξ και
σπούδαζε μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Οι γονείς του
Τζορτζ και Κόνι Πρόιου, καθώς και
ο αδελφός του Κωνσταντίνος ήταν
συντετριμμένοι και δεν μπορούσαν
να πιστέψουν πώς έφυγε από κοντά
τους έτσι ξαφνικά ο αγαπημένος
τους Νικόλας.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤ
Απεβίωσε ο 93χρονος ομογενής
Νικόλας Κωνστ, πρώην επικεφαλής
προσωπικού του Κογκρέσου και υπεύθυνος της εκστρατείας του Ρίτσαρντ
Νίξον στο Μπάφαλο. Ο Κωνστ ήταν
ο άνθρωπος που είχε αναρτήσει ένα
πανό ύψους 18 μέτρων στην οροφή
του σπιτιού στο Λάνκαστερ, το οποίο
έγραφε «Nixon’s the One» (Νίξον ο
Μοναδικός) και ήταν ορατό από τους
επιβάτες των αεροπλάνων που ταξίδευαν από και προς στο αεροδρόμιο
του Λάνκαστερ. Ο ίδιος εργάστηκε
ως επικεφαλής προσωπικού για τον
Τζον Πίλιον της 39ης Περιφέρειας
του Κογκρέσου και ως επικεφαλής
των τοπικών επιτροπών για την εκλογή του Νίξον το 1968 και το 1972.

28-13 23rd Avenue,
Astoria, NY 11105
Εmail: info@tellystaverna.com

CATERING
AVAILABLE

Ηαίθουσαδιατίθεται
γιακάθεκοινωνικήεκδήλωση
Βαπτίσεις,Γενέθλια,
Baby/WeddingShowers,
ΕπαγγελματικέςΣυνεδριάσεις

2819Hylan Blvd.,Staten Island,NY 10306
Τηλ.:(718)351-5858•Fax:(718)351-8270

www.colonialfuneralhomesi.com

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΑΚΑΡΙΕΣ

Εξυπηρετούμε τον Ελληνισμό
με σεβασμό και αξιοπρέπεια

Ανοιχτά καθημερινά για μεσημεριανό και βραδυνό
Ευχάριστο οικογενειακό περιβάλλον

We serve the Greek American Community
with respect and dignity

Τηλεφωνήστεεγκαίρως(718)728-9194• (718)728-9056

ab

ab

Διαλέξτε από τη μεγάλη
ποικιλία φαγητών μας
και πιάτα της ώρας

Ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Αυτοί που «έφυγαν» το 2019

Εφυγε από τη ζωή ο ομογενής
Αλέξανδρος Γράμμας (Alex Grammas)
σε ηλικία 93 χρόνων. Γεννημένος
στην πόλη Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, ο Γράμμας πολέμησε με τον
Αμερικανικό Στρατό στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το τέλος του
Πολέμου σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μισισίπι. Ακολούθησε μια
καριέρα 40 ετών ως παίκτης και αργότερα προπονητής του μπέιζμπολ
στους Σινσινάτι Ρεντς και Ντιτρόιτ
Τάιγκερς. Το 1950 παντρεύτηκε με
την Τούλα Τριάντη. Ηταν μέλος στην
ενορία της Αγίας Τριάδας.

ΠΟΛ ΚΑΡΑΣ
Ο Παύλος Καραμπουγιουκίδης
γεννήθηκε στην πρώην ΕΣΣΔ από
Ελληνες γονείς και μεγάλωσε στην
Ελλάδα. Μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1963 και σύμπτυξε το επώνυμό του όταν έφτασε
στο νησί Ελις. Το «Karas Restaurant
Group» ξεκίνησε το 1974, όταν μαζί
με τον αδελφό του, Γιώργο, αγόρασαν το «Village Squire» στο Δυτικό
Νταντί. Ενέταξαν στο δυναμικό τους
τα «Village Squire» στο Κρίσταλ
Λέικ και στο Μακ Χένρι. Το 1987,
το δίδυμο άνοιξε το εστιατόριο
«Alexander’s Restaurant» στο Ελγιν.
Ο Κάρας υπήρξε επίσης ιδρυτικό
μέλος της Ελληνορθόδοξης εκκλησίας της Αγίας Σοφίας.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΡΩΗΝ
ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Εκοιμήθη στο Λονδίνο πλήρης
ημερών σε ηλικία 91 ετών ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος. Ο αείμνηστος παραιτήθηκε από την ενεργό διακονία τον Ιούνιο καθότι είχαν
επιδεινωθεί τα προβλήματα υγείας
που αντιμετώπιζε. Τον διαδέχθηκε
ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος, ο από
Δαρδανελίων, ο οποίος στους λίγους
αυτούς μήνες της εκεί Αρχιεπισκο-

πίας τους αναδιοργανώνει την Αρχιεπισκοπή σε όλα τα επίπεδα.
Το έτος 1988 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης
Βρετανίας.

ΤΣΑΡΛΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών στην
πόλη Μπρούκσβιλ της Φλόριδας όπου
διέμενε από το 2004, ο Τσάρλς Χρονόπουλος, ο οποίος διετέλεσε επί
μακρά σειρά ετών Αστυνομικός Διευθυντής στην πόλη Τύξμπορο της
Μασαχουσέτης. Ο Τσαρλς Χρονόπουλος γεννήθηκε στη Βοστώνη το
1932 και μεγάλωσε στο προάστιο
Allston κοντά στο στάδιο Braves
Field όπου του γεννήθηκε η αγάπη
για το baseball. Συμμετείχε στην
ομάδα Braves επί δέκα χρόνια, ώσπου
επιστρατεύθηκε στο επίλεκτο Σώμα
των Πεζοναυτών γνωστό ως Marines
Corps., όπου υπηρέτησε ως Αρχιφύλακας στην Στρατιωτική Αστυνομία
μέχρι την αφυπηρέτησή του το 1955.

είναι από τα κορυφαία ακαδημαϊκά
ιδρύματα της Βοστώνης.

για 34 ολόκληρα χρόνια.

ΤΑΚΗΣ ΚΑΜΑΡΑΣ
ΤΟΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Εφυγε από την ζωή, σε ηλικία
89 ετών, ο ομογενής ομοσπονδιακός
δικαστής Τόμας Λάμπρος (Thomas
D. Lambros), ο οποίος θεωρείτο
ένας από τους σημαντικότερους δικαστικούς της Πολιτείας του Κλίβελαντ. Το 1967, ο τότε πρόεδρος
των ΗΠΑ, Λίντον Τζόνσον, τον διόρισε Ομοσπονδιακό Δικαστή στην
Βόρεια Περιφέρεια του Οχάιο, μια
θέση στην οποία παρέμεινε ενεργός

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών ο
Τάκη-Γκας Καμάρας στην πόλη Ιρβάιν της Καλιφόρνιας. Ο αείμνηστος
γεννήθηκε στην πόλη Γκραν Αϊλαντ
της Νεμπράσκα και ήταν απόφοιτος
του κολεγίου Doan και του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα. Ο αείμνηστος αγαπούσε πολύ την Εκκλησία
ενώ με την σύζυγό του Ελένη είναι
από τα ιδρυτικά μέλη της κοινότητας
του Αγίου Παύλου στην πόλη Irvine
της Καλιφόρνιας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΡΟΣ
Σοκ προκάλεσε στην Ομογένεια
της Νέας Υόρκης, και όχι μόνο, ο
θάνατος του πρώην μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων
Μείζονος Νέας Υόρκης, Ιωάννη Γκόρου, ο οποίος έφυγε από την ζωή
το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 63 ετών.
Με καταγωγή από τη Χειμάρρα,
ο Ιωάννης Γκόρος είχε ιδιαίτερες
ευαισθησίες στα εθνικά θέματα και
αγωνίστηκε για τα δικαιώματα της
ελληνικής εθνικής μειονότητας στη
Βόρειο Ηπειρο.n

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ
Απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών στον
ύπνο του ο Στέφανος Γιαλαμάς, πρόεδρος των Σχολείων ACS (American
Community Schools of Athens) από
το έτος 2005, βυθίζοντας στη θλίψη
τους μαθητές, διδάσκοντες και εργαζόμενους σ’ αυτά. Την ανακοίνωση
της εκδημίας του αείμνηστου Στέφανου Γιαλαμά έκανε Suheil Sabbagh, πρόεδρος της Εφορείας των
Σχολείων ACS.

Τι και αν επέρασε ο καιρός,
Τι και αν πέρασαν τα χρόνια.
Εμείς ποτέ δεν σας ξεχάσαμε,
και θα σας θυμόμαστε αιώνια.

ΡΟΔΟΥΛΑ ΛΟΪΖΙΔΗ
Η Ροδούλα Λοϊζίδη, ή Ροδού όπως
την αποκαλούσαν όσοι τη γνώριζαν
καλά, σύζυγος για 55 χρόνια του
αείμνηστου Γιώργου Λοϊζίδη, πέθανε
στην ηλικία των 77 χρόνων και όλοι
υποστηρίζουν ότι η καρδιά της δεν
άντεξε και πήγε κοντά στον αγαπημένο της σύζυγο. Η Λοϊζίδη τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε πρόβλημα με το αναπνευστικό της και
φορούσε μάσκα οξυγόνου.

ab

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΣ

Είναι δύσκολο και άγουρο,
να χάνεις τους δικούς σου.
Αυτό το δρόμο χάραξε η ζωή,
και δεν υπάρχει πια επιστροφή.

Μάνα, πατέρα και αδελφέ,
πολύ σας έχουμε επιθυμήσει.
Βλέπουμε τις φωτογραφίες σας,
και σκεπτόμαστε
τις ωραίες αναμνήσεις.
Αιωνία η μνήμη σε όλους σας,
που φύγατε μακριά μας.
Να δώσετε σε όλους εκεί,
τα χαιρετίσματά μας.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΡΣΑΚΗΣ
Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών στο
νοσοκομείο Emerson Hospital στην
πόλη Concord της Μασαχουσέτης ο
Θεόδωρος Περσάκης ο οποίος διέμενε
επί μακρά σειρά ετών στην πόλη
Chelmsford. Ο αείμνηστος Θεόδωρος
είχε γεννηθεί στα Αμπελάκια Ελλάδος
στις 20 Φεβρουαρίου του 1939 εκ
γονέων Κωνσταντίνου και Νίτσας
Περσάκη. Εργάσθηκε επί σειρά ετών
ως αναλυτής συστημάτων (systems
analyst) στο Μπόστον Κόλετζ (Boston
College) της Βοστώνης, το οποίο

Οικογένεια

Απόστολου και Καλλιόπης
Λεονάρδου
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Αντώνης Αλακιώτης, ο άνθρωπος
που έφερε την αποτέφρωση στην Ελλάδα

O

Της Γιάννας Κατσαγεώργη
ι άνθρωποι που η
ζωή τους είναι συνυφασμένη με κοινωνικές ανατροπές,
δεν είναι κάτι που
συναντάς καθημερινά στο δρόμο. Πρέπει το όραμά τους
να γίνει αληθινό, για
να μάθουμε εκ των
υστέρων, πως η
άβυσσος που χρόνια
πολιορκούσαν, καταδέχτηκε να τους
κοιτάξει κατάματα.

Το όνομα του Αντώνη Αλακιώτη,
Προέδρου της Ελληνικής Κοινωνίας
Αποτέφρωσης, σηματοδοτεί μια τέτοια ιστορική στιγμή. Την καθιέρωση
της Αποτέφρωσης για πρώτη φορά
στην Ελλάδα. Σε ηλικία σήμερα 65
ετών, αγωνίζεται 22 χρόνια από το
1997, να καθιερώσει την καταδικαστέα από την Εκκλησία πράξη, περ-

“

Οταν υποστηρίζεις ένα πράγμα τόσα πολλά χρόνια μετά γίνεται
πάθος σου. Τώρα ολοκλήρωσα το έργο μου. Εκανα το καθήκον
μου στο φίλο μου Τάκη Μοσχίδη και στην εξέλιξη

”
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νώντας μέσα από τις συμπληγάδεστου πολιτικού και εκκλησιαστικού
χώρου και ακροβατώντας σε πολιτικές ισορροπίες και σε παρεμβάσεις
της Εκκλησίας και των παρεκκλησιαστικών οργανώσεων.
Τελικά μετά από πολλές προσφυγές στα δικαστήρια και πολλά
πολεοδομικά και χωροταξικά προβλήματα, στις 30 Σεπτεμβριου του
2019, άρχισε να λειτουργεί η πρώτη
μονάδα αποτέφρωσης στην Ελλάδα.
Ο Αντώνης Αλακιώτης έχει πίσω
του ένα μεγάλο και άγνωστο έργο
για τους πολλούς. Ηταν αυτός που
καθιέρωσε τα «Παναγούλεια», έναν
από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας, που
τιμά τον αγωνιστή κατά της δικτατορίας Αλέξανδρο Παναγούλη. Ηταν
ο επιχειρηματίας που αγόρασε μαζί
με ένα εξάδελφό του τα πνευματικά
δικαιώματα από τα στρουμφάκια το
1984, τα δικαιώματα της Disney, της
Μαφάλντα, του Λούκυ Λούκ και
πολλών άλλων ηρώων, που τον απογείωσαν οικονομικά. Καταγόμενος
από την Αστυπάλαια Δωδεκανήσου
και τα Αλάνια Τουρκίας, μεγάλωσε
περιπλανώμενος σε όλη την Ελλάδα.
Ο πατέρας του ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος και γενικός εργοδηγός σε δημόσια έργα.
Το καραβάνι των μετακινήσεών
του σταμάτησε στην Αθήνα το 1967
στην γειτονιά του Αγίου Δημητρίου,
όπου εγκαταστάθηκε με την μητέρα
του και την αγαπημένη του αδελφή.
Στα σχολικά και πανεπιστημιακά
του χρόνια ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση στο ΠΑΣΟΚ, από
το οποίο διαγράφηκε το 1978, ως
«ριζοσπάστης». Εχει ταξιδέψει σε
48 χώρες μαζί με την συζυγό του,
είναι φανατικός μαραθωνοδρόμος
και φανατικός Πανιώνιος. Ο Αντώνης
Αλακιώτης είναι ο άνθρωπος, που
όλα τα αντιμετωπίζει με ζήλο και
ενθουσιασμό, γνωρίζοντας ότι το
σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα,
που δεν θα την ξαναζήσει ποτέ
ξανά.
Ποια είναι η σχέση σας με
την Ορθοδοξία;
Πιστεύω στην ψυχή και όχι στην
ύλη. Το σημαντικότερο που έχει να
κάνει κάποιος άνθρωπος στα όσα
χρόνια ζήσει, είναι να ασχοληθεί

με το αιώνιο και όχι το υλικό και
εφήμερο. Δυστυχώς ξεχνάμε, ότι η
υποστασή μας είναι κυρίως πνευματική, για την οποία εξέλιξή της,
θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, μέσω της επίγνωσης. Είχα
την τύχη να γνωριστώ με πολύ εξελιγμένες οντότητες και από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και από τον
Βουδισμό και αυτό με επηρέασε
πολύ σαν προσωπικότητα. Ο Βουδισμός όμως μου ταιριάζει περισσότερο, γιατί δεν είναι θρησκεία,
αλλά μόνο φιλοσοφία και πιστεύω
πως δεν χρειαζόμαστε μεσάζοντες
για να φτάσουμε τον Θεό.
Ποιοι σας επηρέασαν από τον
χώρο της Ορθοδοξίας;
Θα έλεγα πως είμαι «ευλογημένος» που γνώρισα τον Παϊσιο, τον
Πορφύριο και τον Ιάκωβο της Ευβοίας, τους τρεις τελευταίους Αγίους
της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κανένας
κοσμικός επίσκοπος ή οποιοδήποτε
τίτλο φέρων, δεν έχει ουσιαστική
ταπεινότητα. Τρία πράγματα που
θέλει η Ορθοδοξία για να φτάσει
στη φώτιση είναι η ταπεινότητα,η
εγκράτεια και η συγχώρεση. «Οταν
έχεις εξουσία δεν μπορείς να είσαι
ταπεινός» έλεγε ο Παϊσιος. Η ίδια η
θέση αυτόματα επαυξάνει το εγώ
σου. Πρέπει να είσαι ασκητής σαν
τον Παϊσιο, τον Ιάκωβο Eυβοίας και
τον Πορφύριο, για να αγγίξεις την
Ιερότητα.

Ο κόσμος νομίζει, πως επειδή ανάβει ένα κερί, θα σωθεί.

”

Κανείς δεν μεσολαβεί με τον Θεό. Τη σωτηρία μας την
έχουμε μέσα μας και μόνοι μας θα την βρούμε

στικό χαρακτήρα στην πολιτική του,
δεν είχαμε ένα αποτεφρωτήριο. Επιπλέον η ενασχόλησή μου με χαρτοσχολικά είδη και κυρίως με τα παιδιά,
δεν μου επέτρεπαν να προβληματιστώ
για το θέμα του θανάτου. Εδωσα
όμως την υπόσχεση και του είπα πως
θα κινήσω γη και ουρανό να το φτιάξω. Αυτή η σχέση που είχα με τον
Παύλο και ο χαρακτήρας που έχω,
ότι όταν δίνω μια υπόσχεση προσπαθώ να την τηρήσω, με έκανε να
δώσω πολύ μεγάλη ενέργεια σε αυτό.

Γιατί δεν υπήρχε αποτεφρωτήριο στην Ελλάδα;
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος είναι αντίθετη με την αποτέφρωση των νεκρών. Τα πολιτικά
κόμματα φοβόντουσαν το πολιτικό
κόστος για να νομοθετήσουν για
ένα αποτεφρωτήριο στη χώρα. Εβαζαν όπως καταλαβαίνεις το πολιτικό
κόστος πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα!

Πώς καταφέρατε να ξεπεράσετε αυτό το εμπόδιο;
Συστήσαμε το 1997 μια επιτροπή
και δημιουργήσαμε στη Βουλή ένα
μικρό λόμπι από βουλευτές όλων
των κομμάτων. Μετά από δυο τροπολογίες, που δεν έγιναν δεκτές το
1998 και το 2004, έφυγε από τη
ζωή ο φίλος μου Παύλος Μοσχίδης.
Την αποτέφρωση την κάναμε στο
Συνέχεια στη σελίδα 20

ΕΦΥΓΑΝ ΟΜΩΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΟΥΝ

«Ας είναι οι χαρές τόσο μεγάλες όσο
ο ωκεανός και οι λύπες τόσο ελαφριές
όσο και ο αφρός.» - Ανώνυμος

Γιατί και πότε ξεκινήσατε την
προσπάθεια αυτή;
Το 1996 ο καλύτερός μου φίλος
ο ζωγράφος Παύλος Μοσχίδης μου
ζήτησε να αναλάβω την αποτέφρωσή
του, όταν θα πέθαινε. Οταν μου
εξήγησε, ότι θα έπρεπε να τον πάμε
στο εξωτερικό για την τελευταία
του επιθυμία, του υποσχέθηκα ότι
θα αγωνιζόμουν για την κατασκευή
ενός αποτεφρωτηρίου στην Ελλάδα.
Ηταν πρωτόγνωρη αυτή η απαίτηση για σας;
Οταν μου το ζήτησε ο Παύλος,
μου φάνηκε τόσο παράξενο, πώς
εμείς στην Ελλάδα, μια χώρα μέσα
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, μια χώρα
με τον Σημίτη και ένα μεταρρυθμι-

Τίποτα δεν είναι πιο όμορφο από τα γαλάζια κύματα του Αιγαίου.
Οπως κοιτάζουμε τον ορίζοντα, σκεφτόμαστε τι είναι η ζωή.
Τις πολλές αναμνήσεις κι αυτούς που χάσαμε.
Σαν παλιοί φίλοι και γείτονες είμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε
στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής. Επισκεφθείτε το facebook
μας και γραφτείτε για να λαμβάνετε το μηνιαίο φυλλάδιο
(newsletter) μας και να μαθαίνετε τρόπους που θα σας
βοηθήσουν να ξεπεράσετε τη λύπη και πως να επικοινωνήσετε με
άλλα άτομα μετά από την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.
Είμαστε οικογενειακή επιχείρηση και θεωρούμε τιμή μας να σας
εξυπηρετούμε. Ζωή σ’ εμάς.
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Αντώνης Αλακιώτης, ο άνθρωπος που έφερε την αποτέφρωση στην Ελλάδα

“

Συνέχεια από τη σελίδα 19
εξωτερικό. Για καλή μου τύχη δήμαρχος Αθηναίων τότε ήταν η κα
Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είχε
υπογράψει τη δεύτερη τροπολογία.
Η κα Μπακογιάννη με κάλεσε στο
γραφείο της και μου είπε πως ήθελε
να κατασκευάσει ένα αποτεφρωτήριο,
επικοινώνησε με τον τότε αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο και τον τότε
υπουργό Εσωτερικών κο Προκόπη
Παυλόπουλο και μαζί με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη προωθήσαμε στη Βουλή
μια Τρίτη διακομματικής υποστήριξης
τροπολογία, η οποία το 2006 έγινε
δεκτή και για πρώτη φορά δόθηκε το
δικαίωμα της αποτέφρωσης των νεκρών στη χώρα μας. Με την ευκαιρία,
θέλω ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω
την κα Μπακογιάννη.

Πώς ρυθμίσατε τα ζητήματα
χωροταξίας;
Καθοριστική ήταν η βοήθεια συν-

O Γιάννης Ραγκούσης (αριστερά) πρώην υπουργός Εσωτερικών μαζί
με τον Αντώνη Αλακιώτη.
ταγματολόγου κου Νίκου Αλιβιζάτου
και της συνεταίρου του κας Λούσυ
Κιουσοπούλου, οι οποίοι ανιδιοτελώς
συνέταξαν μια τροπολογία, η οποία
ρύθμιζε όλα τα πολεοδομικά και χωροθετικά προβλήματα και την οποία
προώθησε στη Βουλή ο κος Νίκος
Βούτσης και με τη δημόσια υποστήριξη
τότε των δημάρχων κυρίων Γ. Καμίνη
και Γ. Μπουτάρη έγινε νόμος του
κράτους. Τα άρθρα 48, 49, 50, 51
του Νόμου 4277 του 2014 άνοιξαν
την πόρτα για υλοποίηση αυτής της
προσπάθειας. Με την ευκαιρία θέλω
να ευχαριστήσω τον κο Νίκο Αλιβιζάτο,
την κα Λούσυ Κιουσοπούλου, τον κο

Νίκο Βούτση για τη βοήθειά τους.
Στη συνέχεια, ο κος Σκουρλέτης τον
Ιούλιο του 2017 έκανε νόμο που
έδινε τη δυνατότητα της κατασκευής
αποτεφρωτηρίου και σε ιδιώτες.
Πώς έγινε τελικά το αποτεφρωτήριο στη Ριτσώνα;
Η Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης, ο φορέας που για 23 χρόνια
ολοκλήρωσε όλο αυτό το τεράστιο
νομοθετικό έργο, συνέπραξε με μια
επενδυτική και κατασκευαστική εταιρεία, την ΑΡΣΗ ΑΕ, και κατασκευάσαμε και λειτουργούμε από τον Οκτώ-

ό,τι γίνεται με την αποτέφρωση

Τι έχετε να πείτε στους Ελληνες
της Αμερικής;

Πιστεύουμε ότι με βάση τον αριθμό
των αποτεφρώσεων των πρώτων μηνών το αποτεφρωτήριο είναι βιώσιμο.

Στις ΗΠΑ η αποτέφρωση είναι
52% και στην Ελλάδα ούτε 10% δεν
αποτεφρώνονται, οι 90% θάβονται.
Οι Ελληνες γενικά, αλλά και η πλειοψηφία των μεταναστών λειτουργούν
εγωκεντρικά και είναι βαθύτατα συντηρητικοί, όχι μόνο πολιτικά, αλλά
και σαν στάση ζωής. Εν πάσει περιπτώσει ο καθένας έχει την επιλογή
του, αλλά στην Ελλάδα να μην υπάρχει ένα αποτεφρωτήριο μέχρι σήμερα,
ήταν τραγικό.

John G. Litras

Ελεάνα Λαμπίρη
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Η εγγονή

Dahill Funeral Home
2525 65th Street, Brooklyn, N.Y. 11204
EDWARD SPARACIO, Manager

(718) 336-2900 24 HOUR PHONE
αΙΘΟΥΣεΣ ΤεΛεΤΩΝ Σε ΟΛΟ ΤΟ BROOKLYN
ΧαΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜεΤαΦΟραΣ ΣΤΗΝ εΛΛαΔα
ΔΙαΘεΤΟΥΜε ΜεΓαΛΟ ΠαρΚΙΝΓΚ

SERVICES AVAILABLE
IN ALL COMMUNITIES

Πώς βλέπετε το μέλλον της
αποτέφρωσης;

Υπάρχει ενδιαφέρον για το αποτεφρωτήριο στην Ελλάδα;

MAIN
OFFICE

Νικόλ Μπουζούκος
Αντώνης Jr. Μπουζούκος
Ευφροσύνη Μαστρογιαννοπούλου

Νοιώθω μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Θα έλεγα αυτό που είπε και
ο Νέλσον Μαντέλα: Ολα είναι απίθανα
μέχρι να γίνουν!

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας
αντέδρασε και δήλωσε, ότι δεν θα
παρέχει την Εξόδιο Ακολουθία παρά
μόνο τρισάγιο σε αυτούς που θα αποτεφρώνονται.
Ομως από ό,τι μαθαίνουμε όσες
οικογένειες επιθυμούν τελετή βρίσκουν ιερείς που ιερουργούν. Αλλες
αντιδράσεις δεν υπήρξαν.

Υπήρξαν αντιδράσεις;

«Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές
και πάλι θα περισσέψει για να το φωνάξεις
σε στιγμή μεγάλου κινδύνου.»

Τα παιδιά

Πώς νοιώθετε μετά από τόσα
χρόνια προσπαθειών;

Αυτό που πρεσβεύω είναι, ότι στην
Ελλάδα η αποτέφρωση θα έχει μια
εξέλιξη αντίστοιχη αυτής που είναι
σε ολο τον Δυτικό κόσμο, γιατί δεν
προκύπτει παρά μόνο από την ανάγκη.
Δεν υπάρχουν νεκροταφεία για να
μπορούν να φιλοξενήσουν τόσους νεκρούς. Η αποτέφρωση είναι και οικονομικότερη και πιο υγιεινή διαδικασία. Δεν υπάρχει διαφορά από τα
οστά που καταλήγουν στα χωνευτήρια
στην Ελλάδα και τους ρίχνουν χημικά
και ασβέστη, για να λιώσουν και να
γίνουν σκόνη. Μα και με την αποτέφρωση σκόνη γίνονται πάλι.

FUNERAL DIRECTOR CORP. • GEORGE T. LITRAS, President

Δεν θα ξεπεράσουμε ποτέ την απώλειά σου,
αγκάθι στην καρδιά, ακόμα
και στις πιο όμορφες στιγμές μας...

”

καταλήγουν στα χωνευτήρια και γίνεται,

Στη Μνήμη της
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οδυσσέας Ελύτης

ab

η εκκλησία για ιερότητα των οστών. Ολα

βριο του 2019 το πρώτο αποτεφρωτήριο νεκρών στην Ελλάδα στη Ριτσώνα. Η μονάδα αποτέφρωσης νεκρών και οστών καταλαμβάνει 1.500
τ.μ. και βρίσκεται σε οικόπεδο 11
στρεμμάτων. Πρόκειται για μια σύγχρονη εγκατάσταση, η οποία περιλαμβάνει, εκτός από τον απαραίτητο
μηχανολογικό εξοπλισμό, μια αίθουσα
τελετών, αίθουσα αναμονής συγγενών,
ένα αναψυκτήριο με αίθριο χώρο.
Επίσης περιλαμβάνει εκθετήριο για
την πώληση τεφροδόχων και «κοσμημάτων ενθύμησης», καθώς και τεφροφυλάκιο.

Γιατί χρειάστηκαν τόσα χρόνια
από το 2006 για να γίνει το
αποτεφρωτήριο;
Ουσιαστικά το νομοθετικό πλαίσιο
το οποίο ρυθμίζει τις λεπτομέρειες
κτιριακά, περιβαλλοντικά, μηχανολογικά, διαδικασίες κ.λπ. ολοκληρώθηκε το 2010 με υπουργό την κα
Τίνα Μπιρμπίλη και πρωθυπουργό
τον κο Γιώργο Παπανδρέου. Μετά το
2010 αρκετοί Δήμοι αποφάσισαν να
προχωρήσουν στην κατασκευή του
οι Δήμοι (Αθηνών, Θεσσαλονίκης,
Βόλου, Ζωγράφου, Μαρκοπούλου,
Μαραθώνα, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης κ.ά.) τα μεγαλύτερα εμπόδια ήταν
χωροθετικά και πολεοδομικά με εξαίρεση τον Δήμο Μαρκόπουλου, όπου
υπήρξε ισχυρή αντίδραση του τοπικού
μητροπολίτη.

Είναι υποκρισία αυτό που λέει

Τοll free 1-877-324-4551

Τι σας χαρακτηρίζει ως άνθρωπο;
Τα οράματά μου για μια Ελλάδα
μη εκμετάλλευσης ανθρώπου από
άνθρωπο, μια πιο κοινωνική Ελλάδα
που να ανήκει στους Ελληνες και
μια πορεία εθνικά περήφανη και κοινωνικά δίκαιη, είναι αυτά που με
χαρακτηρίζουν ως άνθρωπο.n
Οι φωτογραφίες είναι ευγενική
παραχώρηση του
κ. Αντώνη Αλακιώτη
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Εθιμα Ταφής στους Αρχαίους Ελληνες

ταφή των νεκρών στην
Αρχαία Ελλάδα ήταν
θρησκευτικό καθήκον
των οικείων τους και
προβλεπόταν από το
νόμο.
Η αμέλεια από τους οικείους,
θεωρείτο βαρύ έγκλημα στον ηθικό
χαρακτήρα του νεκρού. Θεωρούσαν
υποχρέωσή τους την τέλεση της ταφής, επειδή πίστευαν ότι από την
ανάπαυση του σώματός τους εξαρτιόταν και η αποδοχή και ανάπαυση
της ψυχής τους στα Ηλύσια Πεδία.
Ατιμωτικό ήταν να μείνει το σώμα
άταφο. Συνήθως έμεναν άταφοι οι
προδότες της πατρίδας, οι λιποτάκτες, οι ιερόσυλοι και οι αυτόχειρες.
Την ψυχή του νεκρού τη μετέφερε
ο ψυχοπομπός Ερμής στην Αχερουσία λίμνη απ’ όπου την παραλάμβανε
ο βαρκάρης Χάροντας και την μετέφερε στον Αδη όπου γινόταν δεκτή,
με την προϋπόθεση πως το σώμα
του νεκρού είχε ταφεί. Εκεί βρισκόταν με τις άλλες ψυχές, χωρίς
όμως να θυμάται τίποτα από την
επίγεια ζωή του, ευρισκόμενος σε
κατάσταση λήθης.

Μεγαλοπρεπείς τελετές
Οι αρχαίοι Ελληνες τιμούσαν

τους νεκρούς τους με μεγαλοπρεπείς
τελετές κατά την κηδεία και με εορταστικές τελετές και εορταστικούς
αγώνες μετά από αυτήν. Η κηδεία
περιελάμβανε τέσσερις φάσεις: α)
καλλωπισμό, β) πρόθεση στη νεκρική κλίνη, γ) εκφορά για ενταφιασμό, δ) ταφή (κατώρυξη).

μέλι, διότι πίστευαν πως με αυτό
θα μπορέσει να κολακέψει τον Κέρβερο, τον σκύλο – φύλακα του Αδη.

Τελετές εξαγνισμού
Η κηδεία γινόταν μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, πριν βγει η πρώτη
αχτίδα του ήλιου και μολυνθεί από
τον νεκρό, που θεωρείτο μιασμένος.
Εκαναν τελετές εξαγνισμού, ενώ οι
συγγενείς πλένονταν με νερό φερμένο από άλλο σπίτι κι έπειτα έτρωγαν όλοι μαζί (νεκρόδειπνα). Την
επόμενη, γίνονταν εξαγνισμός του
σπιτιού με θαλασσινό νερό. Την
τρίτη μέρα, την ένατη, την τριακοστή
και στο χρόνιασμα, έκαναν προσφορές, θυσίες και συμπόσια στη
μνήμη του νεκρού.

Ταφή σε στάση εμβρύου
Κατά την κατώρυξη ο νεκρός τοποθετείτο σε πλάγια στάση, με τα
χέρια του φερμένα μπροστά στο
πρόσωπο και με ισχυρή κάμψη των
γονάτων στο στήθος. Γι’ αυτό το
συγκεκριμένο τρόπο απόθεσης των
νεκρών έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες ερμηνείες, και κατά
μια άποψη, η εμφανής ομοιότητα
που παρουσιάζει η στάση των νεκρών με τη στάση των εμβρύων,
εμπεριέχει το συμβολισμό της επαναφοράς του νεκρού στη μητέρα
γη.

Νόμισμα και μέλι
στο στόμα του νεκρού
Πολλές φορές έβαζαν στο στόμα
του νεκρού ένα νόμισμα. Ηταν τα
βαρκάτικα, ο οβολός που έπρεπε
να πληρώσει στον Χάροντα που τον

Ανοικτάκαθημερινά
γιαμεσημεριανόκαιβραδινό

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΑΚΑΡΙΕΣ

Θολωτός τάφος στις Μυκήνες.
περνούσε με τη βάρκα στον ποταμό
Αδη. Αλλες φορές πάλι, έβαζαν
κοντά στο νεκρό ένα γλυκό από

ηλικίας, του επαγγέλματος ή των
ασχολιών του νεκρού, καθώς επίσης
και του βιοτικού επιπέδου της εποχής και της περιοχής. Στους άνδρες
τοποθετούσαν κυρίως διάφορα όπλα
και τρόπαια (δόρατα, ασπίδες, τόξα).
Στις γυναίκες, είδη καλλωπισμού,
ενώ στα παιδιά, παιχνίδια.

Αντικείμενα για την άλλη ζωή
Το έθιμο αυτό ξεκινούσε από τις
δοξασίες των αρχαίων Ελλήνων που
πίστευαν ότι ο νεκρός χρειάζεται
τα αγαπημένα του αντικείμενα και
μετά το θάνατο, στην «άλλη ζωή»,
αλλά και ως προσωπικά αγαθά του
πεθαμένου ανακρατούν κάτι από
την ζωή του και έτσι θα έχουν ξεχωριστή δύναμη να τον ξαναφέρουν
στον Κόσμο.

Το ψυχοσάββατο
των Αρχαίων

Καύση των νεκρών

Η τελευταία μέρα των Ανθεστηρίων (τέλη Φεβρουαρίου) ήταν η
μεγάλη γιορτή στη μνήμη των νεκρών (κάτι σαν τα σημερινά Ψυχοσάββατα). Επίσης μέσα στον τάφο,
μαζί με τον νεκρό τοποθετούνταν
διάφορα προσωπικά αντικείμενα
(«κτερίσματα»). Πρόκειται για αντικείμενα δηλωτικά του φύλου, της

Η καύση των νεκρών που εμφανίζεται γύρω στον 11ο αιώνα π.Χ.
θεωρείται επίδραση της Ανατολής,
πιθανώς των Χετταίων και διαδόθηκε
στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία. Ο
Ομηρος αναφέρει, πως την καύση
των νεκρών την ήθελαν όλοι γιατί
η φωτιά έδινε τη λύτρωση των νεκρών.n

Vraim

Serving the Greek American Community
with Respect and Dignity since 1950

Funeral Home, Inc.

Traditional • Pre-Need
• Memorial • Graveside • Cremation Services

31-14 Broadway, Astoria, NY 11106
Tel.: (718) 204-8968
Fax: (718) 204-8964
www.bahariestiatorio.com
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❱ Πάρτι Ιδιωτικά, Επαγγελματικά και Συλλόγων
❱ Sweet Sixteen ❱ Shower Parties ❱ Eπετείους
❱ Oνομαστικές Eορτές ❱ Bαπτίσεις ❱ Mακαρίες
και οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση

Διατίθεται πάρκινγκ πίσω από το εστιατόριο
Τις Κυριακές είναι ΔΩΡΕΑΝ

Αιωνία τους η Μνήμη!
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CateringAvailable
Η αίθουσα διατίθεται για

Anthony J. Vraim
Michael Vraim ❚ David Vraim
66 South State Road, Upper Darby, PA 19082 • Tel: (610)449-7770

info@vraimfh.com•www.vraimfh.com

22 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Κάποιος απεβίωσε / Κανόνες συμπεριφοράς

E

νας συγγενής, φίλος
ή γνωστός απεβίωσε.
Ισως το διαβάσατε
στην εφημερίδα, το
ακούσατε από άλλους
ή λάβατε μία επιστολή. Και τώρα; Πάρτε
τον χρόνο να οργανώσετε τις σκέψεις και
τα συναισθήματα και
αφήστε την θλίψη σας.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει
να ανταποκριθείτε στα άσχημα νέα
και να εκφράσετε την θλίψη σας. Η
απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι για τους συγγενείς ένα
σκληρό πλήγμα και όσο κι αν είναι
δύσκολο - βοηθάτε τους πενθούντες,
συμμετέχοντας στον πόνο τους. Είναι
πραγματικά αδιανόητο να μην ανταποκριθείτε στην είδηση του θανάτου, ακόμη και αν τούτο αντιτίθεται στην συνείδησή σας, δεν θα
βοηθούσε τους πενθούντες και θα
έδινε την εντύπωση της έλλειψης
ευαισθησίας.

Πώς εκφράζω σωστά
τα συλλυπητήρια μου;
Μία γενική απάντηση δεν υπάρχει.
Εάν ήσασταν ένας κοντινός φίλος
ή συγγενής του αποβιώσαντος προσώπου, θα επισκεφθείτε προσωπικά
τους συγγενείς και θα προσφέρετε
την βοήθειά σας. Εάν ήσασταν συνάδελφος και δεν γνωρίζετε τους
πενθούντες, περιοριστείτε ίσως στην
συμμετοχή σας στην κηδεία. Η αντίδρασή σας θα εξαρτηθεί από την
σχέση σας με τον θανόντα, τους
πενθούντες και κυρίως από την προσωπικότητά σας.
Ο θάνατος ενός γνωστού ή αγαπημένου προσώπου είναι μια ακραία
κατάσταση, κατά την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι με ασυνήθιστες
ερωτήσεις. Είστε αναγκασμένοι να
επικοινωνήσετε με άλλους πενθούντες / επιζώντες με έναν για εσάς
εντελώς ασυνήθιστο τρόπο. Πώς να
χαιρετήσουμε κάποιον, που μόλις
έχασε ένα αγαπημένο του πρόσωπο;
Πώς διατυπώνω καλύτερα τον δικό
μου πόνο; Να μιλήσετε δυνατά ή
να γελάσετε; Δεν υπάρχουν δεσμευτικές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι
κανόνες, που θα μπορούσαν να σας
βοηθήσουν:
– Να αποφεύγετε τυπικές φράσεις. Μην επιβαρύνετε τους πενθούντες με κενά λόγια, όπως για
παράδειγμα «θα ξαναγίνουν όλα
καλά». Εάν δεν μπορείτε να σκεφτείτε κάτι που αρμόζει κατάλληλα,
τότε καλύτερα να σιωπήσετε. Μια
ματιά, μια χειραψία ή μια αγκαλιά

συχνά λέει πολλά.
– Εάν γράψετε μία συλλυπητήρια
επιστολή, χρησιμοποιείστε απλό
λευκό χαρτί και έναν απλό φάκελο.
Γράψτε την επιστολή χειρόγραφα.
– Συντάξτε την συλλυπητήρια
επιστολή αμέσως μετά την ενημέρωσή σας για τον θάνατο.
– Μην χρησιμοποιήσετε προεκτυπωμένες κάρτες, αλλά ούτε και υποδείγματα συλλυπητήριων ευχών να αναφερθείτε προσωπικά στον θάνατο του προσώπου.
– Σκεφτείτε τι και πώς θέλετε να
πείτε κάτι, λαμβάνοντας υπόψη την
ιδιαίτερη κατάσταση των πενθούντων.
– Μην επιχειρήσετε να σχετικοποιήσετε το συμβάν, αλλά βοηθείστε
στο πένθος με την προσωπική σας
παρηγοριά.
– Μην αναφερθείτε σε ιδιωτικά
και προσωπικά γεγονότα, τα οποία
δεν συνδέονται με την θανούσα /τον

θανόντα.
– Να εκφράσετε τα συλλυπητήριά
σας κατά προτίμηση προσωπικά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για στενούς
συγγενείς ή γνωστούς.

Επικήδεια τελετή / Ταφή
Σεβασμός και συμπόνοια
Εάν έχετε τη δυνατότητα να εμφανιστείτε στην κηδεία, είναι ο καλύτερος τρόπος για να εκφράσετε
την συμπαράστασή σας και να δείξετε
σεβασμό για τον αποβιώσαντα.
– Κάντε ένα χρονοδιάγραμμα και
προσπαθήστε να είστε εκεί νωρίτερα,
ίσως 10 έως 15 λεπτά νωρίτερα. Δεν
πρέπει να αργήσετε.
– Απενεργοποιείστε έγκαιρα το
κινητό σας τηλέφωνο, στην ιδανική
περίπτωση μην το πάρετε καθόλου
μαζί σας.
– Κατά την διάρκεια της επικήδειας τελετής, της πορείας προς τον

τάφο και της ταφής μην συζητάτε
με τους άλλους επισκέπτες της κηδείας, στο τέλος της τελετής υπάρχει
αρκετός χρόνος.
– Να φοράτε σκούρα ενδυμασία,
στην ιδανική περίπτωση ένα σκούρο
κοστούμι με λευκό πουκάμισο και
μαύρη γραβάτα. Τα είδη πιλοποιίας
είναι για τους άντρες ταμπού, οι
γυναίκες μπορούν να φορούν ένα
διακριτικό καπέλο. Δεν είναι αναγκαίο τα παιδιά να είναι ντυμένα
στα μαύρα, αλλά και εδώ είναι επιθυμητά τα μουντά χρώματα.
– Να έχετε επίγνωση του γεγονότος, ότι η ταφή είναι η τελευταία
κοινή στιγμή των επιζώντων με τον
αποβιώσαντα, η ευπάθεια και ο πόνος αυτό το χρονικό διάστημα είναι
ιδιαίτερα μεγάλοι. Συνεπώς, να αυτοσυγκρατηθείτε και να αποφύγετε
τις συλλυπητήριες εκφράσεις, τα λόγια παρηγοριάς και τις αγκαλιές.
– Για ένα ενδεχόμενο γεύμα ή

καφέ μετά την κηδεία θα γίνει ρητά
ξεχωριστή πρόσκληση, δηλαδή χωρίς
αυτή την πρόσκληση, δεν θα πρέπει
να εμφανιστείτε. Μία τέτοια συνάντηση πραγματοποιείται για να γίνει
η μετάβαση από το πένθος στην
ομαλότητα, από το θάνατο στη ζωή.
Εδώ έχετε την ευκαιρία να μοιραστείτε με τους άλλους επισκέπτες
τις καλές σας αναμνήσεις σχετικά
με το νεκρό, να κλάψετε και να γελάσετε.
Ενδυμασία κηδείας: Ο θρήνος
δεν γίνεται πλέον μόνο στα μαύρα.
Μαύρο είναι το πιο κλασικό και
πιθανώς ακόμα το πιο συνηθισμένο
χρώμα που επιλέγει κανείς για την
ενδυμασία του σε μία κηδεία. Ανήκει
σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για το πένθος πλέον στους
«κανόνες καλής συμπεριφοράς» και
δείχνει σεβασμό και μετριοπάθεια
στον αποβιώσαντα / στην αποβιώσασα. Ομως πιο σημαντικό από το
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Είναι αδιανόητο να μην ανταποκριθείτε στην είδηση ενός θανάτου. Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι
για τους συγγενείς ένα σκληρό πλήγμα και όσο κι αν είναι δύσκολο, βοηθάτε τους πενθούντες, συμμετέχοντας στον πόνο τους

Το χρώμα δεν είναι απαραίτητα
το πιο σημαντικό στοιχείο σύμφωνα
με το οποίο θα πρέπει κανείς να
επιλέξει την ενδυμασία. Πολύ πιο
σημαντικό είναι ότι δεν μπορεί να
δει κανείς το θλιβερό αυτό γεγονός,
ως χώρο αυτοπαρουσίασης. Οσο και
αν ακούγεται παράξενο, σίγουρα
για κάποιους παραβρισκόμενους είναι η ματαιοδοξία τους σημαντικότερη από την θλίψη και την παρουσία, για να αποτίσουν φόρο τιμής
και σε άλλα μέλη της οικογενείας.
Οι γυναίκες θα πρέπει συνεπώς
σε κάθε περίπτωση να αποφύγουν
να φορέσουν βαθύ ντεκολτέ και
κοντές φούστες ή φορέματα. Επίσης
δεν είναι κατάλληλα σε αυτές τις
περιπτώσεις ρούχα με γυαλιστερά
διακοσμητικά, με πούλιες και διακοσμητικά καρφιά σε ρούχα ανδρών.
Οι άνδρες θα πρέπει εκείνη την
ημέρα ακόμη και αν κάνει ζέστη να
προτιμούν να φορούν τουλάχιστον
μακριά παντελόνια και μακρυμάνικα
πουκάμισα. Είτε άνδρας είτε γυναίκα
που φοράει κάλυμμα κεφαλής, αυτό
ισχύει χωρίς εξαίρεση για όλους
τους παρευρισκόμενους στην κηδεία,
θα πρέπει να απομακρύνουν το κάλυμμα από το κεφάλι τους κατά τη
διάρκεια της κηδείας. Ακόμη και η
επιλογή του κοσμήματος θα πρέπει
να γίνεται με προσοχή και αυτοσυγκράτηση.

γενείς.

Πένθιμη ενδυμασία
και για παιδιά;
Ειδικά στα μωρά και στα μικρά
παιδιά δεν αναμένεται ότι όλοι οι
νεότεροι θα πρέπει να εμφανιστούν
σε ομοιόμορφο μαύρο χρώμα ή σε
άλλα σκούρα χρώματα. Ωστόσο, τα
μουντά χρώματα είναι πάντα καταλληλότερα από τα πολύχρωμα
σχέδια και τα μπλουζάκια με χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων. Εφόσον
οι πιο μικροί δεν είναι πλέον πολύ
μικρής ηλικίας και λαμβάνουν για
πρώτη φορά μέρος σε μία κηδεία,

θα πρέπει να έχουν μία άποψη, τι
περίπου τους περιμένει σε αυτήν
την επικήδεια τελετή και ότι θα
πρέπει να συμπεριφερθούν αρκετά
ήσυχα. Κάθε παιδί είναι φυσικά διαφορετικό, το ένα πιο ζωηρό από το
άλλο και προπαντός ακόμη και οι
μαθητές δεν γνωρίζουν ακόμη, πώς
να αντιμετωπίσουν συναισθηματικά
μία τέτοια κατάσταση.

Το γέλιο δίνει παρηγοριά
Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αισθάνεστε άβολα ως γονιός
αν το μωρό κλαίει, ή θα πρέπει να
κρατήσετε τα παιδιά σας σε μία

Ας είναι η μνήμη του αιώνια!

από τη
Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης

Drakos Family

Εάν ο αποβιώσας / η αποβιώσασα

πατρόςΑναστασίουΔιακοβασίλη

«Πάντα θα είσαι στο νου
και στην καρδιά μας!

πατρός Αναστασίου Διακοβασίλη,
επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους
τους καλούς μας ανθρώπους οι οποίοι ετίμησαν
και τιμούν την μνήμην του
και οι οποίοι έδειξαν και σε μάς την συμπαράστασιν των.

Να ’σαι καλά εκεί ψηλά στους ουρανούς,
να μας προσέχεις!»

Εύχομαι να έχει όλος ο κόσμος
πάντοτε τις ευλογίες του.
Σας παρακαλώ να τον θυμόσαστε στις προσευχές σας.

Με ευχαριστίες και αγάπη Χριστού
ΠρεσβυτέραΜαρίαΔιακοβασίλη
και όλη η οικογένεια

Μας λείπεις πολύ
Η σύζυγός σου Ειρήνη, τα παιδιά και τα εγγόνια σου

Αγαπημένη μας...

Επί τη συμπληρώσει οκτώ ετών από την αποδημία εις Κύριον
του λατρευτού συζύγου μου,

Ο σύζυγος
Μιχάλης Μαρτάκης
ab

Στολή ως ενδυμασία πένθους

της ΠρεσβυτέραςΜαρίαςΔιακοβασίλη
εις Μνήμην του συζύγου της,
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Ακόμη πιο σημαντικό από τις δικές σας επιθυμίες σχετικά με την
επιλογή της ενδυμασίας και των
λουλουδιών είναι οι επιθυμίες του
αποβιώσαντος / της αποβιώσασας,
που μπορεί να εξέφρασε όσο ζούσε.
Εάν δεν έχει γίνει αυτό, μπορείτε
να βρείτε συχνά στην πρόσκληση
κηδείας κάποια ένδειξη για την επιλογή του χρώματος και της ενδυμασίας. Ετσι, μερικές φορές στην
πρόσκληση κηδείας υπάρχει η παράκληση όλοι οι προσκεκλημένοι
στην κηδεία να προσέλθουν με λευκή ή με την καθημερινή τους ενδυμασία. Εφόσον υπάρχει κάποια επιθυμία θα πρέπει οι παρευρισκόμενοι
στην κηδεία να την ακολουθήσουν
και να τη σεβαστούν.

2 χρόνια πέρασαν... Ησουν άνεμος και χάθηκες,
πουλί που πέταξε μακριά
Θα είσαι όμως μαζί μας στην αιωνιότητα,
με το πλατύ χαμόγελο,
την ανοιχτή καρδιά, την αφοσίωση και αγάπη.

Στη Μνήμη της
ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΤΑΚΗ

Ευλαβές Αφιέρωμα
Επιθυμίες του αποβιώσαντος /
της αποβιώσασας και των
μελών της οικογενείας

Πηγή: «Alpha Omega.gr»

Παντελή Αγγελιδάκη

Παραμένουν
αόρατοι, σιωπηλοί...
Πάντα τους σκεφτόμαστε.

καλή διάθεση. Ακριβώς μετά την
ταφή και κατά την συνήθη συνάντηση που ακολουθεί για καφέ και
γλυκό η ατμόσφαιρα γίνεται καλύτερη, όταν αντηχούν παιδικά γέλια.
Προπαντός για τους ηλικιωμένους
πενθούντες δεν αποτελεί αγκάθι
στο μάτι τους, αντιθέτως είναι ένας
ευπρόσδεκτος λόγος, να γελάσουν
οι ίδιοι, να αγκαλιάσουν την νεότερη
γενιά και να αισθανθούν πάλι λίγη
χαρά.
Τα παιδιά παρεμβαίνουν πάντα
ως φύλακες άγγελοι στην περίπτωση
ανάγκης.n

Εις μνήμην

Αυτοί που αγαπάμε
ποτέ δεν φεύγουν μακριά.
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Καμία αυτοπαρουσίαση

εργάστηκε στη διάρκεια της ζωής
του / της ως πυροσβέστης ή αστυνομικός, ή ακόμα και στο Στρατό ή
το Πολεμικό Ναυτικό, συμβαίνει
μερικές φορές η τελετή να διεξάγεται
με αυτή τη στολή ως ενδυμασία
πένθους.
Επίσης και με την ιδιότητα μέλους
ενός συλλόγου δεν είναι σπάνιο το
γεγονός, να εμφανίζονται στην κηδεία τα μέλη του συλλόγου με τη
στολή του συλλόγου. Φυσικά σε μία
τέτοια περίπτωση (εφόσον ο αποβιώσας / η αποβιώσασα ή κάποιο
στενό μέλος της οικογενείας δεν το
επιθυμούν ρητά) θα πρέπει να συζητηθεί με τους πλησιέστερους συγ-
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χρώμα είναι όλο και περισσότερο
οι επιθυμίες του αποβιώσαντος /
της αποβιώσασας καθώς και η επιλογή της δικής του ενδυμασίας.

Τα παιδιά
Περικλής και Σπύρος Μαρτάκης
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Η Ομογένεια δεν ξεχνά
τον Γιάννη Σακελλάρη
Του Μανώλη Κασσώτη

M

Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Clifton NJ, πήγαν εκατοντάδες συμπατριώτες
μας για να παρευρεθούν στο ετήσιο μνημόσυνο του Γιάννη Σακελλάρη.

Από αριστερά, ο Γιώργος Σιαμπούλης, honorary Pan Gregorian
Enterprises president, Αντωνία Μπλετσάκη, executive director of
Pan Gregorian Enterprises, Δημήτρης Εμμ. Λογοθέτης, πρόεδρος
του Charitable Foundation και γαμπρός του αείμνηστου, Μανώλης
Λογοθέτης, εγγονός του αείμνηστου.

ια-μια οι μέρες περνούν. Ενας χρόνος
πέρασε και νομίζεις πως ήταν χθες
που η Καρπαθιακή παροικία Αμερικής
και μαζί της όλη η Ομογένεια έχασαν τον
αείμνηστο Γιάννη Σακελλάρη, που έφυγε
από κοντά τους.
Σ’ αυτό τον κόσμο
όλοι είμαστε περαστικοί, και αυτό που πραγματικά μένει είναι ό,τι
καλό και ωφέλιμο προσφέραμε στην Πατρίδα
και τον συνάνθρωπό
μας και ό,τι αφήσαμε
πίσω μας για μίμηση
και παραδειγματισμό.
Κι ο Γιάννης Σακελλάρης πολλά πρόσφερε
στο χωριό του, στο νησί
μας, στους συλλόγους
μας, στην παροικία μας
και, με την ακούραστη
συνδρομή και πολιτικές
του ενέργειες, βοήθησε
έμμεσα την πατρίδα
μας.
Πολλά άφησε πίσω
του για να τον θυμούνται οι συμπατριώτες μας
και οι άλλοι ομογενείς,
που σύσσωμοι παρευρέθηκαν στην εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου στο Clifton, NJ, για να
παρευρεθούν στο ετήσιο μνημόσυνό του.
Αν έριχνες μια ματιά στην κατάμεστη εκκλησία, εκτός από την οικογένειά του και
τους δεκάδες συγγενείς του, θα ’βλεπες και
αρκετές δεκάδες Καρπάθιους και άλλους ομο-

Μετά το μνημόσυνο ακολούθησε μακαρία, όπου δόθηκε η ευκαιρία στους συμπατριώτες μας να θυμηθούν τον αείμνηστο
Γιάννη και να φέρουν στη μνήμη τους γεγονότα και αξέχαστες
στιγμές που έζησαν μαζί του.

γενείς, που μαζί του εργάστηκαν στους συλλόγους μας, σε πολιτικές επιτροπές για τα
συμφέροντα της Πατρίδας μας και επιχειρηματικές οργανώσεις για την οικονομική πρόοδο
της Ομογένειας.
Μεταξύ των άλλων το μνημόσυνο τίμησαν
με την παρουσία τους: Γιώργος Σιαμπούλης,
επίτιμος πρόεδρος του
Pan Gregorian of New
Jersey, Δημήτρης Λογοθέτης, πρόεδρος του
Charitable Foundation
του ίδιου οργανισμού,
ο υπογράφων πρόεδρος του Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου Αμερικής, Ανδρέας Διάκος, αντιπρόεδρος του Παν-Καρπαθιακού Ιδρύματος,
Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Λογοθέτη,
πρόεδρος του Συλλόγου Βωλαδιωτών Αμερικής «Αγιοι Ανάργυροι» και Δημήτρης Ζανάκης, αντιδήμαρχος
του Δήμου Καρπάθου.
Μετά το μνημόσυνο ακολούθησε Μακαρία στο Venetian
Catering στο Garfield
NJ, όπου δόθηκε η ευκαιρία στους συμπατριώτες μας να θυμηθούν τον αείμνηστο
Γιάννη και να φέρουν στη μνήμη τους γεγονότα
και αξέχαστες στιγμές που έζησαν μαζί του.n
Oι φωτογραφίες είναι ευγενική
παραχώρηση του κ. Κασσώτη.

Από αριστερά διακρίνονται οι: Ανδρέας
Διάκος αντιπρόεδρος του Παν-Καρπαθιακού Ιδρύματος και εξάδελφος του
αείμνηστου, Αντωνία Μπλετσάκη και
Γιώργος Σιαμπούλης.
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Για ποια πράγματα μετανιώνουν οι ετοιμοθάνατοι
Οταν είσαι στο νεκρικό κρεβάτι,
το τελευταίο πράγμα
που σε απασχολεί
είναι το τι σκέφτονται οι άλλοι
για σένα

Τις μνήμες της από τους ετοιμοθάνατους και τις εμπειρίες της τις
έκανε βιβλίο με τίτλο «The top five
regrets of the dying», «Πέντε επιλογές
για τις οποίες μετανιώνουν οι ετοιμοθάνατοι», το οποίο μεταφράστηκε
σε 27 γλώσσες.

Απόσπασμα
από το βιβλίο της
«Για πολλά χρόνια δούλεψα στην
παρηγορητική φροντίδα ασθενών,
κυρίως σε αυτούς που γυρνούσαν
στα σπίτια τους για να πεθάνουν.
Εζησα ξεχωριστές στιγμές, όντας μαζί
τους για τις τελευταίες 3 με 12 εβδομάδες της ζωής τους. Οι άνθρωποι
ωριμάζουν πολύ όταν αντιμετωπίζουν
το θάνατό τους. Εχοντας βιώσει μεγάλη γκάμα συναισθημάτων (άρνηση,
φόβο, θυμό, στεναχώρια, περισσότερη άρνηση) στο τέλος ένιωθαν την
πολυπόθητη αποδοχή: Κάθε ασθενής
γαλήνευε, τελικά, πριν πεθάνει. Οταν
τους ρωτούσα αν μετάνιωναν για
κάτι ή αν θα έκαναν κάτι διαφορετικά, είδα ότι υπήρχαν πολλά κοινά
στις απαντήσεις τους.
Να πέντε - αυτά που άκουσα πιο
συχνά:
1. Εύχομαι να είχα το κουράγιο
να ζήσω τη ζωή μου όπως την
ήθελα στ' αλήθεια, κι όχι όπως
περίμεναν οι άλλοι να τη ζήσω.
Οταν κανείς συνειδητοποιεί ότι
η ζωή του σχεδόν τελείωσε, βλέπει
πιο καθαρά πόσα (σημαντικά) όνειρά
του δεν πραγματοποίησε. Οι περισσότεροι δεν είχαν κάνει ούτε τα μισά
και τώρα έφευγαν ξέροντας ότι γι'
αυτό έφταιγαν οι επιλογές που είχαν
κάνει - ή δεν είχαν κάνει. Είναι σημαντικό να προσπαθήσεις να πραγματοποιήσεις κάποια απ' τα όνειρά
σου - με το που χάνεις την υγεία
σου ίσως να είναι αργά.
2. Εύχομαι να μην δούλευα
τόσο σκληρά.
Αυτό μου το είπαν σχεδόν όλοι
οι άντρες ασθενείς μου. Εχασαν τα
παιδικά χρόνια του γιου ή της κόρης
τους, δεν έζησαν όσο θα μπορούσαν
συντροφιά με το έτερό τους ήμισυ,
δεν διασκέδασαν όσο ήθελαν. Απλοποιώντας τον τρόπο ζωής σας και
κάνοντας συνειδητές επιλογές κατά
τη διάρκειά της είναι δυνατόν να
ζήσετε με λιγότερα απ' όσα νομίζετε.
Και δημιουργώντας περισσότερο χώρο
στη ζωή σας, γίνεστε πιο ευτυχισμένοι

και ανοιχτοί σε νέες ευκαιρίες - πιο
ταιριαστές με τον νέο τρόπο ζωής
σας.
2 Εύχομαι να είχα το κουράγιο
να εκφράσω τα συναισθήματά
μου.
Πολλοί άνθρωποι καταπίεζαν τα
συναισθήματά τους για αποφύγουν
τσακωμούς ή για να μη στεναχωρήσουν τους άλλους. Το αποτέλεσμα
ήταν πως συμβιβάστηκαν με μια μέτρια ζωή. Πολλές ανίατες ασθένειές
τους σχετίζονταν, εν μέρει, με την

πικρία και την αναπόφευκτη μνησικακία που κουβαλούσαν σ' ολόκληρη
τη ζωή τους. Δε μπορούμε να ελέγχουμε τις αντιδράσεις των άλλων.
Παρ' ό,τι όμως οι άλλοι μπορεί αρχικά
να αντιδράσουν άσχημα αν αρχίσετε
να μιλάτε με ειλικρίνεια, μακροπρόθεσμα οι σχέσεις σας θα γίνουν πιο
υγιείς και πιο ουσιαστικές. Αν δεν
γίνουν, τότε απλώς ξεφορτώνεστε
μια τοξική σχέση απ' τη ζωή σας. Σε
κάθε περίπτωση κερδίζετε.
4. Εύχομαι να είχα κρατήσει
επαφή με τους φίλους μου

Συχνά οι ασθενείς δεν είχαν συνειδητοποιήσει πλήρως τα οφέλη
μιας παλιάς, καλής φιλίας - μέχρι
τότε. Και τότε συχνά ήταν αργά για
να εντοπίσω τα άτομα απ' το παρελθόν τους. Πολλοί είχαν απορροφηθεί
τόσο με τις ζωές τους που είχαν
αφήσει καταπληκτικές φιλίες να μαραθούν. Συχνά οι ετοιμοθάνατοι μετάνιωναν βαθιά που δεν είχαν «ξοδέψει» περισσότερα σε μια φιλία.
Ολοι ανεξαιρέτως νοσταλγούν τους
φίλους τους όταν πεθαίνουν. Ούτε
τα λεφτά ούτε η κοινωνική θέση

απασχολούν τους ανθρώπους τις τελευταίες στιγμές της ζωής. Αυτό που
μένει τότε σε όλους είναι η αγάπη
και οι σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους. Κυρίως όμως η αγάπη.
5. Εύχομαι να είχα αφήσει τον
εαυτό μου να νιώσει ευτυχισμένος
Παραδόξως γι' αυτό μετανιώνουν
πολλοί ετοιμοθάνατοι. Οι περισσότεροι δεν είχαν καταλάβει, μέχρι το
παρά πέντε, ότι η ευτυχία είναι επιλογή. Είχαν μείνει προσκολλημένοι
σ' αυτά που είχαν μάθει, στις συνήθειές τους. Η «ασφάλεια» του οικείου
δεν τους είχε αφήσει να αλλάξουν
ποτέ. Ο φόβος της αλλαγής τούς
είχε κάνει να υποκρίνονται στους
άλλους (αλλά και στους εαυτούς
τους!) ότι ήταν απολύτως ευχαριστημένοι με τη ζωή τους, όπως ακριβώς ήταν. Τώρα όμως μου έλεγαν
πως ήθελαν να γελάσουν και πάλι
με την ψυχή τους, να σαχλαμαρίσουν
ξανά...
ΥΓ. Οταν είσαι στο νεκροκρέβατό
σου, το τελευταίο πράγμα που σε
απασχολεί είναι το τι σκέφτονται οι
άλλοι για σένα. Πόσο τέλειο θα 'ταν
αν μπορούσες να ελευθερωθείς απ'
όλα αυτά, να αφεθείς και να χαμογελάσεις αβίαστα ξανά - πολύ πριν
από το θάνατό σου...n
Πηγή: «The Guardian»

MONUMENTS BY EFFIE, INC.
VINCENT B. LANZA
ANNA MARIE LANZA
VINCENT B. LANZA, JUNIOR
Funeral Directors

Affordable Headstones
Μνημεία
και Ταφόπετρες

Εξυπηρετούμε
την ελληνική παροικία
με σεβασμό

σε προσιτές τιμές
2240 First Ave., New York, NY 10029

Αιωνία τους η μνήμη!

Tel.: (212) 427-8100
affordablemonument@gmail.com

PARK FUNERAL CHAPELS

38-05 Ditmars Blvd., Astoria, NY 11105
Tel.: (718) 726-8400
affordablemonumentsbyeffie.com
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Bronnie Ware ζει στην
Αυστραλία και είναι
δασκάλα στιχουργικής
και ομιλήτρια. Στο παρελθόν είχε εργαστεί
στην παρηγορητική
φροντίδα ασθενών, σε
ανθρώπους που επέστρεφαν στο σπίτι τους
για να πεθάνουν εκεί.

2175 Jericho Turnpike
Garden City Park, NY 11040
Tel.: (516) 747-4300

Generations of Dignified
Personal Service
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Οι «Τιτάνες που νικήθηκαν» το 2019

Φ

Της Γιάννας Κατσαγεώργη

Γιάννης Σπανός,
μουσικοσυνθέτης

τάνει μια ώρα που
άλλοι πορεύονται στο
θάνατο και άλλοι στη
ζωή.

Ποιοι όμως από εμάς πηγαίνουν
προς το καλύτερο δεν το ξέρει κανείς. Το μόνο που ξέρουμε καλά
είναι ότι όσους τους προσπερνάει ο
θάνατος τον τρέμουν και όσους
παίρνει μαζί του στο αιώνιο ταξίδι
του, δεν υπάρχουν πια για να τον
φοβηθούν.
Το 2019 που έφυγε «νικήθηκαν
πολλοί Τιτάνες από τον Αδη». Προσωπικότητες που έγραψαν ιστορία
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, σχεδιαστές, παρουσιαστές,
ακαδημαϊκοί, αφήνοντας έναν ακάλυπτο χώρο πίσω τους και πολλή
οδύνη στο κλειστό περιβάλλον τους.
Στην Ελλάδα που τους αγάπησε,
άφησαν μια απέραντη θλίψη και
μια μεγάλη ανασφάλεια. Η νέα γενιά
θα καταφέρει άραγε να καλύψει το
δυσαναπλήρωτο αυτό κενό, που τα
τελευταία χρόνια με τις πολλές απώλειες μοναδικών ανθρώπων που είχαμε, δεν είδαμε τίποτα συνταρακτικό να αναπτύσσεται μέσα του;
Ας κάνουμε ένα σιωπηλό μνημόσυνο σε όλα αυτά τα αστέρια,
που κουράστηκαν να λάμπουν στην
ανειρήνευτη Γη μας και ζήτησαν
ανάπαυση και ειρήνη στην αγκαλιά
του Ουρανού.

Τερψιχόρη Παπαστεφάνου,
μαέστρος
Σε ηλικία 91 ετών «έφυγε» η
Τερψιχόρη Παπαστεφάνου, η σπουδαία μαέστρος και ιδρύτρια της Χορωδίας Τρικάλων που έμελλε να
γράψει ιστορία την δεκαετία του
’50 και του ’60. Η Τερψιχόρη Παπαστεφάνου γεννήθηκε το 1928
στο Βόλο.

Τάκης Σπυριδάκης,
ηθοποιός

Ο Γιάννης Σπανός ένας από τους
σπουδαιότερους Ελληνες μουσικοσυνθέτες άφησε την τελευταία του
πνοή σε ηλικία 85 ετών. Ο Γιάννης
Σπανός, ο «πατέρας» του «Νέου Κύματος» βρέθηκε νεκρός στα τέλη του
Οκτώβρη στο σπίτι του, στην περιοχή
Αγιαννής, στο Κιάτο Κορινθίας από
έναν καλό του φίλο, ο οποίος τον
έψαχνε. Τα τραγούδια του σημάδεψαν
γενιές και γενιές.

Τον περασμένο Σεπτέμβρη έφυγε ξαφνικά από
τη ζωή ο ηθοποιός Τάκης
Σπυριδάκης. Ο γνωστός
ηθοποιός, τον οποίον αγαπήσαμε και μέσα από τις
διαφημίσεις που έπαιζε,
πέθανε σε ηλικία 61 ετών.

Τρύφων
Καρατζάς,
ηθοποιός

Κώστας
Ευρυπιώτης,
ηθοποιός

Ο ηθοποιός Τρύφων Καρατζάς πέθανε
σε ηλικία 82 ετών. Ο
γνωστός ηθοποιός
συμμετείχε σε πολλές
ταινίες, τηλεοπτικές
σειρές και θεατρικές
επιτυχίες.

προβλήματα υγείας πέθανε σε ηλικία
83 ετών στο Νοσοκομείο «Σωτηρία»,
όπου νοσηλευόταν.

Χρήστος Αγγελάκος,
συγγραφέας
O Χρήστος Αγγελάκος ήταν 56
ετών και πέθανε μετά από μακρά
μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση
του θανάτου έκανε γνωστή η οικογένειά του.

Κώστας Σγόντζος,
ραδιοφωνικός παραγωγός
Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής Κώστας

Σγόντζος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο, μετά από νοσηλεία
του στο νοσοκομείο. O παρουσιαστής
πέθανε σε ηλικία μόλις 62 ετών,
μετά από βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη.

Τάσος Περζικιανίδης,
ηθοποιός
Μετά από άνιση μάχη με τον
καρκίνο έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Τάσος Περζικιανίδης. Ο αγαπημένος Ελληνας ηθοποιός άφησε
το στίγμα του στην ελληνική τηλεόραση, ως ο φωνακλάς αλλά καλόκαρδος «Χάμπος» στη δημοφιλή σειρά «Εμείς και Εμείς».

Πέθανε το βράδυ της
30ής Μαΐου, ύστερα
από πολύμηνη νοσηλεία
του στο νοσοκομείο. Ο
ταλαντούχος ηθοποιός
έδινε σκληρή μάχη με
τον καρκίνο, ωστόσο
δεν τα κατάφερε…

Γιάννης Ιωάννου,
σκιτσογράφος
Ο Γιάννης Ιωάννου πέθανε σε
ηλικία 75 ετών μετά από μάχη με
τον καρκίνο. Ο Γιάννης Ιωάννου
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το
1944.

Πάνος Κουτρουμπούσης,
συγγραφέας, εικαστικός
Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Πάνος Κουτρουμπούσης, συγγραφέας,
μεταφραστής και εικαστικός. «Τον
θάνατο δεν τον έχω φόβο. Προς το
παρόν.
Δεν φοβάμαι τίποτα για μένα
προσωπικά, ίσως μόνο την αναπηρία

ή να χάσω τη σύντροφό μου. Αυτό
που φοβάμαι είναι η πιθανή ραγδαία
κατολίσθηση των κοινωνιών των ανθρώπων».

Βασίλης Λυριτζής,
δημοσιογράφος
Ο δημοσιογράφος Βασίλης Λυριτζής μετά από μάχη με τον καρκίνο
έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62
ετών.

Νίκη Λειβαδάρη, ηθοποιός
Σε ηλικία μόλις 33 ετών πέθανε
η ηθοποιός Νίκη Λειβαδάρη από
άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Νίκος Ιγνατιάδης,
συνθέτης

Σωτηρία Λεονάρδου,
ερμηνεύτρια

Γιάννης Μπεχράκης,
φωτοειδησεογράφος

Ο συνθέτης, στιχουργός και πιανίστας Νίκος Ιγνατιάδης πέθανε σε
ηλικία 73 ετών. Ηταν από το Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, αλλά και πιανίστας και
ενορχηστρωτής της τηλεοπτικής εκπομπής «Μουσικές Παραλλαγές».

Η ερμηνεύτρια και ηθοποιός
Σωτηρία Λεονάρδου έδωσε μεγάλη μάχη με την ασθένεια, που
την είχε αναγκάσει να αποσυρθεί
τα τελευταία χρόνια. H κορυφαία
στιγμή στην καριέρα της θεωρείται
η συμμετοχή της στην ταινία «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρη στην
οποία και ερμήνευσε το τραγούδι
σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου
και στίχους Νίκου Γκάτσου «Καίγομαι – Καίγομαι».

Ο Γιάννης Μπεχράκης ο πολυβραβευμένος και με Πούλιτζερ φωτοειδησεογράφος του πρακτορείου
ειδήσεων «Reuters» ύστερα από μακρά μάχη με τον καρκίνο πέθανε
σε ηλικία 59 ετών. Κάλυψε συνταρακτικά γεγονότα σε όλο τον Κόσμο,
από τις συρράξεις στο Αφγανιστάν,
στην Αφρική, στην Τσετσενία, ώς
τον τεράστιο και εξαιρετικά καταστροφικό σεισμό στο Κασμίρ ή την
εξέγερση στην Αίγυπτο το 2011.

Δημήτρης Ρίζος,
δημοσιογράφος-εκδότης
Ο Δημήτρης Ρίζος, πρώην εκδότης
και δημοσιογράφος, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά
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Φαίδων Γεωργίτσης, ηθοποιός

Θέμος Αναστασιάδης,
δημοσιογράφος

Ενας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του παλιού καλού
ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, τον περασμένο Μάρτη. Ο Φαίδων Γεωργίτσης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα
με την υγεία του και ο θάνατός του προκάλεσε ανείπωτη θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Σε ηλικία 61 ετών έφυγε από
την ζωή τον περασμένο Ιανουάριο,
ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής και
εκδότης της εφημερίδας «Πρώτο
Θέμα», Θέμος Αναστασιάδης. Ο Θέμος άφησε την τελευταία του πνοή
στην Ελβετία μετά από 2 χρόνια
άνισης μάχης με τον καρκίνο, προκαλώντας σοκ στο Πανελλήνιο.

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, τραγουδοποιός
Ο σπουδαίος ερμηνευτής και τραγουδοποιός έφυγε από τη ζωή εντελώς
ξαφνικά από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 63 ετών, στο σπίτι του στον
Πτελεό Μαγνησίας. Ο θάνατός του προκάλεσε ανείπωτη θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Τάκης Μόσχος,
ηθοποιός

Θάνος Μικρούτσικος,
μουσικοσυνθέτης
Το βράδυ του Σαββάτου 28 Δεκεμβρίου, ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης
άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών, στο Νοσοκομείο «Metropolitan», ύστερα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε σφραγίσει την ελληνική μουσική δημιουργώντας μουσικές και τραγούδια-διαμάντια που ακούγονται και θα
ακούγονται από όλες τις γενιές.

Σοφία Κοκοσαλάκη, σχεδιάστρια μόδας
Η παγκοσμίου φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια Σοφία Κοκοσαλάκη έφυγε
από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών από καρκίνο.

Ο Τάκης Μόσχος έφυγε στα 68
του χρόνια. Ο δημοφιλής ηθοποιός
είχε υποστεί διπλό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι φίλοι του, μάλιστα, είχαν
διοργανώσει μια εκδήλωση που περιελάμβανε προβολή ταινίας και
πάρτι με σκοπό να μαζέψουν χρήματα για την περίθαλψή του σε κέντρο αποκατάστασης. Αφησε την τελευταία του πνοή την Δευτέρα του
Πάσχα.
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Ο πλήρης κατάλογος των ομογενών που «έφυγαν» το 2019
Αναλυτικά όλοι οι Ελληνες ομογενείς που «έφυγαν» μέσα στο 2019 ανά μήνα με ονοματεπώνυμα, τόπο γέννησης και ημερομηνία

Ιανουάριος

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

Ανδρο

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΟΡΦΑΝΟ
Κέρκυρας
82
ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ

Καλαμάτα

88

Σάββατο 26

Ερείκουσα
Τρίτη 1
79

67

Πέμπτη 21

ELEFTHERIA (RITSA) ROUSSOPOULOS

Αθήνα

75

Τρίτη 30

Ναύπακτο

77

Τετάρτη 20

ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Τουρλωτή Σητείας Κρήτης

68

Τρίτη 30

ΙΩΑΝΝΗ (JOHN) ΧΡΗΣΤΙΔΗ

Κρανίδι, Δήμος Ερμιονίδος

86

Παρασκευή 22

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΚΕΛΕΡΗ

Σάμο

83

Πέμπτη 21

65

Πέμπτη 21

70

Τετάρτη 27

81

Πέμπτη 2

ANASTASIA MICHALS
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ

Πύργο Ηλείας

Μάιος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΤΡΙΚΙΛΑΣ

Πατρικά Χίου

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠολύτσανη Βορείου Ηπείρου
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΤΖΗΣ

Θεσσαλονίκη

Anna Korologos, 83

Kastorion

ΑΝΤΩΝΙΟ Α. ΦΩΚΑ

Τσακαρισιανό Κεφαλονιάς

Χανιά Κρήτης

82

Πέμπτη 3

ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Fort Lee New Jersey (κατ. Καστοριά)

92

Κυριακή 6

Μάρτιος

90

Πέμπτη 2
Παρασκευή 3
May 5

80

Τετάρτη 8

Agios Dimitrios Νafpaktias

67

Τετάρτη 8

Τραχήλα Μάνης

80

Πέμπτη 9

IΩΑΝΝΗ (JOHN) TSETSEKAS

Καλύβια Σοχάς Λακωνίας

71

Παρασκευή 1

ΗΛΙΑ ΣΙΔΗΡΟΓΛΟΥ

Θήβα

76

Σάββατο 2

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΛΑΧΟΣ

Τρίτη 8

ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ ΜΑΝΕΣΣΗ

Ερεικούσα Κέρκυρας

70

Κυριακή 3

ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΕΒΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΤΑΦΗ

Χίο

85

Κυριακή 3

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΠΟΣΟΥΛΗ
το γένος Μπανάκου

Καστανιά Γυθείου Λακωνίας

86

Παρασκευή 10

Συνέτι Ανδρου

93

Κυριακή 3

ΠΟΤΑ ΚΑΛΑΤΖΗ

Γεωργίτσι Σπάρτης, Λακωνίας

68

Παρασκευή 10

Δευτέρα 4

BESSI DION

Long Beach Νέας Υόρκης

55

Δευτέρα 7

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ

Θεσσαλονίκη

92

Τρίτη 8

Κάρπαθο

Κάλυμνο

ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Τετάρτη 2

ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ

ΓΙΑΝΝΗ Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΤΣΑNΓΚΑΡΗ

ΓΙΑΝΝΗ Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

Κάρπαθο

Τρίτη 8

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΙΤΤΙΝΗ

Λεύκαρα Κύπρου

88

Πέμπτη 10

ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΤΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΤΕΧΗ

Μαθράκι Κέρκυρας

82

Παρασκευή 11

GEORGE TATAKIS

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΤΕΧΗ

Μαθράκι Κέρκυρας

82

Παρασκευή 11

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΑΡΗ) ΣΒΗΓΚΟ

Αγιο Κωνσταντίνο Λοκρίδος

75

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

Καλαμπάκα Τρικάλων

86

Κυριακή 12

ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΥΛΙΝΟ

Πετρικάτα Κεφαλονιάς

83

Σάββατο 12

SAKETOS, CONSTANTINE JOHN

Whitestone, NY

Πέμπτη 14

ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΟΝΤΑΚΗ

Αράδαινα Σφακίων Κρήτης

72

Κυριακή 12

ΡΕΝΑ ΛΙΤΗ

Χίο

85

Παρασκευή 15

ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΡΙΤΣΑ

Τρίκαλα

101

ΣΩΤΗΡΗ ΨΗΜΑΔΑ

Νέα Υόρκη (κατ. Πλάτανο Ναυπακτίας)

47

Tρίτη 15
Τετάρτη 16

ΜΑΡΙΝΑ ΓΔΥΣΗ

Βροντάδο Χίου

92

Παρασκευή 15

ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ-ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ

Μανδράκι Νισύρου

89

Τετάρτη 15

Κοντογουράτα Κεφαλονιάς

85

Κυριακή 17

ΜΑΡΙΑ ΧΡΟΝΑ

τα Χανιά Κρήτης

75

Παρασκευή 17

Δευτέρα 18

GABRIEL MELIS

τη Σκάλα Κεφαλονιάς

87

Δευτέρα 20

ΛΑΜΠΡΟ ΣΙΔΕΡΑΚΗ

Βαβύλους Χίου

94

Δευτέρα 20

ΕΛEΝΗ M.ΝOΛΑ

Tallahasseeς, Φλόριδα

Τετάρτη 16

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΟΥΤΟΥΛΗ

Αρχάγγελο Ρόδου

69

ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ

Δρυμιά Ξάνθης

100

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΓΙΑΝΟ

Αστακό Αιτωλοακαρνανίας

63

EVRYKLIA PANOS

Stavrodromi Pogoniou Epirus 98 Wednesday, 20

ANNA XAΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ

Νέα Υόρκη(κατ.) Καστελόριζο

81

Κυριακή 26
Κυριακή 26

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

Μυστρά Σπάρτης

Πέμπτη 17

92

Πέμτη 17

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΩΝΗ

Κερκυρα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΩΝΗ

Κέρκυρα

59

Κυριακή 20

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ

Αντιπάτα Ερίσου Κεφαλληνίας

85

ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΥΓΕΤΑΚΗ

Πάλους Νισύρου

92

Κυριακή 20

το γένος ΑΓΛΑΜΙΣΗ

Βρονταμά Λακωνίας

82

Τετάρτη 20

ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Λονδίνο

57

Τρίτη 28

ΗΛΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑ

Χίο

73

Τρίτη 22

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΖΗ

Τρίπολη

74

Κυριακή 24

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΜΟΣΧΟΝΑ

Μέρωνα Κρήτης

70

Παρασκευή 31

ΚΩΣΤΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

Concord, Massachusetts

41

Τρίτη 22

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΝΟΥΛΗ

Χρύσω Ευρυτανίας

89

Δευτέρα 25

Δευτέρα 21

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΡΒΟΛΑΚΟ

Μαραθέα Λακωνίας

83

Δευτέρα 25

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΔΑΦΝΟ

καταγωγή Χίο

59

72

Κυριακη 20 Ι

Τρίτη 19

Ioύνιος

ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΩΖΗ

Καλλιμασιά Χίου

106

Πέμπτη 24

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Αχλαδοχώρι Σερρών

82

Πέμπτη 24

(APOSTOLOS VOUYOUKAS)

Αλεξάνδρεια Αιγύπτου

88

Δευτέρα 25

ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα

79

Κυριακή 2

STEVE MARIS

New York

83

Τρίτη 26

ΛΙΖΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Νέα Υόρκη (κατ. Θάνος Λήμνου)

63

Κυριακή 2

ΘΙΣΒΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Βοστώνη

92

Πέμπτη 24

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

Ανδρο

88

Σάββατο 26

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΕΡΕΖΑΚΗ

κατ. Χανιά Κρήτης

95

Τετάρτη 27

ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

Αγρελωπό Χίου

86

Δευτέρα 3

PAUL PAXIS

Αθήνα

93

Τετάρτη 27

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΤΤΕ

Μυτιλήνη

87

Δευτέρα 3

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΤΟΥΡΤΟΥΛΗ

Λέρο

74

Δευτέρα 28

ΣΠΥΡΟ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟ

Νέα Υόρκη (κατ. Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς)

45

Τρίτη 29

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΑΤΣΑ

Ισωμα Καρυών Αρκαδίας

75

Τετάρτη 27

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΗΛΙΑΚΟ

Κάλυμνο

94

Τρίτη 4

ΑΓΓΕΛΟ ΚΟΥΣΤΕΡΗ

Μέγαρα

74

Τρίτη 29

ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΑΚΗ

Αθήνα

91

Πέμπτη 28

ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αθήνα

76

Τετάρτη 5

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΥ

Καστόρι Λακωνίας

64

Παρασκευή 7

Ιωάννη Α. Μπακάλη

Κολλίνες Αρκαδίας

75

Παρασκευή 7

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αγαλιάνη Κυπαρισσίας

90

Σάββατο 8
Κυριακή 9

Aπρίλιος

Φεβρουάριος

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΣΤΕΑ

Αναβρυτή Λακωνίας

94

Δευτέρα 1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΡΜΑΝΑΚΟ

Αγία Κυριακή Σπάρτης, Λακωνία

98

Σάββατο 2

ΘΕΟΔΩΡΟ ΡΕΣΒΑΝΗ

Μάνη

82

Δευτέρα 1

ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΡΑΛΑΙΜΟ

Αμάλου, Καρκινάγρι Ικαρίας

81

Κυριακή 9

87

Τετάρτη 6

DONNA CATHERINE GEORGE

Astoria, New York

62

Tuesday, 2

ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΠΟΛΑ) ΣΟΛΩΜΙΔΗ

Κεφαλονιά

86

Παρασκευή 14

78

Τετάρτη 6

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Καλαβασό Κύπρου

98

Τρίτη 9

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΩΔΟΣΗ

Σιάτιστα Βορείου Ηπείρου

Τετάρτη 6

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΣΣΗ

Μέγαρα Αττικής

84

Τρίτη 9

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΤΣΑ) ΖΑΠΑΝΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ

Κω

82

Σάββατο 13

VASILIKI (BESS) KOUTZOULIS

το γένος ΒΑΝΔΩΡΟΥ

Σκάλα Κεφαλονιάς

Πέμπτη 7

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΕΤΣΗ

Πέρδικα Θεσπρωτίας

82

Σάββατο 13

ΑΡΓΥΡΩ ΒΕΝΕΤΗ

MARY STANTYOS

Λέσβος Κεράμι Καλλονής

90

Παρασκευή 8

PAULINE KARVOUNIS ZOUPANOS

Προσήλιο (Στροτζά), Λακωνίας

90

Τρίτη 16

ΘΕΩΝΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΛΑΣ

Καρυές Λακωνίας

Ιατρό ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓIΩΡΓΟ ΚΡΙΜΙΤΣO

χωριό Πέρα Ορεινή στην Κύπρο 74Παρασκευή 19
Τυρό Κυνουρίας Αρκαδίας
82
Κυριακή 21

ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ

Νίσυρο

81

Παρασκευή 1

ΑΘΗΝΑ ΛΙΤΟΥ

Νέα Υόρκη (κατ. Αναβρυτή Λακωνίας)

96

ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΠΡΕΝΤΑ

Πειραιά

ΒΑΓΙΑ ΖΩΙΔΗ

Καλαμπάκα Θεσσαλίας

ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΠΡΕΝΤΑ

Πειραιά

ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΑΣΤΙΧΕΝΟΥ
EFSTATHIOS NALPANTIDIS
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΥ

Λευκώνα Φλώρινας
Αθήνα

87

85

Κυριακή 10

84

Πέμπτη 14

90

Πέμπτη 14

72

Κοντιά Λήμνου

Δευτέρα 18

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΙΡΚΑ

Πειραιά

62

Τρίτη 19

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΣΚΑΡΤΑΔΟ

Αστυπάλαια Δωδεκανήσου

86

Τρίτη 19

Πήδασο Μεσσηνίας

74

Λογγάστρα Λακωνίας

61

ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

Μανδράκι Νισύρου

90

Μ. Τετάρτη 24

ΠΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ

Νικιά Νισύρου

90

Μ. Τετάρτη 24

ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΗ

Tenafly Νέας Ιερσέης

76

Μ. Πέμπτη 25

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΤΗ

Μυστρά Λακωνίας

Μ. Σάββατο 27

ΘΕΟΔΩΡΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ

Λαμπρέικα Κάτω Αχαΐας

85 Κυριακή Πάσχα 28

Τρίτη 18
Τετάρτη 19

Αργος

95

Παρασκευή 21

Νεοχώρι Χίου

85

Δευτέρα 24

Αθήνα

65

Παρασκευή 28

Διδυμότειχο Εύβρου

65

Παρασκευή 28

Τετάρτη 3

Μ. Δευτέρα 22
Ioύλιος

Σάββατο 16

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ

95
76

Πέμπτη 21

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΤΣΙΟΥ

Αργος

76

PETER ALLAN
του Οικουμενικού Θρόνου

Νέα Υόρκη

93Κυριακή 7 Αρχων

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 29

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΠΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Μύτικα Πρέβεζας

88

ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ

Σκάλα Κεφαλονιάς

Δευτέρα 8

JOHN (IOANNIS) VORIAS

Thymiana Chios

100

Tuesday 24

83

Τεταρτη 10

ΗΛΙΑ ΣΟΥΛΑΝΤΖΟ

Γαλαξίδι Φωκίδος

84

Τετάρτη 25

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΖΗ Σκούρα Σπάρτης Λακωνίας

78

Δευτέρα 15

ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΙΚΝΗΣ

Κω, κάτοικος Nέας Ιερσέης

74

Παρασκευή 27

METRAKAS CHRISTOS H.

79

Saturday, 13

ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΧΑΓΙΑ

Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων

73

Σάββατο 28

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΖΗΣΗ

Σωπική Βορείου Ηπείρου

89 Σάββατο 28

Boston

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ

Βρυσούλες Μεγαλόπολης Αρκαδίας 91

Τετάρτη 17

ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ

Θεσσαλονίκη

94

Πέμπτη 18

ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΑΤΙΩΤΗ

Ξενιές Ηλείας

76

Παρασκευή 19

ΚΛΕΙΩ ΚΛΑΙΡΗ ΚΟΡΔΑ

Καλαμάτα

62

Παρασκευή 19

IΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΑΡΑΤΟ

Λέρο Δωδενανήσου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ι. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗ

Καρδάμυλα Χίου

82

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΟΥΝΗ ΛΙΖΑΡΔΟΥ Αρνα, Σπάρτη Λακωνίας

Τετάρτη 30

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (JAMES) ΦΛΩΡΑΚΗΣΑθήνα (κατ. Μεγάλη Γότιστα Ιωαννίνων)

86

Πέμπτη 31

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟ

83

Πέμπτη 31

Αγιο Νικόλαο Λακωνίας

Νοέμβριος
Oκτώβριος

POPPY VLASIDIS

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΛΑΔΙΚΟ

Χίο

61

Παρασκευή 1

70

Τρίτη 1

AVGI TZENIS

Freehold

83

Παρασκευή 1

Τρίτη 1

ΠΑΝΤΕΛΗ (PETER) ΑΜΠΑΖΗ

Λιβάδια Χίου

70

Κυριακή 3

72

Παρασκευή 19

ΑΘΑΝΑΣΙΑ (STACY) ΣΑΚΕΤΟΥ - ΣΚΟΚΟΥ Νέα Υόρκη

54

Σάββατο 20

ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΡΝΙΚΑ

Κάμπο Χίου

63

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΟΣΩΝΗ

88

Κυριακή 21

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΣΓΟΒΑ

Τραγανό Ηλείας

90

Πέμπτη 3

ΙΩΑΝΝΗ (JOHN) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Κουκκουνάρα Καλαμάτα Μεσσηνίας 82

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ (KITHAS) Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας 94

Κυριακή 6

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΟΣΗΣ

Καλιγάτα Κεφαληνίας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΠΟΥΛΟ
(ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ)

Σελιανιτικα Αιγίου Αχαΐας

DR. ARISTIDES SCOUFELIS

Νέα Υόρκη (κατ. Πέργαμο Μικράς Ασίας)

ΑΓΓΕΛΟ ΔΕΦΙΓΓΟ

Θήβα Βοιωτίας

74

Τρίτη 23

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ανω Δωρίο (Σούλιμα) Μεσσηνίας 77

Πέμπτη 25

ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΡΑΒΟΛΟ

Χίο, Ανω Καρδάμυλα

91

Σάββατο 27

ZUBALAKE BARBARA

Nesconset, NY

ΠΑΝΟΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Τσουκαλάδες Λευκάδας

84

Δευτέρα 29

ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΑΡΑΛΗ

Κεφαλονιά

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Νέα Υόρκη (κατ. Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας) 88

Κυριακή 28

ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θεόκτιστο Γορτυνίας, Ν.Αρκαδίας95

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ

Κυνηγού Πυλίας Μεσσηνίας

Τετάρτη 31

ΚΑΤΙΝΑ ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑ

Κάμπο Χίου

93

MARGARITA VIOLETA PASSIONE

Νέα Υόρκη

33

Τρίτη 15

ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟ

Brooklyn

59

Τετάρτη 16

ΑΡΓΥΡΗ Δ. ΝΟΥΦΡΙΟ

Καρδάμυλα Χίου

73

Παρασκευή 18

88

82

Τρίτη 29

Διγαλέτο Κεφαλληνίας

58

Τρίτη 5
Τετάρτη 6

Κυριακή 21

ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΑΚΟΣ

Αθήνα

61

Τρίτη 8

Δευτέρα 22

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΚΩΣΤΑ) ΣΤΕΡΓΙΟΥ Αθήνα

85

Κυριακή 6

70

Πέμπτη 10
Τετάρτη 9

CHARLES (ΚΥΡΙΑΚΟ) A. GORDON Νέα Υόρκη

60

Παρασκευή 8

ΣΟΦΙΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΙΩΤΗ

Αστόρια

92

Κυριακή 10

Δευτέρα

ΑΝΤΩΝΙΟ Ν. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Διαφάνι Καρπάθου

82

Κυριακή 10

Τρίτη 15

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΙΤΡΑ ΛΩΛΗ

Αστόρια

77

Τρίτη 12

ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Καλαβασό Κύπρου

95

Τρίτη 12

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΕΝΕΤΗ

χωριό Ορεινό Ιωαννίνων

87

Πέμπτη 14

Αύγουστος

ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΤΡΑΚΗ

Νέα Υόρκη

92

Παρασκευή 2

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Βομπλό, Πωγωνίου Ιωαννίνων

94

Παρασκευή 2

ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗ

Νήσο Σύρο

89

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΡΦΑΝΙΔΗ

Καβάλα

94

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗ

Νόστιμο Καστοριάς

90

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΣΑΚΕΤΟΣ

Bronx Νέας Υόρκης (κατ. Ναύπακτο) 88

ZUBALAKE BARBARA

Nesconset, NY

ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΙΜΗ

Αγιο Γάλα Χίου

Τετάρτη

83

Παρασκευή 11

ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΚΙΛΛΑ

Πειραιά

71

Τετάρτη 6

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΔΕΡΑΚΗ

Πυργί Χίου

82

Παρασκευή 8

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΕΤΡΑΚΟ

Μαγούλα Σπάρτης

90

Παρασκευή 8

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΟΛΕΒΑ

Διασελλάκι Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας 89

Παρασκευή 8

CALIOPI (POPI) STEFANIDIS

Νέα Υόρκη

91

Κυριακή 17

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΟΥ

Αλεξάνδρεια Αιγύπτου

83

Κυριακή 17

ΗΡΑΚΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

Μηλιά Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας79 Παρασκευή 15

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΑΡΑΜΠΑΝΗ
STANDINOS LOGUS

Κόρινθο
Brooklyn

89Πέμπτη 17 CON91
Saturday, 19

Δευτερα 5

ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΖΟΥΜΑ

Νίσυρο

92

Κυριακή 20

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΛΑΜΗ

Σωπική Βορείου Ηπείρου

89

Πέμπτη 21

Δευτέρα 5

ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΑΛΛΙΔΗ

Καστοριά

77

Κυριακή 20

SITARAS, JOHN ("YANI")

Chios, Greece

82

Παρασκευή 22

Τρίτη 6

CHRYSOULA NASSIOS

Ρουμανία

97

Κυριακή 20

ΖΩΗ ΚΑΟΥΡΗ

Πειραιά

84

Τετάρτη 27

Τρίτη 6

ELIZABETH K. GABRIEL

New Bedford, MA
Brooklyn

ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ

Σεβαστούπολη Ρωσίας

92

Σάββατο 10

ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΚΚΑ

ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΒΑΡΕΛΛΑ

Λάρνακα Κύπρου

87

Τετάρτη 14

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (BOB) ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Πειραιά, κάτοικο ΝY

πατρός ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΟΜΠΡΕ

Ρουμανία

Κυριακή 20
42

Δευτέρα 21

85

Τετάρτη 23

Δεκέμβριος

70

Πέμπτη 8

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ

Κροκεές Λακωνίας

87

Σάββατο 26

PETER CHIMOS

Χελιδόνα Ευρυτανίας

75

Κυριακή 1

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟ (ΤΑΚΗΣ) ΜΗΛΛΙΑΡΕΣΗ Τζανάτα Κεφαληνίας

72

Πέμπτη 7

ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΕΝΕΤΗ

Νεοχώρι Χίου

85

Σάββατο 26

ΠΑΝΟ ΜΑΝΗ (ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ)

Πάτρα

89

Δευτέρα 2

ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΒΑΡΕΛΛΑ

Λάρνακα Κύπρου

87

Τετάρτη 14

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (EDDIE) ΛΙΜΑΖΟΠΟΥΛΟ Αθήνα Αττικής

85

Δευτέρα 2

ΜΑΙΡΗ ΜΑΛΙΑΓΡΟΥ

Σπάρτη

63

Πέμπτη 15

Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη

ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

79

Δευτέρα 2

ΣΤΕΛΙΟ ΣΑΚΟΥΛΑ

Αγιο Γεώργιο Συκούση Χίου

90

Πέμπτη 15

ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΖΩΗ

Κόνιτσα Νομού Ιωαννίνων

83

Κυριακή 27

ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ Νίππος Αποκορώνου, Χανιά Κρήτης 73

Πέμπτη 5

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΛΕΚΑ

Παραδείσια Μεγαλουπόλεως

75

Σάββατο 17
ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Νικιά Νισύρου Δωδεκανήσου

81

Τρίτη 29

ΛΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Ασγάτα Λεμεσού

87

Δευτέρα 19

ΑΝΝΑ ΤΣΑΚΝΗ

Ιμβρο

78

Τρίτη 20

ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΙΟ

Τρύπες Χίου

79

Σάββατο 24

ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΓΙΟΥ

Ανω Καρδάμηλα Χίου

90

Τρίτη 27

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΟΝΙΟΥΔΗ Κάμπο Χίου

53

Παρασκευή 30

NICHOLAS GEORGE PR0IOS

24

Σάββατο 31

Bronx της Nέας Υόρκης

Σεπτέμβριος

Καλεσμένο Ευρυτανίας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

Καλεσμένο, Καρπενήσι Ευρυτανίας 90

Δευτέρα 9

ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Νάουσα Ημαθίας

75

Δευτέρα 9

ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΚΑΤΤΟ

Μanhattan (κατ. Σπαρτούντα Χίου)

84

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΖΑΛΑ

Μάραθο Ικαρίας

ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Νάουσα Ημαθίας

75

Δευτέρα 9

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

Κοτσιρίδι Ν. Αρκαδίας

89

Σάββατο 14

79

Τρίτη 10
Τετάρτη 11

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΡΙΛΛΑ

Αναβρυτή Σπάρτης Λακωνίας

88

Κυριακή 15

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ

Kατερίνη Πιερίας

48

Κυριακή 15
Κυριακή 15

ΑΣΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ

Μανδράκι Νισύρου

93

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΟΛΕΦΑ

Σταυροσκιάδι, Πωγώνι

96

Κυριακή 1

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ

Ζάκυνθο

74

Κυριακή 15

ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ

Μεστά Χίου

74

Κυριακή 1

ΠΑΝΟ ΑΛΙΦΙΕΡΗ

Καλαμίτσι Αλεξάνδρου, Χανιά

80

Δευτέρα 16

ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ ΚΑΡΑΛΕΚΑ

Παραδείσια Μεγαλουπόλεως, Αρκαδίας 78

Δευτέρα 2

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΥΛΑΚΟΥ

Αναβρυτή Σπάρτης Λακωνίας

88

Πέμπτη 19

ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΧΙΡΙΔΗ

Τούμπα, Θεσσαλονίκη

82

Σάββατο 7

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΡΟΣ

Αθήνα

63

Σάββατο 21

ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ

Κωσταράζι Καστοριάς

82

Δευτέρα 9

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Αμοργό

81

Παρασκευή 20

ΑΝΝΑ ΜΑΥΡΕΛΗ

Αθήνα

79

Τετάρτη 11

ΓΕΩΡΓΙΟ Σ. ΔΟΥΚΑ

Γοράνους, Σπάρτης Λακωνίας

77

Κυριακή 22

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ

Αστόρια ΝΥ (κατ. Κέρκυρα)

41

Τετάρτη 11

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΑΡΑΜΗ ΑΖΖΑΤΑ

Norwood, NJ

94

Παρασκευή 20
Παρασκευή 20

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΚΑΤΗ

Κέφαλο, Κω, Δωδεκάνησα

80

Παρασκευή 13

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗ

Βατούμι Γεωργίας

94

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΔΑΜΑΚΟ

Σπάρτη

92

Παρασκευή 13

ΣΠΥΡΙΔΩΝA ΦΩΚΑ

Τσακαρισιανό Κεφαληνίας

85

Σάββατο 21

ΔΗΜΗΤΡIO ΚΑΛΟΕΙΔΗ

Πετρίνα Λακωνίας

85

Δευτέρα 16

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟ

Ραζάτο Κεφαλονιάς

83

Κυριακή 22

ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ

Δερμάτι Καρπενησίου

88

Δευτέρα 16

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΒΑΡΗ

Κότρωνα Μάνης Λακωνίας

90

Δευτέρα 23

ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ

Τακτικούπολη Πόρου Τροιζηνίας 76

Πέμπτη 19

ΗΡΑΚΛΗ ΔΡΙΖΗ

Σταυροδρόμι Ιωαννίνων

84

Τετάρτη 25

ΣΠΥΡΟ Γ. ΜΕΝΕΓΑΤΟ

Ασσο Κεφαλονιάς

73

Παρασκευή 20

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Σταυροδρόμι Ηπείρου

82

Πέμπτη 26

ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Πλάκα Μεγαλόπολης Αρκαδίας 92

Παρασκευή 20

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Μελιγαλά

83

Παρασκευή 27

ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ

Καρπενήσι Ευρυτανίας

Παρασκευή 20

ΣΠΥΡΟΣ Σ. ΜΠΙΛΗΣ

Σωτήρα Βορείου Ηπείρου

106 Παρασκευή 27

64
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Προβλέψεις
18 μέχρι 24
Ιανουαρίου
Κριός

Δίδυμοι

Κριοί μου παρόλο που τα κρυφά και τα παράνομα,
θα βασιλέψουν αυτήν την εβδομάδα στη ζωή σας,
εάν θα τους δώσετε πνοή, αυτό εξαρτάται ξεκάθαρα
μόνο από εσάς. Οι ευκαιρίες βέβαια θα έρθουν και θα
σταθούν μπροστά σας. Από αστρολογική άποψη θα
φανεί απίθανο να κυριαρχήσετε στα πάθη σας και
έτσι αυτά θα σας πάρουν τον έλεγχο. Δε μένει από το
να σας ευχηθώ, καλή σας απόλαυση.

Δίδυμοί μου και για σας θα γίνουν πολλά ξεκαθαρίσματα στις ερωτικές σας σχέσεις και συνεργασίες σας.
Ο επαγγελματικός χώρος όμως και καριέρα σας, η
οποία βρίσκεται σε ανοδική πορεία θα καταλάβετε ότι
δεν πρόκειται να σας προδώσουν ποτέ. Φυσικά θέλει
και τις απαραίτητες προσπάθειες από μέρους σας, κάτι
όμως το οποίο το έχετε ήδη στο τσεπάκι σας. Αυτή την
εβδομάδα θα γίνετε λίγο Αιγόκεροι.

Ταύρος

Καρκίνος

Ταύροι μου, αρκετά ερωτικό προβλέπεται αυτό το
διάστημα για σας, που είσθε γεννημένοι στην αρχή
του ζωδίου. Με Αφροδίτη εξάγωνο προς το ζώδιο σας
και Δία σε τρίγωνο με τον ουρανό επάνω σας, ποιος
σας πιάνει. Δυστυχώς όμως για τους περισσότερους
δεσμευμένους θα γίνει ένα πολύ καλό ξεκαθάρισμα,
μιας και ο Αρης θα σας χτυπήσει την πόρτα επιτακτικά.
Από τη μια πόρτα θα μπει το καινούργιο κι απ’ την
άλλη θα φύγει το παλιό.

Καρκίνοι μου αγαπημένοι θέλω λίγο αυτή την εβδομάδα να προσέξετε μικρό-ατυχήματα και σε κάθε περίπτωση αποφυγή προγραμματισμένων επεμβάσεων.
Οι σχέσεις σας, εδώ και καιρό βάλλονται, απλά αυτή
την εβδομάδα ίσως να αισθανθείτε λίγο παραπάνω
ανικανότητα στη διαχείρισή τους, κυρίως όσον αφορά
πάθη και λάθη του παρελθόντος. Προσπαθήστε να
δείξετε σύνεση και φρονιμάδα σε οποιαδήποτε συναισθηματική σπατάλη.

Βασιλική Κόντη
Συμβουλευτικές υπηρεσίες Αστρολογίας
και ψυχικής υγείας, απόφοιτος
Bristol School of Astrology
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Λέων

Παρθένος

Ζυγός

Σκορπιός

Λιοντάρια μου, προσοχή θα χρειαστεί η
εβδομάδα αυτή, σε λόγια που θα ειπωθούν
ανάμεσα σε σας και στους αγαπημένους
σας. Προβλέπεται γερό ξεκαθάρισμα κυρίως
στις ερωτικές σχέσεις, αλλά και σε σχέσεις
γονέων με εφήβους και λιγότερο με τα
μικρά παιδιά. Η καθημερινότητά σας επίσης
έχει πάρει μια ανεξέλεγκτη ροπή, και τα
γεγονότα είναι αυτά που σας οριοθετούν
και όχι εσείς αυτά. Υπομονή και σύνεση
είναι η λύση.

Παρθένοι μου, αυτή την εβδομάδα οι
διαπροσωπικές σας σχέσεις, θα σας γεμίσουν
με ισχυρές προσκολλήσεις και ηχηρές αφοσιώσεις. Κάτι από τους πρωταγωνιστές στο
«Οσα παίρνει ο άνεμος» φανταστείτε. Η
διάθεσή σας, η κοινωνική θα είναι αρκετά
γενναιόδωρη και θα εκπέμπεται μεγαλοψυχία. Προσοχή χρειάζεται σε εξαπατήσεις
και σε διαμάχες που μπορεί να προκύψουν
με το οικογενειακό περιβάλλον.

Ζυγοί μου, την εβδομάδα αυτή η δημοτικότητά σας, θα είναι αυξημένη καθώς και
οι φιλικές διαθέσεις που θα έχετε προς
τους άλλους. Νιώθετε ότι πλέον είστε περισσότερο ισορροπημένοι και ίσως κάνετε
κάποιο ξεκαθάρισμα με κάποια άτομα του
κοντινού περιβάλλοντός σας, αλλά και του
οικογενειακού. Αυτό θα το νιώσουν τα οικογενειακά πρόσωπα, τα οποία θα προσπαθήσουν για μία ακόμα φορά να σας
αποπροσανατολίσουν και να σας χειραγωγήσουν. Φυσικά με βάση τα θέλω τους.

Σκορπιοί μου έχει έρθει η ώρα να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα, όσον αφορά τα οικονομικά έσοδα που έχετε από τη δουλειά
και την καριέρα σας. Αρκετοί από εσάς, θα
απαιτήσουν μία μεγαλύτερη χρηματική εισροή. Παρασκηνιακές δράσεις στο χώρο των
επαγγελματικών θα φανερωθούν μπροστά
στα μάτια σας, από την επόμενη εβδομάδα.
Το θετικό που θα νιώσετε είναι ότι το σπίτι
θα αποπνέει για σας, γαλήνη ηρεμία και
σιγουριά.

Τοξότης

Αιγόκερως

Υδροχόος

Ιχθύς

Τοξότες μου με τον Αρη επάνω σας και
ιδιαίτερα στην ένατη μοίρα του Τοξότη ξεκινάει μια περίοδος, στην οποία θα γίνουνε
πολύ σημαντικά ξεκαθαρίσματα. Ξεκαθαρίσματα τα οποία τα είχατε στο νου σας
αρκετό καιρό και αφορά κυρίως ερωτικές
σχέσεις. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε
παρερμηνεύσεις αλλά και στην... στάχτη
στα μάτια που θα προσπαθήσουν να σας
ρίξουν προς αποφυγήν των μοιραίων.

Αιγόκεροί μου διαθέτετε βλέμμα συνετό
και βαθύ, εκεί που οι άλλοι τα χάνουν.
Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει αυτή η εβδομάδα. Παρόλα αυτά θα καταβάλλετε μοχθηρές προσπάθειες προς την πραγμάτωση
των στόχων σας. Αυτό μπορείτε να το καταφέρετε, με σύνεση και πίστη. Εάν προσπαθήσετε να πειθαρχήσετε και να κυριαρχήσετε απέναντι στα πάθη σας, θα έχετε
καλύψει τη μεγαλύτερη διαδρομή, προς
αυτά που επιθυμείτε.

Υδροχόοι μου μαντέψτε σε ποιον τομέα
θα έχετε εσείς ξεκαθαρίσματα. Μα φυσικά
σε αυτόν που σας ενδιαφέρει περισσότερο,
και δεν είναι άλλος από τον τομέα των επιστήθιων φίλων. Ευτυχώς δεν θα λείψουν οι
ευκαιρίες για κάποια πιο μακρινά ταξιδάκια
ή επιμορφωτικά σεμινάρια, που επίσης σας
ενδιαφέρουν αλλά και σας αποσυμπιέζουν.
Δεν αποκλείεται επίσης να έχετε και ευκαιρίες για αύξηση του εισοδήματός σας, είτε
μέσα από την εργασία σας είτε από άλλες
κρυφές πηγές.

Ιχθύς μου, οι πλανητικές όψεις αυτή την
εβδομάδα ενισχύουν την εξιδανίκευση του
ερωτικού σας συντρόφου. Κάτι παρόμοιο
μπορεί να συμβεί και με τις υπόλοιπες σχέσεις σας, καθώς και με τις συνεργασίες σας.
Αυτό που κυρίως βάλλετε είναι ο χώρος ο
επαγγελματικός, που κάποια απαραίτητα
ξεκαθαρίσματα θα γίνουν αυτό τον καιρό.
Θα πρέπει να προσέξετε ποιόν άνθρωπο
εμπιστεύεστε και σε τι.
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«Το να είσαι πατριώτης,
είναι τιμή και όχι καταφρόνια»
Αναφορά τιμής στους Ελληνες της Διασποράς Νίκο Μούγιαρη, Φώτο Φωτιάδη και Αντώνη Διαματάρη
Tου Γιάννη Σμαραγδή

O

Ελληνισμός ζει την ακατανόητη εμμονή ψευδεπίγραφων
προοδευτικών, οι οποίοι θεωρούν ύβρη το να αποκαλείται
κάποιος πατριώτης, ενώ οι ίδιοι ποτέ δεν αποκαλούν την
Ελλάδα πατρίδα, αλλά τόπο
ή στην καλύτερη περίπτωση
απλώς χώρα.

Προσπαθώντας να κάνω την ταινία «Καζαντζάκης» για τον μεγάλο συγγραφέα Νίκο
Καζαντζάκη, βίωσα στην Ελλάδα μας κάθε είδος ανθελληνικότητας πάνω στο πετσί μου
και μέσα στο μυαλό μου, όχι όμως και στην
ψυχή μου που βρίσκεται γι’ αυτούς σε απλησίαστα βαθιά νερά. Μια ταινία -θέλω να πιστεύω- πατριωτική, με θετικό πρόσημο για
την Ελλάδα αλλά και για την εξέχουσα αυτή
προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη που
οι ψευδεπίγραφοι προοδευτικοί του καιρού
του αλλά και ακραίοι συντηρητικοί με τον
μανδύα της πίστης, από την άλλη μεριά, του
επετέθησαν με τον χειρότερο τρόπο.
Ευτυχώς, δεν υπάρχουν μόνο αυτοί οι κατ’
όνομα «Ελληνες». Υπάρχουν και αυτοί που
αγαπούν και ανυψώνουν την μέσα ανώτερη
Ελλάδα, που ξέρουν τι σημαίνει να είσαι Ελληνας πατριώτης, που κατανοούν με τις
πράξεις τους αυτό που έλεγε ο μεγάλος μας
ποιητής της περιφέρειας Κωνσταντίνος Καβάφης «Ελληνικός… δεν έχει η ανθρωπότης
ιδιότητα τιμιοτέραν».
Είχα την τύχη στην ζωή μου να συναντήσω
πολλούς από αυτούς. Εξέχοντα πρόσωπα αλλά
και λαϊκούς ανθρώπους, με μεγάλη αγάπη
για την πατρίδα και τον Ελληνισμό, που οι
καιροί δεν άλλαξαν την αγάπη τους προς την
πατρίδα μας. Οι περισσότεροι εξ’ αυτών ήταν
απόδημοι Ελληνες ή Ελληνες της περιφέρειας
και αρκετοί από αυτούς ξεχωριστές προσωπικότητες από την Κύπρο.
Επιτρέψτε μου με αυτό το σημείωμα να
μιλήσω για τρία πρόσωπα ξεχωριστά, που ο
καθένας με τις πράξεις του και με τη στάση
ζωής του υπερασπίστηκαν «την τιμιοτέραν
ιδιότητα, του να είναι κανείς Ελληνας», τον
Νίκο Μούγιαρη, τον Φώτο Φωτιάδη και τον
Αντώνη Διαματάρη.

Νίκος Μούγιαρης
Τον Νίκο Μούγιαρη τον γνώρισα από τον
φίλο και σπουδαίο δημοσιογράφο και συγγραφέα Μιχάλη Ιγνατίου. Στην πρώτη γνωριμία
μας είπαμε ένα φευγαλέο «χαίρω πολύ»,
τίποτα περισσότερο.
Μετά από μερικούς μήνες, συναντηθήκαμε
τυχαία στο φουαγιέ ενός αθηναϊκού ξενοδο-

Ο Γιάννης Σμαραγδής με το τιμητικό μετάλλιο που του απένειμε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.
χείου. Μιλήσαμε για την ταινία «Καζαντζάκης»
την οποία μόλις είχα ολοκληρώσει και με
ρώτησε αν έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου για
μετά. Του απάντησα «ναι, πρόθεσή μου είναι
να κάνω ταινία τον Ιωάννη Καποδίστρια».
Απνευστί μου είπε «να έρθεις να με βρεις, θα
σε βοηθήσω να κάνεις την ταινία για τον Καποδίστρια». Ακόμα συγκρατώ το φλεγόμενο
βλέμμα του.
Εκτοτε συνευρεθήκαμε αρκετές φορές στη
Νέα Υόρκη και ζήσαμε μεγάλες χαρές. Την
τελευταία φορά που τον είδα, η αρρώστια
τον είχε καταβάλλει. Μου ξαναείπε «η ταινία
‘Καποδίστριας’ πρέπει να γίνει. ΠΡΕΠΕΙ». Μέχρι που «έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι μου
έστελνε μηνύματα, πάντα ενθαρρυντικά. Τα
‘χω κρατήσει αυτά τα πολύ συγκινητικά του
μηνύματα. Παρ’ όλο που είχε αρχίσει ήδη η
αλλοίωση των νοητικών λειτουργιών του, η
βαθιά του επιθυμία να γίνει η ταινία παρέμεινε
ΕΝΤΕΛΩΣ αναλλοίωτη!
Στο διάστημα αυτό και μέχρι να μετοικήσει

και αυτός στα ενδότερα του χρόνου, στην
μακάρια αθανασία, έμαθα τα «θαύματα» αυτού
του εντελώς ξεχωριστού ανθρώπου. Ηταν
ένας φιλάνθρωπος, ο οποίος πρόσφερε χωρίς
να ζητά ανταλλάγματα, απλόχερα σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Και κυρίως βοηθούσε
αθόρυβα για τα εθνικά θέματα. Ηταν ένας
στυλοβάτης του Ελληνισμού και η ψυχή του
ήταν μια φλόγα που έκαιγε για την Κύπρο
και την Ελλάδα. Ενας εξέχων πατριώτης, δοσμένος χωρίς όρια και συμβιβασμούς στην
ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και το ελληνικό Εθνος.
Διακατεχόταν από ένα αυθεντικό και βαθύ
αίσθημα ευθύνης, στήριζε απλόχερα καθετί
που συμπορευόταν με το ωραίο και το αληθινό.
Πάσχιζε συνεχώς να δημιουργήσει υποδομές,
πυλώνες για το μέλλον, να ενώσει τους Ελληνες, να δρομολογήσει στόχους, να χαραχθεί
συγκροτημένη στρατηγική για την υπεράσπιση
των εθνικών δικαίων και για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον Τούρκο κατακτη-

τή.
Δυστυχώς, όλο και λιγοστεύουν από τον
Ελληνισμό όμοια ανιδιοτελείς πατριώτες, άνθρωποι των μεγάλων οραματισμών.
«Εφυγε» και δεν πρόφτασε να βοηθήσει
να γίνει η ταινία. Πιστεύω όμως ακράδαντα
πως ό,τι αυτός ως Ελληνας και Κύπριος της
διασποράς ξεκίνησε, θα το ολοκληρώσουν
καλοί πατριώτες εντός και εκτός Ελλάδος.
Αυτό που προσωπικά θα κάνω είναι να
του αφιερώσω την ταινία, όταν με το καλό
ολοκληρωθεί, ως μικρό δείγμα σεβασμού και
Αγάπης γι’ αυτόν τον Μεγάλο Ελληνα, πρότυπο
για τους μελλοντικούς καιρούς του Ελληνισμού.

Φώτος Φωτιάδης
Ενας εξέχων Ελληνας της Κύπρου. Επιχειρηματίας με μεγάλο εύρος. Διανοούμενος,
στοχαστής και πάνω από όλα πατριώτης. Τον
γνώρισα στην Κύπρο όταν μου έκανε την
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Γιάννης Σμαραγδής: «Από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε με τον Φώτο Φωτιάδη,
γίναμε φίλοι και είχα την αίσθηση ότι οι ψυχές μας είχαν στο παρελθόν συνευρεθεί ή
συνυπήρξαν ως ‘αδελφές ψυχές’».
τιμή να με βραβεύσει το Πολιτιστικό του
Ιδρυμα Φώτος Φωτιάδης και είχα επίσης την
τιμή να μου επιδώσει αυτό το τιμητικό δίπλωμα
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Νίκος Αναστασιάδης.
Από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε
με τον Φώτο Φωτιάδη, γίναμε φίλοι και είχα
την αίσθηση ότι οι ψυχές μας είχαν στο παρελθόν συνευρεθεί ή συνυπήρξαν ως «αδελφές
ψυχές». Το βασικό στοιχείο που εισέπραττα
από αυτόν τον άνθρωπο ήταν η θετική ενέργεια και μια βαθιά αγάπη για τα στοιχεία που
απαρτίζουν την ελληνικότητά μας, με μια
εξαιρετική αίσθηση της πολιτιστικής διαστρωμάτωσης του Ελληνισμού. Αισθανόμουν, επίσης, συγγενικά μαζί του γιατί ως Κύπριος
ήταν Ακρίτας του Ελληνισμού όπως και εγώ
ως Κρητικός, αισθάνομαι Ακρίτας του Ελληνισμού.
Σ’ εκείνη την εκδήλωση του υποσχέθηκα
ότι όταν θα τελείωνα την ταινία «Καζαντζάκης»,
θα του έστελνα ένα DVD για να την δει.
Εως τότε παρακολουθούσε όλη τη διαδρομή
της δημιουργίας της ταινίας, αλλά και τις
σκόπιμες και οργανωμένες επιθέσεις που δέχθηκα τόσο εγώ όσο και η ταινία. Του έστειλα
το DVD και μου έστειλε την παρακάτω επιστολή, η οποία άγγιξε την ψυχή μου, αλλά
κυρίως δείχνει το μέσα μέγεθος του Ανδρός…
: «Πολύ αγαπημένε μου Γιάννη, μέσα στις
γιορτές είχα την ευκαιρία να δω και να
ξαναδώ την υπέροχη ταινία σου για τον Νίκο
Καζαντζάκη, η οποία μου δίνει γαλήνη και
με μεταφέρει σε άλλους κόσμους. Ο Θεός να

σε ευλογεί, Γιάννη μου και να σου δίνει
δύναμη να δημιουργείς τα υπέροχα έργα σου
με τα οποία ομορφαίνεις τη ζωή μας και της
δίνεις βάθος και νόημα. Φίλε μου ακριβέ,
εσύ, με την παγκόσμιας εμβέλειας ξεχωριστή
προσωπικότητά σου, την αξία και το μεγαλειώδες έργο σου, είσαι τόσο ψηλά στη συνείδηση των ορθά σκεπτόμενων ανθρώπων
που οι μικροί κακοί, οι οποίοι ποτέ δεν
λείπουν και προσπαθούν να χαμηλώσουν στα
μέτρα τους εκείνους που έχουν ανυψώσει
ανάστημα πάνω από το κενό κεφάλι τους,
πρέπει να τους αγνοείς. Το Φως δεν μπορούν
να σβήσουν οι κακοί και ανεγκέφαλοι. Συνέχισε απτόητος την τεράστια προσφορά σου
στον πολιτισμό μας και να είσαι βέβαιος ότι
έχεις ήδη κερδίσει εξέχουσα θέση στην ιστορία.
Πόσο θα ήθελα να ήμουνα αυτή τη στιγμή
δίπλα σου να σε αγκαλιάσω και να σου εκφράσω το θαυμασμό μου. Με όλη μου την
αγάπη και την απέραντη εκτίμησή μου, Φώτος».
Παραθέτω τούτο το γράμμα όχι βεβαίως
για να καταθέσω τα καλά λόγια που λέει για
το έργο και για την ταπεινότητά μου (που
ήταν βεβαίως βάλσαμο για την δοκιμαζόμενη
ψυχή μου), αλλά κυρίως γιατί μπορεί να διακρίνει κανείς μέσα από αυτή την επιστολή
την γενναιοδωρία της ψυχής αυτού του ανθρώπου, αλλά συγχρόνως για να του στείλω
δημόσια την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη
μου εκεί που πλέον μετοίκησε, στα ενδότερα
του χρόνου, στη μακάρια αθανασία που ο
καθένας μας νομοτελειακά απομακρυσμένος

Γιάννης Σμαραγδής: «Θέλω να θυμίσω ότι οι πράξεις μας είναι το ήθος μας και από
αυτό θα κριθούμε όλοι μας. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο Αντώνης Διαματάρης έπραξε
το ‘πρεπό’ όπως λέμε στην Κρήτη και είμαι περήφανος που είναι φίλος μου...».
από τον τρέχοντα κόσμο θα ταξιδεύει αν βεβαίως η ψυχή είναι αγαθή…
Δε ζει πια, αλλά το φτερούγισμα της ψυχής
του συχνά αισθάνομαι να με προστατεύει.

Αντώνης Διαματάρης
Είναι το «μυαλό» της μεγαλύτερης ελληνικής εφημερίδας του απανταχού απόδημου
Ελληνισμού, του «Εθνικού Κήρυκα». Πατριώτης, με βαθύ ελληνικό αίσθημα, αγωνιστής
της ζωής και αγωνιστής του απόδημου Ελληνισμού με εξαιρετική επιρροή και δικαίως. Η
γνωριμία μας μετατράπηκε σιγά - σιγά σε
φιλία. Ο διορισμός του ως Υφυπουργός Απόδημου Ελληνισμού ήταν όπως είπα και δημόσια
η καλύτερη επιλογή που έγινε ποτέ για αυτή
την θέση!!!
Δήλωσα, μάλιστα δημόσια ότι, ως ένδειξη
σεβασμού προς την προσωπικότητά του και
την προσφορά του στην πατρίδα «πρόθεσή
μου είναι ότι μετά την αποπεράτωση της ταινίας ‘Καζαντζάκης’ και την ολοκλήρωση του
κύκλου της στις κινηματογραφικές αίθουσες
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και αυτή η
ταινία θα παραχωρηθεί επίσης αφιλοκερδώς
στο Υπουργείο Εξωτερικών για την πολιτιστική
διπλωματία της χώρας, πολύ δε περισσότερο
τώρα που Υφυπουργός Απόδημου Ελληνισμού
είναι ο Αντώνης Διαματάρης, τον οποίο σέβομαι
και εκτιμώ ιδιαιτέρως για τον μέχρι τώρα
αγώνα του για την Ελλάδα μας».
Δεν πήγε βεβαίως καθόλου το μυαλό μου
ότι, επειδή είναι ένας αληθινός πατριώτης

και υπερασπιστής των απόδημων Ελλήνων
μέρος της κεντρικής πολιτικής στην Ελλάδα
θα τον απαξίωνε και ότι, βάζοντας τον Ελληνισμό στη σωστή του διάσταση στο Υπουργείο
Εξωτερικών θα γινόταν το κόκκινο πανί για
τους «Ελληνες κατ’ όνομα» που δεν αγαπούν
την Ελλάδα.
Ο θαυμασμός μου για το έργο που ξεκίνησε
μεγάλωσε, όταν έμαθα την ουσία του σχεδίου
που είχε αποφασίσει να εφαρμόσει για τον
απόδημο ελληνισμό.
Είναι πλήγμα για την Ελλάδα και την εξωτερική πολιτική της χώρας, και για τον απόδημο Ελληνισμό ότι αυτός ο άνθρωπος λασπώθηκε με έναν ανεπίτρεπτο και χυδαίο
τρόπο.
Θέλω να θυμίσω ότι οι πράξεις μας είναι
το ήθος μας και από αυτό θα κριθούμε όλοι
μας. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο Αντώνης
Διαματάρης έπραξε το «πρεπό» όπως λέμε
στην Κρήτη και είμαι περήφανος που είναι
φίλος μου...
Εν κατακλείδι: Ο Νίκος Μούγιαρης, ο
Φώτος Φωτιάδης και οι όμοιοί τους έριξαν
τον σπόρο. Σ’ αυτό τον συντονισμό βρίσκεται
και ο Ελληνας της Διασποράς Αντώνης Διαματάρης που με τις πράξεις του επιβεβαιώνει
την αληθινή του αγάπη για την πατρίδα. Αν
οι μεγάλοι αυτοί άνθρωποι δεν καταφέρουν
να επηρεάσουν θετικά τις ψυχές των μελλοντικών Ελλήνων, τότε φοβάμαι πως θα καταποντιστεί η Ελλάδα, η Κύπρος, ο φωτοβόλος
Ελληνισμός… και δεν το αξίζουμε.
Οι λευκοφόροι στην ψυχή εννοήτωσαν…n
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Δυσκοιλιότητα:
Το «κλειδί» βρίσκεται στη διατροφή
Ποιες τροφές
αντιμετωπίζουν και ποιες
επιδεινώνουν ένα πρόβλημα
που απασχολεί πολύ κόσμο

Τ

ο πρόβλημα της δυσκοιλιότητας είναι
ένα ζήτημα που απασχολεί ένα μεγάλο
μέρος του πληθυσμού.

Μάλιστα ένας βασικός λόγος της δυσκοιλιότητας είναι η κακή διατροφή και απουσία
τροφών, από το διαιτολόγιο, που βοηθούν
την ομαλή λειτουργία του εντέρου. Επίσης,
το ψυχολογικό κομμάτι παίζει μεγάλο ρόλο
καθώς το άγχος και το στρες δυσχεραίνουν
την όλη κατάσταση, αλλά και τη γενικότερη
υγεία του οργανισμού. Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικές από τις καλύτερες τροφές
για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.

Γιαούρτι
Το γιαούρτι, εκτός του ότι είναι μια εύγεστη
τροφή, βοηθά επίσης στις περιπτώσεις ανώμαλων κενώσεων. Τα βακτηρίδια, στο γάλα
που έχει υποστεί ζύμωση, χρησιμοποιούν τη
ζάχαρη που υπάρχει σ’ αυτό και την μετατρέπουν σε ωφέλιμο γαλακτικό οξύ. Η ζάχαρη
του γάλακτος βοηθά επίσης να κάνουμε μαλακά και πολλά περιττώματα, που περνούν
από τα έντερα με μεγάλη ευκολία. Τα φιλικά
βακτηρίδια του γιαουρτιού, επίσης, συνθέτουν
τις βιταμίνες Β, τόσο σημαντικές για καλή
κένωση.

Πορτοκάλι

βάνει, μεταξύ άλλων, βιταμίνες Α, Β1, Β2, Ε
και C. Το πεπόνι κατάγεται από την Ινδία,
ενώ οι Ελληνες το γνώρισαν με τη διάδοση
του χριστιανισμού.

Τρώγοντας τους καρπούς του επιτυγχάνεται
θωράκιση του οργανισμού απέναντι στα μικρόβια και παράλληλα αντιμετωπίζεται η δυσκοιλιότητα. Η φλούδα του πορτοκαλιού είναι
ιδιαίτερα ωφέλιμη για όσους αντιμετωπίζουν
δυσλειτουργία σε αυτόν τον τομέα. Μεταξύ
άλλων το πορτοκάλι περιέχει βιταμίνες C, A
και D, ασβέστιο, φώσφορο, κάλιο, μαγνήσιο,
νάτριο και σίδηρο. Θεραπευτική δράση έχει
επίσης το αιθέριο έλαιο που παράγεται από
τη φλούδα του -κατά της βρογχίτιδας- όπως
επίσης τα φύλλα και τα άνθη της -τονωτικά
της καρδιάς και κατά της αϋπνίας.

Κατά της διάρροιας, των εντερικών διαταραχών, αλλά και της δυσκοιλιότητας δρα το
μήλο, ένα φρούτο με εξαιρετικά οφέλη για
την ανθρώπινη υγεία. Ο χυμός του θεωρείται
από τους βοτανολόγους πιο δραστικός από
ό,τι η κατανάλωση του καρπού. Τα μήλα,
γνωστά από την ομηρική εποχή, περιέχουν
βιταμίνες, κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, μαγνήσιο και οξέα.

Πεπόνι

Σπανάκι

Γνωστό για τις καθαρτικές του ιδιότητες
το πεπόνι περιέχει όπως όλα τα φρούτα φυτικές ίνες που μπορούν να ανακουφίσουν
όσους πάσχουν από δυσκοιλιότητα. Παράλληλα, αυτό το δροσιστικό φρούτο ενισχύει
τον οργανισμό, καθώς η σάρκα του περιλαμ-

Το πλεονέκτημά του σε σχέση με τα καθαρτικά της φαρμακοβιομηχανίας είναι, όπως
εξηγούν οι βοτανολόγοι, ότι δρα με εξαιρετικά
αποτελέσματα ως καθαρτικό χωρίς όμως να
προκαλεί ερεθισμούς, πόνους ή εθισμό όπως
τα φάρμακα κατά της δυσκοιλιότητας. Μια

Μήλο

παλιά συνταγή υποστηρίζει ότι η ολιγοήμερη
κατανάλωση χυμού ο οποίος αποτελείται από
σπανάκι και μήλο σε ίσα μέρη καταπολεμά
τη δυσκοιλιότητα. Οι ειδικοί εξηγούν ότι
απαιτείται η κατανάλωση τουλάχιστον δύο
ποτηριών χυμού ημερησίως. Το σπανάκι περιέχει σίδηρο, κάλιο, ασβέστιο και βιταμίνες
Α, Β, C και D.

Λάχανο
Οταν καταναλώνεται ωμό το λάχανο, ή ο
ζωμός του, συνιστά θαυμάσιο φάρμακο κατά
της δυσκοιλιότητας. Τα φύλλα του περιέχουν
βιταμίνες Α, Β, C, θείο, φώσφορο, κάλιο, νάτριο, ασβέστιο και μαγγάνιο. Οι Ρωμαίοι το
αποκαλούσαν «φάρμακο του φτωχού» και
είναι εντυπωσιακό ότι ενώ καταναλώνεται
ευρέως σε σαλάτες οι φαρμακευτικές του
ιδιότητες δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό.

Αλθαία
Η αλθαία είναι γνωστή από την εποχή του
Ιπποκράτη, ενώ στα χρόνια της τουρκοκρατίας

χρησιμοποιούνταν συχνά για πνευμονικές παθήσεις και φλεγμονές των εντέρων. Το φυτό
περιέχει συστατικά όπως το άμυλο, η βεταΐνη,
η ασπαραγίνη, η φυτική κόλλα και η πηκτίνη
που βοηθούν τον οργανισμό να αντιμετωπίσει
πολλές παθήσεις, αλλά και να καταπολεμήσει
δυσάρεστα συμπτώματά τους όπως είναι η
δυσκοιλιότητα. Αν και η αλθαία μπορεί να
παρασκευαστεί με πολλούς τρόπους, ανάλογα
με την ασθένεια που πρόκειται να καταπολεμήσει, καταλληλότερο για τη δυσκοιλιότητα
είναι το αφέψημα από τη σκόνη της ρίζας
της. Για να φτιάξουμε το μείγμα χρειαζόμαστε
σκόνη από ρίζες αλθαίας και γλυκόριζας σε
αναλογία δύο προς ένα. Τοποθετούμε το
μείγμα σε φακελάκι, το διαλύουμε σε νερό
και πίνουμε ένα ποτήρι κάθε πρωί.

Δρακοντιά
Η δρακοντιά, γνωστή και ως άρο, είναι
ένα από τα βότανα με την ισχυρότερη δράση
κατά της δυσκοιλιότητας. Μπορεί να χορηγηθεί
ως σκόνη, σε ποσότητα μεταξύ 5-20 γραμμαρίων, ενώ πολλοί συνιστούν και αφέψημα
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Ενας βασικός λόγος της δυσκοιλιότητας
είναι η κακή διατροφή και απουσία τροφών,
από το διαιτολόγιο, που βοηθούν
την ομαλή λειτουργία του εντέρου

όλα αυτά τα τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας
σε λιπαρά, προκαλούν καθυστερημένη πέψη
και επιδεινώνουν τη δυσκοιλιότητα.

Ετοιμα και επεξεργασμένα τρόφιμα
Πρόκειται για τα λεγόμενα γεύματα μπροστά στην τηλεόραση. Ολα αυτά τα κατεψυγμένα, προσυσκευασμένα, έτοιμα φαγητά των
μικροκυμάτων είναι ό,τι το χειρότερο για το
παχύ έντερο. Είναι συνήθως χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες, ενώ αντίθετα περιέχουν πολύ λίπος και αλάτι που παγιδεύει
το νερό στα κύτταρα, με αποτέλεσμα η αφόδευση να μην είναι ομαλή.
από τη ρίζα της. Η κατανάλωση της δρακοντιάς
χρειάζεται μεγάλη προσοχή αφού περιέχει
την ισχυρή δηλητηριώδη ουσία αροΐνη. Πρέπει
οπωσδήποτε να φυλάσσεται σε σημείο όπου
δεν μπορούν να τη βρουν τα παιδιά γιατί οι
κόκκινες ρόγες της έχουν γλυκιά γεύση και
αποτελούν «μαγνήτη» για τις μικρές ηλικίες.

λακτοκομικά προϊόντα έχουν τη φήμη ότι
προκαλούν δυσκοιλιότητα, ιδιαίτερα στα
μικρά παιδιά. Αυτό οφείλεται στην υψηλή
περιεκτικότητα σε λιπαρά και τη χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες σε πολλά από
αυτά τα προϊόντα.

Τηγανητά τρόφιμα
Οι λιπαρές, τηγανητές τροφές ακόμη και οι
πιο υγιεινές όπως τα ψάρια, έχουν την τάση
να επιβραδύνουν την κανονική γαστρεντερική
κίνηση και είναι πιο δύσκολο να χωνευτούν.

Κόκκινο κρέας
Ντομάτα
Εχει αρκετές φαρμακευτικές ιδιότητες, μια
εκ των οποίων είναι ότι καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα. Αναπτύσσει δράση ακόμη κι
όταν καταναλώνεται με τη μορφή χυμών. Η
ντομάτα είναι πλούσια σε βιταμίνες, φώσφορο
και σίδηρο.

Πράσο
Βοηθά όσους πάσχουν από δυσκοιλιότητα
και καταπολεμά τα παράσιτα του εντέρου.
Από την άλλη, σύμφωνα με τους διαιτολόγους,
μια ολιγοήμερη δίαιτα με πράσα είναι ικανή
να σταματήσει τη διάρροια. Ο άνθρωπος το
χρησιμοποιεί για περισσότερα από 5.000 χρόνια, καθώς σύμφωνα με ευρήματα το πράσο
καλλιεργείτο στην Αίγυπτο από το 3200 π.Χ.

Αυξήστε την πρόσληψη υγρών
Πιείτε άφθονα υγρά και κυρίως νερό. Τουλάχιστον 8-10 ποτήρια την ημέρα, προκειμένου να εξασφαλίσετε την επαρκή ενυδάτωση
του οργανισμού και συνεπώς και των κοπράνων σας. Αυξήστε την πρόσληψη χυμών,
καθώς και υδαρών φαγητών, όπως σούπες,
όχι όμως των αναψυκτικών.
Από την άλλη καλό είναι να αναφέρουμε
τις τροφές που θεωρούνται «ύποπτες» για
πρόκληση της δυσκοιλιότητας. Φυσικά η αναφορά σε αυτές τις τροφές δεν σημαίνει ότι
πρέπει να τις βγάλουμε από την διατροφή
μας, αλλά πιθανότατα να περιορίσουμε την
κατανάλωσή τους.
Οι τροφές αυτές είναι οι εξής:

Γαλακτοκομικά προϊόντα
Το γάλα, το τυρί, το παγωτό και άλλα γα-

Αν και το κόκκινο κρέας από μόνο του
δεν αποτελεί συγκεκριμένη αιτία δυσκοιλιότητας, το πρόβλημα είναι ότι αντικαθιστά τις
επιλογές πλούσιων σε ίνες τροφών όταν καταναλώνεται τακτικά. Οι μεγάλες ποσότητες
λίπους στο κόκκινο κρέας και οι μικρές ποσότητες ινών μπορεί να επιβραδύνουν τη διαδικασία πέψης. Το κόκκινο κρέας περιέχει
επίσης πρωτεϊνικές ίνες, οι οποίες είναι δύσκολο να χωνευτούν.

Τα σνακς, όπως τα πατατάκια ή τα μπισκότα,
μπαίνουν επίσης στη λίστα, κυρίως επειδή
σχεδόν πάντα αντικαθιστούν κάτι άλλο που
είναι πλουσιότερο σε φυτικές ίνες. Επίσης

Το αλκοόλ όχι μόνο προκαλεί αφυδάτωση
όπως η καφεΐνη, αλλά επιβραδύνει επίσης
την πέψη, ένας κακός συνδυασμός για όσους
πάσχουν από δυσκοιλιότητα. Η κατανάλωση
αλκοόλ μπορεί επίσης να προκαλέσει και
άλλες καταστάσεις που προδιαθέτουν σε δυσκοιλιότητα όπως το σύνδρομο ευερέθιστου
εντέρου.

Προϊόντα από λευκό αλεύρι
Το λευκό ψωμί, τα μπισκότα, τα κέικ, οι
πίτες, τα γλυκά, τα ντόνατς, τα muffins και
ορισμένα δημητριακά για πρωινό μπορούν
να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι έχουν αμελητέα
ποσότητα ινών. Οσοι ταλαιπωρούνται με χρόνια δυσκοιλιότητα πρέπει να αποφεύγουν τα
προϊόντα από λευκό αλεύρι και επεξεργασμένους υδατάνθρακες.

Ζάχαρη
Αυγά
Τα αυγά μπορούν επίσης να προκαλέσουν
δυσκοιλιότητα μερικές φορές, ειδικά όταν
δεν τα καταναλώνουμε μαζί με τροφές πλούσιες σε ίνες. Ακριβώς όπως το κρέας, έχουν
υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Αν αντιμετωπίζετε δυσκοιλιότητα αρκετά συχνά, είναι
σκόπιμο να αντικαταστήσετε τα αυγά με
όσπρια ως πηγή πρωτεϊνών.

Καφεΐνη
Σνακς

Αλκοόλ

Η καφεΐνη προκαλεί πιο συχνή ούρηση
οδηγώντας έτσι σε αφυδάτωση. Αυτό με τη
σειρά του μας κάνει να έχουμε πιο συμπαγή
κόπρανα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε
δυσκοιλιότητα.

Οι μεγάλες
ποσότητες λίπους
στο κόκκινο κρέας
και οι μικρές
ποσότητες ινών
μπορεί να
επιβραδύνουν
τη διαδικασία
πέψης

Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε
ζάχαρη, είναι και αυτά πλούσια σε λιπαρά
και χαμηλά σε φυτικές ίνες.

Σοκολάτα
Ζητάμε συγνώμη από τους λάτρεις της σοκολάτας αλλά, ενώ υπάρχουν πολλά οφέλη
για την υγεία που σχετίζονται με τη μαύρη
σοκολάτα, θα πρέπει να αποφεύγετε η κατανάλωσή της σε περιπτώσεις δυσκοιλιότητας.
Ειδικά η σοκολάτα γάλακτος έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και λίπος και συχνά
περιέχει και καφεΐνη, συστατικά που την επιδεινώνουν.

Μπανάνες
Είναι ενδιαφέρον ότι οι μπανάνες μπορεί
να είναι αιτία ή μια πηγή ανακούφισης της
δυσκοιλιότητας, ανάλογα με την ωριμότητα
τους. Οι ώριμες μπανάνες είναι πολύ πλούσιες
σε διαλυτές ίνες, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ αντίθετα οι
άγουρες έχουν μεγάλη ποσότητα αμύλου, γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα δυσκοιλιότητας.

Λωτοί
Δεν είναι από τα πιο δημοφιλή φρούτα
και ίσως αυτό να είναι καλό.
Περιέχουν υψηλή συγκέντρωση τανινών
που αναστέλλουν τις μυϊκές συσπάσεις του
πεπτικού συστήματος, γεγονός που μπορεί
να προκαλέσει ή να επιδεινώσει τη δυσκοιλιότητα.n
Πηγές: syfak.gr, itrofi.gr,
mednutrition.gr
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Τόφου: Ενα υπερόπλο για τον οργανισμό

Τ

ην πρώτη φορά που βλέπει κανείς τόφου έχει πάντα κάποιες συγκεκριμένες
απορίες: Είναι τυρί; Είναι γλυκό; Γιατί
«γλιστράει» τόσο;

Ας αρχίσουμε με τα βασικά. Το τόφου
είναι ένα προϊόν από σόγια, το οποίο είναι
ιδιαίτερα δημοφιλές στις κουζίνες χωρών της
Απω Ανατολής, αλλά και μεταξύ των χορτοφάγων και των vegans. Αποτελεί πηγή πολύτιμων θρεπτικών συστατικών. Οχι μόνο είναι
χαμηλό σε θερμίδες, με μόλις 123 θερμίδες

τα 100 γρ., αλλά επιπλέον περιέχει 8 από τα
απαραίτητα αμινοξέα για τον ανθρώπινο οργανισμό, γεγονός που το κάνει ιδανικό υποκατάστατο πρωτεϊνούχων τροφών ζωικής προέλευσης με 14 γρ. πρωτεΐνης ανά 100 γρ.
Εχει αρκετά μικρή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες με μόνο 1 γρ. ανά 100 γρ., είναι
φτωχό σε χοληστερίνη και πλούσιο σε ω-3
λιπαρά οξέα. Για όλους αυτούς που υποστηρίζουν πως οι vegans δεν «παίρνουν» αρκετό
ασβέστιο, να πούμε πως 115 γρ. τόφου παρέχουν το 75% της συνιστώμενης ημερήσιας

ποσότητας. Και σαν να μην έφταναν όλα
αυτά, περιέχει ισοφλαβονοειδή, ουσίες που
θεωρείται ότι συμβάλλουν στη βελτίωση της
μνήμης, ενώ είναι και εξαιρετική πηγή χαλκού,
ένα στοιχείο που είναι απαραίτητο για την
καλή λειτουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Είναι επίσης πλούσια πηγή σεληνίου, που
έχει αντιοξειδωτική δράση, σιδήρου και ψευδαργύρου. Για να μην τα πολυλογούμε, μία
μερίδα τόφου των 75 γρ. περιέχει το 64%
των ημερήσιων αναγκών του οργανισμού στα
παραπάνω συστατικά.

Τραγανό
τόφου

Σαλάτα ζυμαρικών με τόφου
Υλικά
Σαλάτα
• 3 κούπες κοχυλάκια ή ζυμαρικά βίδες
• 1/4 κούπας μαύρες ελιές
ψιλοκομμένες
• 2 κουτ. της σούπας πράσινες ελιές
ψιλοκομμένες
• 1 μέτρια ντομάτα, ψιλοκομμένη
• 1/2 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• 1 κούπα κύβους ψημένου ή
μαριναρισμένου τόφου

• 1 κ.τ.γ. βασιλικό
• 1/2 κ.τ.γ. αλάτι
• λίγο μαύρο πιπέρι

Ντρέσινγκ
• 1 κ.τ.σ. ξύδι μπαλσάμικο
• 1 κ.τ.σ. κόκκινο ξύδι
• 2 κ.τ.σ. σιρόπι αγαύης
• 2 κ.τ.σ. νερό
• 1 κ.τ.σ. ελαιόλαδο

Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα βαζάκι με
καπάκι και τα ανακατεύουμε πολύ καλά.
Για τη σαλάτα
Στραγγίζουμε τα ζυμαρικά κάτω από τη
βρύση με κρύο νερό. Στη συνέχεια τα ρίχνουμε
στο μπωλ με τα υπόλοιπα υλικά, περιχύνουμε

Σούπα λαχανικών
με νουτλς τόφου
Υλικά
• 6 φλ. ζωμό λαχανικών
• 2 κ.σ. soy sauce
• 2 σκελιδες σκόρδο, πολτοποιημένο
• 2 καρότα, κομμένα σε φετούλες
• 2 φρέσκια κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
• 5-6 φύλλα kale
• 4-5 μανιτάρια, κομμένα
• 1 φλ. μπιζέλια (αρακάς)
κατεψυγμένα
• 1 κουταλάκι ψιλοκομμένο τζίντζερ
• 200 γρ. τόφου (organic tofu)
• 1 φακελάκι miso
• 300 γρ. udon noodles
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
Εκτέλεση
Βάζετε σε μεγάλη κατσαρόλα το ελαιόλαδο
να ζεσταθεί σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.
Προσθέτετε το τόφου και σοτάρετε για 2
λεπτά.
Προσθέτετε το σκόρδο και τη soy sauce.
Προσθέτετε το καρότο, κρεμμυδάκι, τζίντζερ,
kale, τα μανιτάρια και τον ζωμό λαχανικών.
Τα ψήνετε για 5 λεπτά. Προσθέτετε τον αρακά,
το miso και τα νουτλς. Ψήνετε για ακόμα 5
λεπτά.
Σερβίρετε και καλή όρεξη!n

Υλικά
• 1 κομμάτι βιολογικό, σκληρό
τόφου (340-400 γραμμάρια)
• 1 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. tamari ή σάλτσα σόγιας
• 1 κ.σ. κορν φλάουρ ή αραρούτι

Εκτέλεση
Σε μία κατσαρόλα βράζουμε τα ζυμαρικά.
Ενώ βράζουν, σε ένα μεγαλούτσικο μπωλ
ανακατεύουμε τα υπόλοιπα υλικά για τη σαλάτα.

Για το ντρέσινγκ

το ντρέσινγκ και ανακατεύουμε πολύ καλά.
Βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα περίπου
πριν να σερβίρουμε.n

Ντοματόρυζο με Βασιλικό και Κατίκι
Υλικά
• 500 γρ. ντομάτες
• 250 γρ. ρύζι για ριζότο
• 200 γρ. κατίκι Δομοκού
• 50 ml. κρασί λευκό
• 1 κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 1,5 κουταλάκια του γλυκού
τοματοπελτέ
• 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη
• 20 γρ. βούτυρο
• 40 ml. ελαιόλαδο
• 1000 ml. ζωμό λαχανικών
• Φύλλα από φρέσκο βασιλικό
• Φύλλα από φρέσκια ρίγανη

• 4-5 ντοματίνια
• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• Αλάτι
Εκτέλεση
Στον τρίφτη τρίβουμε τις ντομάτες, πολτοποιούμε το σκόρδο, τα βάζουμε στην κατσαρόλα μαζί με το μισό ελαιόλαδο, τον
πελτέ και τη ζάχαρη, σωτάρουμε για 3-4
λεπτά και προσθέτουμε το ζωμό, αλάτι, πιπέρι
και βράζουμε για 10 λεπτά. Ψιλοκόβουμε το
κρεμμύδι και το σωτάρουμε με το υπόλοιπο
ελαιόλαδο, μέχρι να μαλακώσει, προσθέτουμε
το ρύζι και ανακατεύουμε μέχρι να γυαλίσει,
σβήνουμε με το κρασί. Ξεκινάμε να προσθέτουμε το ζωμό σταδιακά, ανακατεύοντας μέχρι να χυλώσει το ρύζι
και αποσύρουμε από τη φωτιά. Αμέσως προσθέτουμε το κατίκι Δομοκού,
το βούτυρο, το βασιλικό, το θυμάρι
και τα ντοματίνια κομμένα στη μέση.
Σερβίρουμε με φρέσκα μυρωδικά!
Σημειώσεις για τη συνταγή:
• Αντί για κατίκι μπορούμε να
προσθέσουμε μαλακή φέτα ή γιαούρτι.
• Μπορούμε να προσθέσουμε πιπεριά ή και κολοκυθάκια κομμένα
καρέ.n

Εκτέλεση
Προθερμάνετε το φούρνο στους
200 βαθμούς και βάλτε λαδόκολλα
στο ταψί φούρνου για να μην σας κολλήσει το τόφου. Για να το ετοιμάσετε,
στραγγίξτε το με τις παλάμες σας απαλά, ώστε να βγει το νερό και η υγρασία.
Κόψτε το κατά μήκος κι έπειτα σε κυβάκια. Στη συνέχεια, πάρτε ένα ξύλο
κοπής, απλώστε μια πετσέτα ή χαρτί
κουζίνας κι έπειτα τοποθετήσετε επάνω
το τόφου. Διπλώστε την πετσέτα ή το
χαρτί πάνω στο κομμένο τόφου και
τοποθετήστε κάτι βαρύ επάνω, όπως
είπαμε και προηγουμένως, για να το
βοηθήσετε να «στεγνώσει». Αφήστε
το για τουλάχιστον 10 λεπτά (κατά
προτίμηση 30) κι έπειτα μεταφέρετέ
το σε ένα μπολ και πασπαλίστε με
ελαιόλαδο και tamari ή σάλτσα σόγιας.
Ανακατέψτε μέχρι να ανακατευτούν
τα υλικά και πασπαλίστε το κορν φλάουρ ή αραρούτι πάνω στο τόφου, μέχρι
να το καλύψει σωστά και να μην υπάρχουν «γυμνά» σημεία. Αδειάστε το τόφου στη λαδόκολλα, απλώνοντάς το
και ψήστε για 25 με 30 λεπτά, γυρίζοντάς το μια φορά περίπου στα 15
λεπτά. Φροντίστε το τόφου σας να
πάρει χρυσαφένιο χρώμα στις άκρες.
Tip: Αν θέλετε να του χαρίσετε περισσότερη γεύση, προσθέστε τη σάλτσα
μετά το ψήσιμο, αντί να το μαρινάρετε,
καθώς το τόφου δεν απορροφά καλά
τη γεύση στο μαρινάρισμα. Πρώτα
ψήστε το στον φούρνο κι έπειτα μαγειρέψτε το στη σάλτσα σας ή περιχύστε το με αυτή –ταιριάζει πολύ με
ασιατικές γεύσεις. Αν ακολουθείτε διατροφή χωρίς γλουτένη, το πιάτο αυτό
μπορείτε να το καταναλώσετε αν χρησιμοποιήσετε gluten-free tamari.n
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Ρολά κανέλας με κάστανα,
λευκή σοκολάτα και γιαούρτι
Υλικά
Για τη ζύμη
• 360 γρ. αλεύρι
• 120 ml. ζεστό γάλα
• 120 γρ. βούτυρο
• 5 γρ. μαγιά στιγμής
• 1 αυγό
• 20 γρ. ζάχαρη
• 1/4 κ.γ. αλάτι
Για την κρέμα
• 400 γρ. βρασμένα κάστανα
• 100 ml. ζεστό γάλα
• 80 γρ. βούτυρο

• ½ κ.γ. κανέλα σκόνη
• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
• 80 γρ. μαύρη μαλακή ζάχαρη
Για την κρέμα γιαουρτιού
• 150 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
• 100 γρ. λευκή κουβερτούρα
• 50 ml γάλα
Εκτέλεση
Για τη ζύμη
Διαλύουμε τη μαγιά και τη ζάχαρη στο
γάλα, αφήνουμε 5’ να ενεργοποιηθεί η μαγιά.
Κατόπιν ζυμώνουμε όλα τα υλικά, προσθέ-

τοντας τελευταίο και σταδιακά το λιωμένο
βούτυρο. Αφήνουμε τη ζύμη σε ζεστό σημείο
για 30’ να φουσκώσει.
Στο μπλέντερ ανακατεύουμε όλα τα υλικά,
εκτός από τη μαύρη ζάχαρη, για την κρέμα
κάστανο.
Ανοίγουμε τη ζύμη, με την βοήθεια ενός
πλάστη σε ένα ορθογώνιο φύλλο πάχους περίπου 45Χ25, απλώνουμε το μείγμα με το
κάστανο και πασπαλίζουμε με τη μαύρη ζάχαρη.
Τυλίγουμε σε ρολό και με ένα μαχαίρι κόβουμε κομμάτια ζύμης περίπου 3-4 εκατοστά.
Τα τοποθετούμε σε ένα πυρίμαχο σκεύος, τα

αφήνουμε 30′ σε ζεστό σημείο να φουσκώσουν
και ψήνουμε στους 175ο C για 25′.
Το γλάσο
Ετοιμάζουμε την κρέμα γιαουρτιού, λιώνοντας την κουβερτούρα στο γάλα, μόλις
κρυώσει προσθέτουμε το γιαούρτι και ανακατεύουμε. Περιχύνουμε τα ζεστά ρολά κανέλας με το γλάσο και απολαμβάνουμε.
Σημειώσεις για τη συνταγή:
• Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και
έτοιμη κρέμα από κάστανα που θα βρούμε
στα ράφια των Σούπερ Μάρκετ.
• Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε ζάχαρη.n
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Χρονική επιμήκυνση αγώνα (καθ.). 2.
Έχει έδρα το «Μπερναμπέου» – Τρελά, διανοητικά ανάπηρα, μουρλά. 3. Μεγάλες ατμοκίνητες βάρκες. 4. Γαλλικός νομός και ομώνυμο ποτάμι – Ίδια με άλλη. 5. Τα μέρη
του σκάφους που βρίσκονται γύρω από την
ίσαλη γραμμή – « Τα πάντα ... »: αρχαία παροιμία. 6. Άφοβα, ριψοκίνδυνα. 7. Επαναφορά στη ζωή, αναγέννηση. 8. Δυο οδοντικά
σύμφωνα – Ομηρική... σύζυγος – Πρώτη
λέξη όρκου. 9. Όνομα δύο ηρώων της «Ιλιάδας» (καθ.) – Τίτλος παλιού Τούρκου αξιωματούχου.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Η χλόη, το φύλλωμα των ποωδών φυτών.
2. Περήφανο αρπακτικό πτηνό – … Στέφανο:
παλιός θρύλος της Ρεάλ. 3. « Έχω πολλά ...
για τη γούνα σου »: γνωστή παροιμία. 4.
Λέξη μαγειρικών συνταγών – Μέρος του
αυτιού. 5. Λέγονται και διόπτρες. 6. Γνωστό
και το νιτρικό – Κλαίνε με το... τίποτα. 7.
… Μουστάκας: υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες κωμικούς ηθοποιούς
(1940–2007). 8. « Οι διακοπές του κυρίου
... »: ταινία του Ζακ Τατί – « Ο φόβος
φυλάει τα ... »: γνωστή παροιμία. 9. Βολή
από σαΐτα – Δηλώνει και συγκατάβαση.
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Μάρω Κοντού:
Δεν μπορούσα να κάνω παιδί

6
7

Πλαστικές σε μύτη, προγούλι, μέτωπο 8

Πηγή: newsbeast

SUDOKU - EYKOΛO

SUDOKU - ΜΕΤΡΙΟ

ΛYΣH - ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΠΩΣ ΠAIZETAI TO SUDOKU
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να γεμίσετε
τα άδεια τετράγωνα έτσι ώστε κάθε σειρά,
κάθε στήλη και κάθε 3Χ3 κουτί να περιέχει
τους αριθμούς 1 εως 9, χωρίς όμως να επαναλαμβάνεται κάποιος από αυτούς.
Μερικά τετράγωνα περιέχουν αριθμούς,
«γνωστοί αριθμοί» . Σκοπός είναι να συμπληρωθούν τα άδεια τετράγωνα, ένας αριθμός
σε κάθε τετράγωνο, έτσι ώστε κάθε στήλη,
κάθε σειρά και κάθε κουτί να περιέχει τους
αριθμούς από το 1 εως το 9 μόνο μία φορά.
Κάθε αριθμός έχει μία μόνο σωστή θέση,
εμφανίζεται δηλαδή μόνο μια φορά σε κάθε
στήλη, σε κάθε γραμμή και σε κάθε κουτί.

ΛYΣH - EYKOΛO

Η μεγάλη ηθοποιός, με αποκαλυπτική διάθεση, μίλησε στον δημοσιογράφο για όλα και δεν δίστασε
να αναφερθεί και στις πλαστικές
επεμβάσεις που έχει κάνει. «Ο Φίνος
μου είπε ‘φτιάξε λίγο τη μύτη σου’.
Εκανα πλαστική και στο προγούλι
και στο μέτωπο. Γιατί να μην το
πω;» ανέφερε η Μάρω Κοντού με
κάθε ειλικρίνεια.
Αναφερόμενη στο κεφάλαιο «παιδί» η Μάρω Κοντού είπε: «Δεν μπορούσα, όχι δεν έκανα, δεν μπορούσα.
Από πολύ νέα το γνώριζα. Βέβαια,
περνώντας τα χρόνια, γύρω στα 35
μου, το έψαξα στο εξωτερικό. Πήγα
και βρήκα αυτόν που βοήθησε τη
Λόρεν να κάνει παιδί, στην Ελβετία.
Μου είπε: ‘Δεν θα κάνετε ποτέ παιδί,
εν αντιθέσει δεν θα πάθετε ποτέ
καρκίνο εδώ και κάτι ακόμα, θα
είστε πάντα νεότερη από τις συμμαθήτριές σας κατά δέκα χρόνια’.
Περνούν τα χρόνια και βλέπω ότι
και τα δύο είναι καλά έως τώρα.
Μου είπε και μια πολύ σημαντική
φράση: ‘Εάν θέλετε, όμως, μπορείτε
να υιοθετήσετε και να σας βοηθήσω’»
είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:
«Το είχα ‘φορέσει’ τόσο πολύ ότι
δεν θα κάνω που απαγόρευσα στον
εαυτό μου να το θέλει».
Κακή σχέση με τα χρήματα έχει
η Μάρω Κοντού, που δήλωσε σπάταλη. Δήλωσε όμως ευγνώμων που
έχει το σπίτι της, ενώ πέταξε και τη
σπόντα της για την «τεράστια» σύνταξη που παίρνει, η οποία από 800
ευρώ έγινε 770 ευρώ διότι «τα 30
τα πήρε ο Τσίπρας, μας τα έκοψε
αμέσως».
Η μεγάλη κυρία του θεάτρου μίλησε και για το πώς θα ήθελε να

9
πεθάνει. «Ονειρεύομαι να πεθάνω
στον ύπνο μου και δίνω εντολή.
Και από ανακοπή γίνεται;» είπε χαρακτηριστικά. Δήλωσε δε τυχερή
που είναι 80 plus και περπατά, σκέφτεται, οδηγεί και παίζει στο θέατρο
ενώ για το πότε θα αποσυρθεί από
το θέατρο είπε: «Εννοώ ότι δεν σκοπεύω όσο με παίρνουν τα χρόνια
να είμαι στη σκηνή. Αντε ένα, δύο
χρόνια το πολύ».n

ΛYΣH - ΜΕΤΡΙΟ

Κ

αλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» βρέθηκε η Μάρω
Κοντού.
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Η ενδυματολογική εθιμοτυπία της κηδείας

Σ

Της Γιάννας Κατσαγεώργη

• Αποφύγετε τα τζιν (αν και σε πολλά περιβάλλοντα, είναι αποδεκτά τα σκούρα
τζιν)
• Αποφύγετε τα σορτς

τα τραγικά γεγονότα της ζωής
μας, η ενδυμασία έχει τον τελευταίο ρόλο. Το πώς θα ντυθούμε,
όταν χάνουμε έναν δικό μας άνθρωπο, δεν μας ενδιαφέρει. Τουναντίον, μας δημιουργεί άγχος,
ιδίως όταν δεν είμαστε εξοικειωμένοι με το μαύρο παραδοσιακό
χρώμα, που είθισται να φοράμε
στις κηδείες και στο πένθος.

Το χρώμα του ρούχου που φοράμε όμως
δεν σηματοδοτεί, ούτε καθορίζει τον πόνο
της ψυχής μας. Και στα κόκκινα ή στα κίτρινα,
αν ντυθούμε, τα δάκρυα δεν θα αλλάξουν
χρώμα, όπως δεν θα αλλάξει διάθεση η ψυχή
μας, που είναι σε τέλεια αποδιοργάνωση,
χάος και θλίψη.
Σύμφωνα με το Διεθνές Πρωτόκολλο της
Κοινωνικής Εθιμοτυπίας σε μια κηδεία υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, ώστε η προσοχή των παρευρισκόμενων σε μια κηδεία να είναι στραμμένη
στον νεκρό και όχι στις ενδυματολογικές μας
επιλογές.
Καλώς ή κακώς, μπορεί να μην είστε οπαδοί της εθιμοτυπίας, αλλά σε μια θλιβερή
τελετή, όπως ο θάνατος, είναι σημαντικό οι
άνθρωποι, κυρίως αυτοί που δεν είναι άμεσοι
συγγενείς, να δείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό, όχι μόνο με την ηθική τους συμπαράσταση, αλλά και με μια αξιοπρεπή παρουσία, που συνάδει με την οδύνη των συγγενών.

Βασικοί Κανόνες
2 Το μαύρο είναι ένα παραδοσιακό χρώμα
και είναι πάντα κατάλληλο.
2 Τα ρούχα που δεν είναι μαύρα είναι γενικά
αποδεκτά, εφόσον δεν είναι έντονα χρωματισμένα. Καλό είναι τα χρώματα να είναι
υποτονικά. Οχι κόκκινα, κίτρινα, γαλάζια,
πορτοκαλί, ανοιχτά πράσινα, χρυσά και
ασημένια. Δεν θέλετε να τραβήξετε την
προσοχή.
2 Τα πουκάμισα και τα φορέματα πρέπει να
καλύπτουν μέχρι το λαιμό χωρίς ανοιχτά
περιλαίμια.
2 Τα παντελόνια και τα φορέματα πρέπει να
καλύπτουν τα γόνατα, χωρίς σορτς ή μίνι
φούστες.
2 Αποφύγετε τις σαγιονάρες ή τα αθλητικά
παπούτσια.

Τι να φορέσουν τα παιδιά
σε μια κηδεία
Είναι κατανοητό, ότι δεν μπορούμε να
έχουμε γκαρνταρόμπα πένθους για τα παιδιά
μας, παρ’ όλα αυτά απαιτείται και εδώ σεβασμός στην περίσταση. Εάν είναι δυνατόν,
προσπαθήστε να μείνετε μακριά από τα φωτεινά χρώματα και περιοριστείτε σε ό,τι συνήθως φορούν τα παιδιά, επιλέγοντας τα πιο
ανώδυνα χρώματα και στιλ.
Σύμφωνα με το Διεθνές Πρωτόκολλο της
Κοινωνικής Εθιμοτυπίας, τα χρώματα που
πρέπει να αποφεύγετε γενικά περιλαμβάνουν
κόκκινα, πορτοκαλί και κίτρινα, φωτεινά χρώματα, σχέδια με λουλούδια και άλλα τολμηρά
και προκλητικά μοτίβα. n

Χρώματα που φορούν
σε μια κηδεία
Το μαύρο είναι πάντα το ιδανικό χρώμα.
Επίσης τα σκούρα γκρίζα και βαθιά μπλε
είναι κατάλληλα.
Καφέ αποχρώσεις, ελαφρύτερα γκρι και
άλλα γήινα χρώματα είναι επίσης αποδεκτά.
Αποφύγετε τα φωτεινά χρώματα, όπως τα
ροζ, τα κίτρινα, τα πορτοκαλί και τα κόκκινα.
Το λευκό είναι για τα πουκάμισα που φοριούνται κάτω από πιο σκούρα χρώματα.

Βασική ενδυμασία πένθους
για τις γυναίκες
Για τις περισσότερες γυναίκες που παρευρίσκονται σε μια κηδεία, ο παραδοσιακός
κώδικας ένδυσης είναι από ένα απλό μαύρο
φόρεμα. Με τα χρόνια βέβαια οι συνήθειες
έχουν αλλάξει και η αυστηρή ενδυμασία πένθους έχει διαφοροποιηθεί.
Καλό θα είναι όμως, εάν δεν γνωρίζετε το
περιβάλλον στο οποίο θα τελεστεί η κηδεία,
να ακολουθήσετε τον παραδοσιακό τρόπο
ενδυμασίας.
- Κοστούμι (φούστα-σακάκι)
- Φόρεμα
- Φούστα και μπλούζα
- Φούστα και πουλόβερ
- Παντελόνια με σακάκι, καμπαρντίνα ή
παλτό

Βασική ενδυμασία πένθους
για τους άνδρες

2 Τα μπλουζάκια να είναι κατάλληλα, χωρίς
εκτυπώσεις, λογότυπα κ.λπ.

Οι άνδρες ακολουθούν και αυτοί τον παραδοσιακό τρόπο ενδυμασίας. Συνήθως κοστούμι μαύρο, γκρι ή μπλε ή καφέ σκούρο.
Φορέστε παλτό ή καμπαρντίνα και αποφύγετε
τα σπορ μπουφάν.

2 Κρατήστε ένα επίσημο σακάκι στο χέρι ή
φορέστε ένα παλτό μάλλινο σε γκρι, μπλε
σκούρο, μαύρο καφέ ή πράσινο σκούρο
αν είναι χειμώνας ή έχει κρύο πολύ, μαζί
με αξεσουάρ, όπως γάντια, κασκόλ και
καπέλα. Πάρτε μαζί σας μια μαύρη ομπρέλα
για υπαίθριες εκδηλώσεις.

• Σκούρα κοστούμια
• Πουκάμισα και μπλούζες με μακριά μανίκια
• Παπούτσια ή μπότες
• Αποφύγετε τα πάνινα παπούτσια, τα
αθλητικά παπούτσια, τα πέδιλα και τις
σαγιονάρες

Το μαύρο
είναι πάντα
το ιδανικό χρώμα.
Επίσης τα σκούρα
γκρίζα και βαθιά
μπλε είναι
κατάλληλα
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Σταύρος Ξενίδης: Ενας μεγάλος «καρατερίστας»
Εγινε ηθοποιός κρυφά από τους γονείς του και καταξιώθηκε με το πλούσιο ταλέντο του

O

Σταύρος Ξενίδης υπήρξε ένας
από τους μεγαλύτερους «καρατερίστες» του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.
Αναλάμβανε κυρίως δεύτερους
ρόλους, αλλά ποτέ δεν πέρναγε
απαρατήρητος. Ηταν ένας από
τους φίλους (ο συνταγματάρχης) της περιβόητης αντροπαρέας του Γιώργου Κωνσταντίνου στην ταινία «Η δε γυνή
να φοβήται τον άντρα». Ηταν ο κύριος Χαραλαμπίδης στο πλευρό του Παπαμιχαήλ στην
ταινία «Μοντέρνα Σταχτοπούτα» και το «δεξί
χέρι» του Κωνσταντάρα στην «Κόρη μου τη
Σοσιαλίστρια». Ενσάρκωσε επίσης τον Ιωάννη
Κωλέττη στη «Μαντώ Μαυρογένους», αλλά
και τον ψυχίατρο στην ταινία «Αγάπησα μια
πολυθρόνα». Ενας από τους ρόλους του που
ξεχώρισε ήταν στην ταινία «Η Βουλευτίνα» με
τη Ρένα Βλαχοπούλου, όπου έπαιξε τον Περικλή
Αράπη, τον αρραβωνιαστικό της Ρένας, που
προσπαθούσε να εκλεγεί βουλευτής.

γράφο της εποχής. Εκεί το μάθημα γινόταν
μετά βίας, μόνο και μόνο για να μπορέσουν οι
μαθητές να ολοκληρώσουν τις τελευταίες τους
χρονιές και να πάρουν το απολυτήριο. Μετά
το σχολείο ξεκίνησε να εργάζεται ως υπάλληλος
σε εμπορικό κατάστημα. Για την εποχή ήταν
μια καλή δουλειά με προοπτικές να αποκτήσει
κάποτε τη δική του επιχείρηση. Μόνο που
είχε άλλα σχέδια, καθώς από μικρός ήθελε να
γίνει ηθοποιός. Δεν τολμούσε όμως να το πει
στους γονείς του, που φυσικά δε συμφωνούσαν.

Ο Σταύρος Ξενίδης γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου του 1923 στην Κωνσταντινούπολη, ενόσω
οι γονείς του είχαν πάρει το δρόμο της προσφυγιάς προς την Ελλάδα. Ο πατέρας του,
είχε γεννηθεί στην Αγκυρα και η μητέρα του
στην Καισαρεία. Ηταν το μοναδικό παιδί της
οικογένειας, που αρχικά εγκαταστάθηκε στο
Κουκάκι και το 1927 μετακόμισε στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου μεγάλωσε ο Σταύρος. «Πολλοί
συγγενείς μας, τότε μας έλεγαν ότι πήγαμε
στην άκρη του Θεού, σε λίγα χρόνια όμως, μετάνιωσαν που δεν είχαν ακολουθήσει το παράδειγμα μας, γιατί η Φιλαδέλφεια έγινε πολύ
όμορφη» ανέφερε σε συνέντευξή του. Αφού
ολοκλήρωσε το δημοτικό στη γειτονιά του,
φοίτησε για τις 4 πρώτες τάξεις στη Λεόντειο
σχολή αλλά στην 5η Γυμνασίου άρχισε η γερμανική κατοχή και συνέχισε τη σχολική του
ζωή σε έναν όροφο πάνω από ένα κινηματο-

Είχαμε την μεγάλη τύχη

«Οταν ένα ρόλο τον παίζει ο Σταύρος,
θα αναδειχθούν χωρίς τεχνάσματα
και υπερβολές όλες οι πτυχές του.
Στην σκηνή ακτινοβολούσε
με το ταλέντο του και με το ήθος του.

να τον έχουμε μαζί μας».
Κανείς γονιός εκείνη την εποχή δεν ήθελε το
παιδί του να γίνει ηθοποιός. Ειδικά ο πατέρας
του που ήταν γιατρός δεν ήθελε ο γιος του να
«μπλέξει» με τον καλλιτεχνικό χώρο.
«Ο πατέρας έβαζε πάνω από όλα τη λογική
και η λογική λέει ότι ένας ηθοποιός έχει πιθανότητες 50-50%, να πεινάσει. Γιατί ποτέ δεν
ξέρει τι του ξημερώνει η επόμενη μέρα, αν θα
βρει δουλειά, αν θα πάει καλά η παράσταση,
τι θα κάνει την επόμενη σεζόν. Είναι ένα
«τσιγγάνικο επάγγελμα» είχε πει σε συνέντευξη
του όταν ήταν πια καταξιωμένος ηθοποιός.
Ωστόσο το πεπρωμένον φυγείν αδύνατο και ο
Ξενίδης γράφτηκε κρυφά στη Δραματική Σχολή
του Καρόλου Κουν, όπου είχε δάσκαλο, τον

μετέπειτα συνεργάτη του, Βασίλη Διαμαντόπουλο. Το θεατρικό του ντεμπούτο έγινε τον
Οκτώβρη 1944 στην παράσταση «Στο βυθό»,
αλλά η σεζόν δεν ολοκληρώθηκε λόγω των
Δεκεμβριανών. Δύο χρόνια αργότερα κλήθηκε
να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία και
το έκανε και με το παραπάνω, καθώς φόρεσε
το χακί για 4 χρόνια. «Απέλυαν σταδιακά τους
στρατιώτες, για να μη δημιουργηθεί κοινωνικό
πρόβλημα. Εγώ ήμουνα από τους τελευταίους,
γιατί σαν αποθηκάριος έπρεπε να παραδώσω».
Μόλις απολύθηκε άρχισε την πορεία του στο
θέατρο Μουσούρη, όπου παρέμεινε για 26
χρόνια, χαρακτηρίζοντας την επαφή του με
τον ίδιο τον Μουσούρη, ως την «πιο ευτυχι-

Ο Ξενίδης
είχε χαρακτηρίσει
«παραμύθι»
την προσωπική του
ιστορία
με τη σύζυγό του
και ηθοποιό,
Μαργαρίτα
Λαμπρινού.

σμένη, θεατρικά, περίοδο της ζωής του».
Ο Κώστας Μουσούρης είχε αναφέρει στο
λεύκωμα του για τον Ξενίδη: «Οταν ένα ρόλο
τον παίζει ο Σταύρος, θα αναδειχθούν χωρίς
τεχνάσματα και υπερβολές όλες οι πτυχές του.
Είναι λαμπρός ηθοποιός, εξαιρετικός άνθρωπος.
Στην σκηνή ακτινοβολούσε με το ταλέντο του
και με το ήθος του. Είχαμε την μεγάλη τύχη
να τον έχουμε μαζί μας». Το 1954 έπαιξε στην
πρώτη του κινηματογραφική ταινία την «Ωραία
των Αθηνών».
Ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή το 1947
και δεν πρόλαβε να δει τον γιο του να καταξιώνεται ως ηθοποιός. Ο Σταύρος Ξενίδης αγαπήθηκε και μέσα από τη ραδιοφωνική εκπομπή
«ο θυρωρός», ενώ κατέπληξε το κοινό όταν
υποδύθηκε τον δαιμόνιο αστυνόμο Μπέκα
του Γιάννη Μαρή, που προβλήθηκε στην ΕΡΤ
από το 1979. Ακόμη έπαιξε στο σίριαλ «Ο
συμβολαιογράφος». Από τις νεότερες τηλεοπτικές επιτυχίες του ήταν το «Μυστικό του
Αρη Μπονσαλέντη», που προβλήθηκε από το
Mega τη σεζόν 1990-1991. Στη δεκαετία του
‘80 έπαιξε στο «Πάρκινγκ». Ο Ξενίδης είχε χαρακτηρίσει «παραμύθι» την προσωπική του
ιστορία με τη σύζυγό του και ηθοποιό, Μαργαρίτα Λαμπρινού. Παντρεύτηκαν το 1955,
αλλά ένα χρόνο μετά χώρισαν. Είκοσι χρόνια
αργότερα, τα ξανάσμιξαν και παντρεύτηκαν
για δεύτερη φορά και έμειναν μαζί όλη τους
τη ζωή. Τα τελευταία χρόνια, τα πέρασαν μαζί
στο Γηροκομείο Αθηνών, καθώς η υγεία του
ηθοποιού ήταν επιβαρυμένη λόγω συνεχών
εγκεφαλικών επεισοδίων που υπέστη. Ο Σταύρος Ξενίδης... έφυγε από τη ζωή στις 2 Νοεμβρίου του 2008.n
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