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Στην Κίνα ο Σαμαράς με στόχο τις επιχειρηματικές
και εμπορικές συναλλαγές

HELLENIC COMMUNITY
OF VANCOUVER
37th Annual Gold Plate Dinner

Αντώνης Ανακέφαλος
Για επίσημη επίσκεψη στην Κίνα αναχώρησε τα ξημερώματα της Τετάρτης 15-05 ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς, επικεφαλής πολυπληθούς αντιπροσωπείας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των
διμερών πολιτικών σχέσεων, αλλά και την προσέλκυση Κινεζικών κεφαλαίων και την ώθηση στις
επιχειρηματικές και εμπορικές συναλλαγές.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης,υπργράφησαν διακρατικές και επιχειρηματικές συμφωνίες, με
επίκεντρο την περαιτέρω αξιοποίηση του λιμανιού του Πειραιά ως βασικής πύλης εισόδου των
Κινεζικών προϊόντων στην Ευρώπη.
Παράλληλα, η Κινεζική
πλευρά φέρεται να έχει
εκδηλώσει ενδιαφέρον για
περιφερειακά λιμάνια και
αεροδρόμια της χώρας, για
την εισαγωγή ελληνικών
προϊόντων όπως ελαιόλαδο,
κρασί, γουναρικά και
μάρμαρα.
Ο πρωθυπουργός στην
ομιλία του, στο δείπνο που
παρατέθηκε σε ελληνικές
και κινεζικές επιχειρήσεις
στη Σανγκάη, ανέφερε ότι η
δυναμική που έχει αναπτυχθεί
στις οικονομικές σχέσεις
Ελλάδας Κίνας θα πρέπει να
διατηρηθεί με συστηματικές
εξακολουθητικές ενέργειες.
Στο πλαίσιο αυτό ήδη
προγραμματίζεται επίσκεψη
στην Αθήνα στις 17-21
Ιουνίου 20 σημαντικών
κινεζικών επιχειρήσεων
από τη Σανγκάη με ισχυρό
ενδιαφέρον για επενδύσεις
και επιχειρηματικές συνεργασίες στην Ελλάδα. Η επίσκεψη συντονίζεται από το Invest in Greece και το
Ελληνικό Προξενείο της Σανγκάης.
Όπως προκύπτει από τις συναντήσεις, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις κινεζικές επιχειρήσεις παρουσίασαν
οι κλάδοι των τροφίμων και του τουρισμού ενώ συμφωνίες υπεγράφησαν στον τομέα των ακινήτων,
με αξιοποίηση και των διατάξεων του προσφάτως ψηφισθέντα νόμου που δίνει άδεια παραμονής σε μη
κατοίκους ΕΕ με την αγορά ακινήτων αξίας πάνω από 250.000 ευρώ.

Above the Committee of the Gold Plate Dinner of the Hellenic
Community at the Hellenic Community Centre, 4500 Arbutus
street. On May 15th raising over $135,000 for the operation of
full time day care facility, the Variety Children’s Charity and the
Vancouver Food Bank.
Continued and more photos on page 10

13η τελετή αποφοίτησης
της Θεολογικής Ακαδημίας
Τορόντο
Εγινε με μεγάλη επιτυχία η δέκατη τρίτη τελετή αποφοίτησης της
Θεολογικής μας Ακαδημίας, την Κυριακή, 19 Μαΐου 2013 στο
Μητροπολιτικό Κέντρο. Περισσότερα από 500 άτομα συμμετείχαν
στο δείπνο.
Αριστεύσας εφέτος ήταν ο π. Φιλόθεος Allison, ο οποίος αν και δεν
είναι ελληνικής καταγωγής στην ομιλία του μίλησε άπταιστα τα
ελληνικά. Του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια

Ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Νότης Μηταράκης, πραγματοποίησαν σειρά
συναντήσεων με κυβερνητικούς φορείς και επιχειρηματικούς ομίλους στις οποίες συζητήθηκε το
ενδιαφέρον και η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και η επένδυση τους στην Ελλάδα.

(Συνέχεια στη σελίδα 3)
Η
Κατερίνα
και
ο
Εμμανουήλ
Παπουτσάκης με τις
παραδοσιακές στολές
στην
εκδήλωση
του
Συλλόγου
Κρητών
Β.Κ. για
την επέτειο
της Μάχης
της Κρήτης

Άνω: Ο κ. Βασίλης Βλαχιάς με την σύζυγό του
γιόρτασαν την Κυριακή του Πάσχα στην Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα του Σούρεη, μαζί με άλλα 160
μέλη της Κοινότητας - (Βλέτε σελίδα 15)

(Βλέπετε
σελίδα 13)

Άνω: Μετά την επίδοση του πτυχίου στον αριστεύσαντα της
χρονιάς π. Φ. Άλισον, φωτογραφία, από αριστερά: ο π. Φ. Άλισον, ο
Γερουσιαστής Λ. Χουσάκος, ο Μητροπολίτης Σωτήριος, ο Πρέσβης
Ε. Αγγελόπουλος, ο Γ. Πρόξενος της Ελλάδας Δ. Αζεμόπουλος και ο
Διευθυντής της Θεολογικής Ακαδημίας π. Ι. Δελή.
Κύριος ομιλητής της βραδιάς ήταν ο Εξοχώτατος Ελευθέριος
Αγγελόπουλος, Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά. Στην ομιλία
του ο Εξοχώτατος υπογράμμισε το πόσο μεγάλη ευλογία είναι να
έχουμε την Ελληνική Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία στον Καναδά
μέσα απ’ την οποία επιτυγχάνεται η πνευματική πρόοδος των
(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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πώς θα πάτε».

(Συνέχεια από σελίδα 1)

ανθρώπων. Ο Πρέσβης μίλησε επίσης πολύ επαινετικά για το έργο
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Σωτηρίου.

‘Ανω: Το πλήθος των ευλαβών χριστιανών που έλαβαν μέρος
στο δείπνο τελετής Απονομής πτυχίων της Θεολογικής μας
Ακαδημίας.
Την κυβέρνηση του Καναδά, εκπροσώπησε ο γερουσιαστής κ.
Λεωνίδας Χουσάκος, από την επαρχία του Κεμπέκ, ο οποίος έφερε
γραπτό μήνυμα του πρωθυπουργού κ. Σ. Harper. Ο γερουσιαστής
μίλησε και εντυπωσίασε με τον λόγο του, στα ελληνικά και στα
αγγλικά, για την σημασία της πίστης μας και την τήρηση των
ελληνοχριστιανικών παραδόσεων.

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

Χαιρετισμούς
επίσης
απηύθηναν: Ο Αρχιμ. π.
Ιγν. Δελής, Διευθυντής της
Θεολογικής Ακαδημίας. Ο π. Θ.
Παρασκευόπουλος,
πρόεδρος
του
Συνδέσμου
Κληρικών
της Ιεράς Μητρόπολης. Η κα
Ε. Κουτσούγερα, Πρόεδρος
Φιλοπτώχου
Αδελφότητας
Καναδά. Ο κ. Κ. Μίσθιος,
Γραμματέας Αρχόντων
του
Οικουμενικού.
Ο
κ.
Δ.
Καρύγιαννης, Ομοσπονδιακός
Βουλευτής, ο κ. Δ. Αζεμόπουλος,
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας
και ο κ. Ι. Giragosian, Γενικός
Πρόξενος της Κύπρου.
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Εκτός των ανωτέρω, μεταξύ
των επισήμων προσκεκλημένων
ήταν και ο π. Andrea Spatafora,
Διευθυντής του Πανεπιστημίου
St. Paul στην Ottawa, με το
οποίο, όπως είναι γνωστό, είναι
συμβεβλημένη η Θεολογική
μας Ακαδημία, καθώς και ο
Θεοφιλ. Επίσκοπος κ. Andriy
της Ουκρανικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας Καναδά.

EËËÇÍÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÂÁÍÊÏÕÂÅÑ
1-ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá Âáíêïýâåñ-Áãéïò Ãåþñãéïò:
604-266-7148
2-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Áí. Âáíêïýâåñ:Áãéïò ÍéêüëáïòÄçìÞôñéïò: 604-438-6432
3-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Surrey-Áãßïõ Êùí/íïõ &
ÅëÝíçò: 604-597-2411

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994

Η τελετή αποφοίτησης για το
2013 ήταν πραγματικά μια
μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστούμε
τον Αναστημένο Χριστό για την
ευλογία Του αυτή, αλλά και για
την πρόοδο που επιτελείται στην
Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία
Τορόντο.

The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.

Εκ του Γραφείου της Ιεράς
Μητρόπολης
(23 Μαΐου 2013)

Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.

Το μεγαλύτερο κοκορέτσι του κόσμου
Το μεγαλύτερο κοκορέτσι του κόσμου είχαν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν, εκτός από τα παραδοσιακά αρνιά, όσοι πέρασαν
ανήμερα του Πάσχα από την Πανελλήνια Εκθεση Λαμίας.
Πλέον, λοιπόν, η Λαμία, είναι γραμμένη με χρυσά γράμματα
στο παγκοσμίου φήμης Βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες με το
κοκορέτσι μήκους 120 μέτρων.

Άνω: Ο Γερουσιαστής Λ. Χουσάκος επιδίδει το πτυχίο
στον αριστεύσαντα της χρονιάς π. Φ. Άλισον.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος μίλησε στους αποφοίτους και παρόντες
φοιτητές της Θεολογικής Ακαδημίας, με τον γνωστό ζεστό πατρικό
του τρόπο, με θέμα «Από που ήλθατε. Πού ήλθατε. Πού θα πάτε και

Άνω:Λόγω κρίσης....
το ψήσιμο του αρνιού

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Στην Κίνα ο Σαμαράς με στόχο
τις επιχειρηματικές και εμπορικές
συναλλαγές
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Στη Σανγκάη, οι κ.κ. Χατζηδάκης
και Μηταράκης επισκέφθηκαν τα
ερευνητικά κέντρα των κορυφαίων
εταιρειών τηλεπικοινωνιών και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού Huawei
και ZTE. Οι υπουργοί ξεναγήθηκαν
στους χώρους των ερευνητικών

κέντρων
και
ενημερώθηκαν
από τους αντιπροέδρους των
εταιρειών για τα νέα προϊόντα
και τεχνολογίες που προωθούν
οι δύο εταιρείες παγκοσμίως. Οι
συναντήσεις έδωσαν την ευκαιρία να
συζητηθούν περαιτέρω τα μνημόνια
συνεργασίας που υπογράφηκαν
μεταξύ των δυο εταιρειών και της
Ελληνικής Κυβέρνησης κατά τη
διάρκεια της επίσημης τελετής
υπογραφής συμφωνιών παρουσία
των δύο Πρωθυπουργών στο Πεκίνο
στις 16 Μαΐου. Οι δύο πλευρές
προγραμμάτισαν τα επόμενα βήματα
της συνεργασίας τους με σκοπό να
ενισχυθεί περαιτέρω η παρουσία των
δύο εταιρειών στην Ελλάδα.
Ο Αντώνης Σαμαράς δεν παρέλειψε
να επισημάνει πως η νέα ηγεσία της
Κίνας είναι άνθρωποι που γνωρίζουν
τί γινεται στην Ελλάδα, έχουν μια
εξωστρεφή πολιτική σκέψη και
φάνηκε πως και ο ίδιος απέκτησε
μια καλή χημεία μαζί τους. Ο
Πρωθυπουργός επιστρέφει σήμερα
αφού σταματήσει στο Μπακού για
συζητήσεις για τον αγωγό φυσικού
αερίου ενώ την Πέμπτη στην
Ελλάδα θα βρίσκεται ο Ιρλανδός
πρωθυπουργός Κενι.
Τώρα είναι γνωστή η γνωστή η θέση
του κ. Σαμαρά να μην σχολιάζει
την εσωτερική επικαιρότητα όταν
είναι στο εξωτερικό, απάντησε όμως
μαλλον οργισμένα στο γεγονός ότι
ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως όταν ο
ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση θα πάρει
πίσω τις αποκρατικοποίησεις, και
αυτό γιατι εκτιμά πως την ώρα
που ο ίδιος δίνει μια μάχη στο
εξωτερικό, στο εσωτερικό γίνεται
μια προσπάθεια υπονόμευσής του.
Ο
Αντώνης
Σαμαράς
είπε
χαρακτηριστκά :«Από αυτό το
ταξίδι βγαίνουν μόνο θετικά
συμπεράσματα. Η Ελλάδα κοιτάζει
το αλυριο και οι προσπάθειες όλων
είναι να γίνουν επενδύσεις για να
ανοίξουν θέσεις εργασίας.
Το δικό μου όνειρο είναι να μην
ψάχνει ο νέος Έλληνας να βγει από
την Ελλάδα για να βρει δουλειά.
Υπάρχουν εκείνοι που για λόγους
μικροκομματικούς και πρόσκαιρου
συμφέροντος επενδύουν στο να
αποτύχουμε.
Δεν με νοιάζει πώς λέγονται ή πού
ανήκουν. Εμείς δουλεύουμε και οι
Έλληνες ξέρουν και χαίρονται από
τα θετικά που βγαίνουν, και δεν θα
τους κάνουμε τη χάρη να κάνουμε
πίσω. Όπως δεν θα τους κάνει
τη χάρη και ο ελληνικός λαός να
τους βάλει στη θέση εκείνη που θα

μπορούν να ακυρώσουν αυτές τις
συμφωνίες.
Η λίστα των επιχειρηματιών
Εβδομηντατρία
ονόματα
περιλαμβάνει
η
λίστα
των
επιχειρηματιών που θα συνοδεύσουν
τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη
Σαμαρά στην Κίνα.Κατά τη

διάρκεια της παραμονής της
αποστολής θα πραγματοποιηθούν
δύο επιχειρηματικά φόρουμ, ένα στη
Σαγκάη και ένα στο Πεκίνο.
Μεταξύ
των
ονομάτων
που
περιλαμβάνονται στη λίστα είναι,
ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Eπιμελητηρίων κ. Κ. Μίχαλος, ο
πρόεδρος του Ελληνοκινεζικού
Επιμελητηρίου και του ομίλου
Γιαννίδη Α.Ε. και VITEX, εταιρεία
χρωμάτων κ. Κ. Γιαννίδης.Ο κ.
Π.
Χριστοδούλου,
Διευθύνων
Σύμβουλος στην Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος, ο κ. Κ.Βουσβούνης
γενικός διευθυντής Global Corporate & Investment Banking της EUROBANK, ο κ. Σπ. Παπασπύρου
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς.
Ο κ. Σ. Παλιός διευθυντής,
διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου Diana Shipping Inc. / Diana Containerships Inc, ο κ. Αλ. Ιωάννου
μέλος του Δ.Σ. Κατώγι Στροφιλιά
Οινοποιεία & Αμπελώνες, ο κ.
‘Αρ, Κεφαλογιάννης διευθύνων
Σύμβουλος της GAEA Olive Oil
προϊόντα, ο κ. Εμμ.
Δομαζάκης πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της CRETA FARMS.
Επίσης , ο κ. Ι. Γιώτης πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος ΓΙΩΤΗΣ
Α.Ε. NOURISHING ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ο κ. Ευστ.
Μαρούσης σύμβουλος επιχειρήσεων
ΔΕΛΤΑ Α.Ε. / VIVARTIA, ο κ. Π.
Παπαδάκης διευθύνων σύμβουλος
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., ο κ. Αχ.
Κωνσταντακόπουλος πρόεδρος &
διευθύνων σύμβουλος ΤΕΜΕΣ Α.Ε.
- Costa Navarino.
Ο κ. Μ. Καμπουρίδης διευθύνων
σύμβουλος Dolphin Capital Investors Land & Real Estate Investments,
η κα Μαρία Θεοφανοπούλου γενική
διευθύντρια International Publications Ltd και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου ΗΑΤΤΑ, ο κ. Γ.
Βερνίκος πρόεδρος Vernicos Yachts
Θαλάσσιος τουρισμός / σκάφη
αναψυχής και γενικός γραμματέας
του
Συνδέσμου
Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων Ο κ.
Αλ. Αγγελόπουλος αντιπρόεδρος
του ομίλου Aldemar, η κυρία Μάρη
Δασκαλαντωνάκη
διευθύνων
σύμβουλος
DASKALANTONAKIS GROUP, ο κ. Ευρ.
Δοντάς πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ.
Ο κ. Οδ. Αθανασίου πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου Lamda
Development, ο κ. Αθ. Πότσης
Senior Manager της “Ευρωπαϊκά

Συστήματα Αισθητήρων - Aerospace”, ο κ. Γ. Λινάτσας διευθύνων
σύμβουλος Axia Ventures Group, ο
κ. Θ. Φέσσας πρόεδρος της Quest
Συμμετοχών.
Ο κ. Δ. Βατικιώτης γενικός
διευθυντής ATCOM, ο κ. Ευάγ.
Χαϊδάς πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε., ο κ. Γ. Μποτζάκης διευθυντής
πωλήσεων Terra Creta SA, ο κ. Λ.
Κρανιάς πρόεδρος της AVANTI
FURS και ο κ. Κ. Κουσκούκης
αντιπρόεδρος
του
Συνδέσμου
Ελλάδας-Κίνας.
Ακόμη υπάρχει εκπρόσωπος της
Intralot, της Mediterra, της BIG
SOLAR S.A., της FOLLI - FOLLIE, των ταξιδιωτικών γραφείων
Αμφιτρίων Odyssey Travel Ltd και
Travel Plan, της CIP Holding AG
και της Yingli Green Energy Greece
Sales GmbH.
Υπεγράφησαν 11 συμφωνίες
Μετά
τη
συνάντηση
του
πρωθυπουργού Α. Σαμαρά με τον
Κινέζο ομόλογό του Li Keqiang
υπογράφηκε σειρά συμφωνιών και
πρωτοκόλλων.
Συγκεκριμένα:
Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στέλιος
Σταυρίδης υπέγραψε Πρωτόκολλο
Συνεργασίας του ΤΑΙΠΕΔ με την
China Development Bank, με στόχο
την προώθηση του Ελληνικού
Προγράμματος Ιδιωτικοποιήσεων
και τη δυναμική συμμετοχή σε αυτό
κινεζικών εταιρειών. Το ενδιαφέρον
ενός κορυφαίου χρηματοπιστωτικού
οργανισμού, όπως η China Development Bank, είναι ενδεικτικό της
εμπιστοσύνης των Κινέζων στις
μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης της
Ελληνικής Οικονομίας, σχολίαζαν
κυβερνητικά στελέχη.
Ο διευθύνων σύμβουλος του
Invest
In
Greece
Στέφανος
Ησαΐας υπέγραψε Συμφωνητικό
Συνεργασίας του Invest in Greece,
με την China Development Bank,
με στόχο την προώθηση της
οικονομικής συνεργασίας των δύο
χωρών σε τομείς προτεραιότητας,
όπως, τουρισμός και ακίνητα,
τηλεπικοινωνίες,
μεταφορές,
ενέργεια και στη χρηματοδότηση
επενδύσεων. Η China Development Bank θα προωθεί επενδυτικά
σχέδια του Invest in Greece σε
κινεζικές επιχειρήσεις και κατόπιν
αξιολόγησης, θα χρηματοδοτεί την
υλοποίησή τους. Η China Development Bank καλωσορίζει θερμά την
πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης
για τη δημιουργία του Institute for
Growth, με σκοπό την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας, εξετάζοντας
θετικά τη συμμετοχή της σε αυτή τη
διεθνή συνεργασία.
Ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής
Χατζηδάκης, υπέγραψε Μνημόνιο
Συνεργασίας με την κινεζική εταιρεία
Huawei, από το οποίο προκύπτει ότι
η εν λόγω εταιρεία τα επόμενα τρία
χρόνια θα εγκαταστήσει στην Ελλάδα
ένα σημαντικό διαμετακομιστικό
κόμβο για προϊόντα της, ένα
κέντρο έρευνας και καινοτομίας σε
συνεργασία με κορυφαία ελληνικά
ερευνητικά κέντρα και ελληνικές
τεχνολογικές εταιρείες. Επιπλέον, η
εταιρεία Huawei είναι διατεθειμένη
να συνεργαστεί με ελληνικά
Πανεπιστήμια
και
Ερευνητικά
Κέντρα και να παράσχει εκπαίδευση
και θέσεις πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές και νέους πτυχιούχους.
Ο κK Χατζηδάκης υπέγραψε επίσης
Μνημόνιο Συνεργασίας με την
κινεζική εταιρεία ZTE, προκειμένου
να καταστήσει το λιμάνι του Πειραιά
διαμετακομιστικό κέντρο (transit and
logistics hub) για τα προϊόντα της
ZTE στην Ευρώπη και την ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου. Η εταιρεία
είναι εκ των πέντε κορυφαίων
κατασκευαστών τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού
παγκοσμίως.
Έχει
πελατειακή βάση με περισσότερους
από
500
τηλεπικοινωνιακούς
παρόχους παγκοσμίως και έχει
παρουσία σε 140 και πλέον χώρες,
συμπεριλαμβανομένης
και
της

Ελλάδας.
Κοινό ανακοινωθέν
1. Μετά από πρόσκληση του
Πρωθυπουργού
του
Κρατικού
Συμβουλίου
της
Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας κ. Li
Keqiang, o Πρωθυπουργός της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αντώνης
Σαμαράς πραγματοποιεί, από 15 έως
19 Μαΐου 2013, επίσημη επίσκεψη
στην Κίνα.
2. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης,
ο
Έλληνας
Πρωθυπουργός
συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό
της Κίνας κ. Li Keqiang και με
τον Πρόεδρο του Εθνικού Λαϊκού
Κογκρέσου της Κίνας κ. Zhang Dejiang και έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο
της Κίνας κ. Xi Jinping. Επίσης,
ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα
συμμετάσχει στο Δεύτερο Συνέδριο
του
Παγκόσμιου
Πολιτιστικού
Φόρουμ (Ταϊχού, Κίνα).
3. Κατά τις συναντήσεις τους, οι δύο
πλευρές προέβησαν σε ανασκόπηση
των καρποφόρων και ιδιαίτερα
θετικών εξελίξεων που σημειώθηκαν
μέσω των διμερών ανταλλαγών και
της συνεργασίας σε διάφορους
τομείς, μετά την θέσπιση της
Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής
Σχέσης τον Ιανουάριο 2006, και
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους
για το σημερινό υψηλό επίπεδο
των διμερών σχέσεων. Τα δύο μέρη
διαπιστώνουν ότι η περαιτέρω
εμβάθυνση
της
Συνολικής
Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης
μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας
υπηρετεί τα θεμελιώδη συμφέροντα
των δύο χωρών και των δύο λαών.
4. Οι δύο πλευρές υπογραμμίζουν
ότι η αλληλοκατανόηση και η
ειλικρινής συνεργασία αποτελούν τη
σταθερή βάση των ελληνοκινεζικών
σχέσεων. Τα δύο μέρη συμφωνούν
να διατηρήσουν τις υψηλού
επιπέδου ανταλλαγές και επαφές,
να προχωρήσουν σε στρατηγικό
σχεδιασμό για την ανάπτυξη
των διμερών σχέσεων στην νέα
εποχή, να εδραιώσουν και να
ενισχύσουν περαιτέρω την αμοιβαία
εμπιστοσύνη και να υποστηρίζει
η μία την άλλη, στο μέτρο του
δυνατού, σε θέματα που άπτονται
θεμελιωδών συμφερόντων τους. H
ελληνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει
την πάγια θέση της υπέρ της αρχής
της «Μίας Κίνας», χαιρετίζει τα
επιτεύγματα της Κίνας στον τομέα
της οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης και σέβεται τον δρόμο
ανάπτυξης που επέλεξε η Κίνα να
ακολουθήσει ανάλογα με τις δικές της
συνθήκες. Η Κίνα αποδίδει ιδιαίτερη
σημασία στο ρόλο της Ελλάδος ως
παράγοντα σταθερότητος στο χώρο
της Νοτιανατολικής Ευρώπης και
της Ανατολικής Μεσογείου. Τα δύο
μέρη επαναβεβαιώνουν την πρόθεσή
τους να εργασθούν για την επίτευξη
δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής
λύσεως του Κυπριακού, επί τη
βάσει των σχετικών αποφάσεων
του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και
υποστηρίζουν τις προσπάθειες του
Γενικού Γραμματέως του ΟΗΕ προς
επίτευξη του στόχου αυτού. Η Κίνα
εκτιμά τις προσπάθειες της ελληνικής
κυβέρνησης και του ελληνικού λαού
στην αντιμετώπιση της κρίσης
χρέους, και θα εξακολουθήσει
να επιδεικνύει κατανόηση και
υποστήριξη προς την Ελλάδα.
5. Τα δύο μέρη θεωρούν αναγκαίο
να εντατικοποιήσουν την διμερή
συνεργασία στον οικονομικό και
εμπορικό τομέα, να αξιοποιήσουν
πλήρως την Μικτή Διυπουργική
Επιτροπή, να ενθαρρύνουν την
αμοιβαία επενδυτική δραστηριότητα,
και να εμβαθύνουν την συνεργασία
τους στους τομείς της ναυτιλίας, των
τηλεπικοινωνιών, των υποδομών,
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
κ.α. Η Ελλάδα καλωσορίζει και
χαιρετίζει την συμμετοχή κινεζικών
επιχειρήσεων
στο
πρόγραμμα
αποκρατικοποιήσεων και δηλώνει
την πρόθεσή της να παρέχει
τις
απαραίτητες
διευκολύνσεις

και υποστήριξη. Τα δύο μέρη
αντιτίθενται σε κάθε μορφής
προστατευτισμό ως προς το εμπόριο
και τις επενδύσεις. Η κινέζικη
πλευρά ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις
της να εισάγουν περισσότερα
ελληνικά ανώτερα προϊόντα βάσει
των αναγκών της αγοράς.
6. Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η
Ελλάδα και η Κίνα είναι οι κατ’
εξοχήν χώρες με αρχαία ιστορία και
λαμπρό πολιτισμό, αμφότερα τα
μέρη συμφωνούν ότι οι πολιτιστικές
ανταλλαγές έχουν στέρεα θεμέλια.
Τα μέρη εκφράζουν την βούληση
να ενισχύσουν την τουριστική
συνεργασία, ενθαρρύνοντας τις
εκατέρωθεν επισκέψεις των πολιτών
τους. Η Κινεζική Κυβέρνηση
καλωσορίζει την διοργάνωση από
ελληνικής πλευράς εκδηλώσεων
τουριστικού περιεχομένου στην
Κίνα και δηλώνει την πρόθεσή της
να τη συνδράμει ενεργά. Τα δύο
μέρη δηλώνουν την πρόθεσή τους
να διατηρήσουν στενή επικοινωνία
και συνεργασία στους τομείς της
εκπαίδευσης, των επιστημονικών
ερευνών, των ανταλλαγών νέων, της
διδασκαλίας γλώσσας κλπ.
7. Τα δύο μέρη υπογραμμίζουν
ότι αξιολογούν τις σχέσεις μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Κίνας ως στρατηγικού χαρακτήρα
και μακράς προοπτικής και θα
εξακολουθήσουν να προωθούν από
κοινού την περαιτέρω ανάπτυξη της
Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής
Σχέσης Ε.Ε.-Κίνας. Η Κίνα
επαναλαμβάνει την υποστήριξή
της στην πορεία της ευρωπαϊκής
ενοποίησης,
ενώ
η
Ελλάδα
επιβεβαιώνει ότι θα εξακολουθήσει
να διαδραματίζει θετικό και
εποικοδομητικό ρόλο μέσα στην
Ε.Ε. για την περαιτέρω ανάπτυξη
των σχέσεων Ε.Ε.-Κίνας.
8. Τα δύο μέρη επαναλαμβάνουν
ότι τα κράτη οφείλουν να σέβονται
τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη
του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου,
ώστε να διαφυλαχθεί η παγκόσμια
ειρήνη, ευημερία και ανάπτυξη.
Τα μέρη θα καταβάλουν κοινές και
συνεχείς προσπάθειες να ενισχύσουν
τη συνεργασία και συντονισμό, στο
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και
άλλων διεθνών οργανισμών, ώστε να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις
σημερινές προκλήσεις και απειλές.
9. Τα δύο μέρη τάσσονται υπέρ
του σεβασμού και της προστασίας
της πολιτιστικής πολυμορφίας σε
παγκόσμιο επίπεδο και θεωρούν
αναγκαίο να υπάρχει αμοιβαίος
σεβασμός, γόνιμες ανταλλαγές στο
πλαίσιο της συμπληρωματικότητας
και αρμονική συμβίωση μεταξύ
διαφορετικών πολιτισμών. Τα μέρη
συμφωνούν ότι ο κινεζικός και ο
ελληνικός πολιτισμός αποτελούν
κορυφαία πρότυπα του ανατολικού
και του δυτικού κόσμου. Αποτελεί
κοινή πεποίθηση ότι οι δύο χώρες
έχουν σημαντικές δυνατότητες
να εργασθούν από κοινού για να
υλοποιήσουν την κοινή πρόοδο,
στηριζόμενες
στην
ανανέωση
των δεσμών μεταξύ των αρχαίων
πολιτισμών τους.
10. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ.
Α. Σαμαράς εξέφρασε την βαθύτατη
ικανοποίησή του και τις ειλικρινείς
ευχαριστίες του για την θερμή και
φιλική υποδοχή που του επιφύλαξε
η κινέζικη πλευρά και απηύθυνε
πρόσκληση προς τον Πρωθυπουργό
κ. Li Keqiang για επίσκεψη στην
Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός κ. Li
Keqiang την αποδέχθηκε με χαρά
και εξέφρασε την πρόθεσή του
να επισκεφθεί την Ελλάδα σε
κατάλληλη στιγμή και για τις δύο
πλευρές.
11. Τα δύο μέρη υπέγραψαν
σειρά συμφωνιών συνεργασίας
και επιχειρηματικών συμβολαίων
σε τομείς εμπορίου, ναυτιλίας,
τηλεπικοινωνίας κ.α.

4 Γνώμη

Ο 14χρονος Θανάσης που θα μπορούσε
να γίνει πρωθυπουργός της Αυστραλίας
«Αν ο επόμενος πρωθυπουργός είναι Αβορίγινας αυτός θα
θα μπορούσε να είναι ο -και ελληνικής καταγωγής- Θανάσης
Τηλιακός».

Το Καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο Public
Sector Pension Investment Fund,αγόρασε
μετοχές της Hochtief στο «Ελ.Βενιζέλος»
Επενδυτική εισβολή Καναδών στη χώρα μας μετά την πώληση του 26,6% των μετοχών του αεροδρομίου
«Ελ. Βενιζέλος» από την Γερμανική Hochtief στην PSP Investments. Στην περίπτωση που η PSP Investments δεν μεταβιβάσει σύντομα τις μετοχές του αεροδρομίου σε άλλη εταιρεία, τότε θα καταστεί
συνομιλητής του Ελληνικού Δημοσίου στην διαδικασία αποκρατικοποίησης του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών. Η πορεία της εταιρείας υπό την ηγεσία του Γκόρντον Φάιφ, ενός από τους πιο επιτυχημένους
διαχειριστές ασφαλιστικών ταμείων στον κόσμο, είναι αξιοθαύμαστη.

Με τον ανωτέρω τίτλο η ιστορία του νεαρού ομογενή Θανάση
Τηλιακού έγινε γνωστή μέσα από την εφημερίδα «The Australian»
που του έκανε ολόκληρο αφιέρωμα.
Μέλος της φυλής των Αβοριγίνων Γκουριτζί, που βρίσκεται
περίπου 460 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Κάθριν, στη βόρεια
Αυστραλία, ο 14χρονος Θανάσης μπορεί να περηφανεύεται όχι μόνο
για την ιθαγενή του ιδιότητα, αλλά και την ελληνική του καταγωγή
από το όμορφο νησί της Καλύμνου.
Ελεγείες και ποιήματα θα μπορούσαν να γραφτούν για την επιμονή
και το πείσμα του Θανάση που δεν συμβιβάστηκε με τις λιγοστές
πιθανότητες εξέλιξης που θα μπορούσε να έχει στο Ντάργουϊν και
αναζήτησε καλύτερες προοπτικές μέσω της εκπαίδευσης σ’ ένα
καλό κολέγιο. Μετά από μια σειρά συνεντεύξεων, κατάφερε να
γίνει δεκτός στο Scots College στο Σίδνεï, ένα από τα πιο ξακουστά
κολλέγια της Αυστραλίας, λαμβάνοντας υποτροφία ύψους 55.000
δολαρίων!
Ο Θανάσης μεγάλωσε στο Ντάργουϊν με τη γιαγιά του Ελέν, η οποία
και ανέλαβε την κηδεμονία του, όταν ο ίδιος ήταν μόλις 18 μηνών.

Από το 2003 μέχρι σήμερα έχει
αυξήσει τις επενδύσεις της κατά
700%, διαχειρίζεται πόρους
του Ταμείου των Δημοσίων
Υπαλλήλων, του Στρατού και της
Αστυνομίας . Είχε μέση ετήσια
απόδοση 12,7% στη διάρκεια της
κρίσης, με επενδυτικό εισόδημα
16,5 δισ. δολάρια. Η PSP Investments ανήκει στο Δημόσιο και
επενδύει το 51% των κεφαλαίων
σε μετοχές (σ.σ. 28,6% εκτός
Καναδά, 22,4% σε Καναδικές
εταιρείες), ενώ διαθέτει περίπου
400 εργαζόμενους. Ιδιαίτερο
ρόλο στην ενίσχυση των
Ελληνοκαναδικών οικονομικών
σχέσεων φέρεται ότι έχει παίξει
ο πρέσβης του Καναδά στην Αθήνα Ρόμπερτ Πεκ, ο οποίος είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Ο πρέσβης
έχει οργανώσει εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν επιχειρηματίες και από τις δύο χώρες.
Καναδικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει και στο παρελθόν ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα μας,
όπως γραμμές υδροπλάνων, αλλά και στην περίπτωση των χρυσορυχείων στη Χαλκιδική. Η Hochtief
εκτός από το μερίδιό της στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» πούλησε στην PSP Investments και τις
συμμετοχές της στα αεροδρόμια της Βουδαπέστης, του Ντίσελντορφ, του Αμβούργου, του Σίδνεϊ
και των Τιράνων, που συνολικά διακινούν 95 εκατομμύρια επιβάτες.Ο οικονομικός διευθυντής της
εταιρείας Πέτερ Σάσενφελντ σημείωσε, από την πλευρά του, ότι η θυγατρική περνά στα χέρια «ενός
αξιόπιστου επενδυτή, ο οποίος θα συνεχίσει να στηρίζει τον κλάδο των αεροδρομίων κατά υπεύθυνο
τρόπο» και πρόσθεσε ότι, με αυτό τον τρόπο, «έχει επιτευχθεί ο στόχος της Hochtief να δοθεί προοπτική
στους εργαζόμενους».

«Η μητέρα μου δεν ήταν πολύ ικανή να μας μεγαλώσει…. Πιστεύω
ότι η γιαγιά μου έκανε καλή δουλειά, εφόσον είμαι εδώ που είμαι».
Αυτά είναι τα λόγια του ώριμου Θανάση που με την επιμονή του
και τη λαχτάρα του για μάθηση κατάφερε να κάνει το όνειρό του
πραγματικότητα.

Οι επενδύσεις της στον δημόσιο τομέα του Καναδά αφορούν σε φυσικούς πόρους, σιδηροδρόμους,
εξόρυξη χρυσού, ενώ όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα, έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στα ακίνητα,
τις τηλεπικοινωνίες, τις ανεμογεννήτριες και την ξυλεία.

Η κυρία Μπιν Σαλίκ, ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο
Charles Darwin είναι η πρώτη ιθαγενής Αυστραλή που εργάστηκε
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Αυστραλίας και η πρώτη που
απέκτησε διδακτορικό πάνω στην εκπαίδευση, από το Χάρβαρντ.
«Είναι ένα πανέξυπνο παιδί με ανήσυχο πνεύμα. Με παρακάλεσε
να τον βοηθήσω να μπει εσώκλειστος στο κολλέγιο και να πείσω τη
γιαγιά του Ελέιν να τον αφήσει», λέει για τον Θανάση.

Eurovision 2013,νικήτρια η Δανία
Αντώνης Ανακέφαλος

Ομογενής ιδρύει κόμμα
Ο ανεξάρτητος ομογενής γερουσιαστής από τη Νότιο Αυστραλία,
Νίκος Ξενοφών, εδώ και χρόνια είναι από τις πλέον ισχυρές
προσωπικότητες της αυστραλιανής πολιτικής σκηνής καθώς η
ψήφος του είναι καθοριστικής σημασίας για να ψηφισθούν ή να
απορριφθούν τα νομοσχέδια.
Τώρα ο επιδιώκει
να δημιουργήσει
δικό του πολιτικό
κόμμα σε μια
προσπάθεια
να
ενισχύσει
τις
πιθανότητες
επανεκλογής
του στις εθνικές
εκλογές
του
Σεπτεμβρίου.
Ο
γερουσιαστής
Ξενοφών
έκανε
αίτηση να αναγνωριστεί από το Εκλογοδικείο το Nick Xenophon
Group ως πολιτικό κόμμα.
«Έτσι θα έχω περισσότερες πιθανότητες επανεκλογής» λέει και
συμπληρώνει: «Και μόνο το γεγονός ότι στα 112 χρόνια της
αυστραλιανής γερουσίας τα ανεξάρτητα μέλη της υπήρξαν ελάχιστα,
δείχνει πόσο δύσκολο είναι να εκλεγεί κανείς ως ανεξάρτητος
γερουσιαστής».
Ο Νικ Ξενοφών αρχικά ήταν γερουσιαστής στην πολιτεία της
Νότιας Αυστραλίας. Παραιτήθηκε από ανεξάρτητος πολιτειακός
γερουσιαστής εκεί για να διεκδικήσει, πάλι ως ανεξάρτητος, μια
θέση στην ομοσπονδιακή γερουσία. Και τα κατάφερε. Σήμερα
έχει αναδειχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους πολιτικούς της
Αυστραλίας αφού η ψήφος του στη γερουσία είναι καθοριστική.
Ο κ. Ξενοφών, είναι ελληνοκυπριακής καταγωγής από την πλευρά
του πατέρα του, με τη μητέρα του να έχει ρίζες στην Πελοπόννησο.
Έγινε γνωστός στη Νότια Αυστραλία, για τον αγώνα του εναντίον
των τυχερών παιχνιδιών, και γενικότερα του τζόγου που τον
συνέχισε και σε παναυστραλιανό επίπεδο.

Με πρώτη την Δανία και έκτη
την Ελλάδα ολοκληρώθηκε ο
58ος διαγωνισμός τραγουδιού
της Eurovision, τον οποίο
εκτιμάται ότι παρακολούθησαν
πάνω από 130 εκατομμύρια
τηλεθεατές σε όλη την Ευρώπη.
Ελληνικό χρώμα είχε, όμως,
και η δεύτερη θέση στον
διαγωνισμό, την οποία
κατέλαβε το Αζερμπαϊτζάν,
με το τραγούδι «Hold
me» που ερμήνευσε ο
Φαρίντ Μαμάντοφ, καθώς
τη σύνθεση υπέγραψε ο
Δημήτρης Κοντόπουλος, ενώ
την καλλιτεχνική επιμέλεια
είχε αναλάβει ο Φωκάς
Ευαγγελινός. Το ελληνικό 12άρι

φέτος πήγε στο Αζερμπαϊτζάν,
καθώς η Κύπρος (στην οποία
δίνεται παραδοσιακά) δεν
κατόρθωσε να περάσει στον
τελικό.
Στην τρίτη θέση πλαισιώθηκε
η Ουκρανία, ενώ την τέταρτη
και την πέμπτη κατέκτησαν
η Νορβηγία και η Ρωσία
αντιστοίχως.
Σ’ ένα χορευτικό ιντερμέδιο
που αναπαριστούσε ένα γάμο,
δύο χορευτές φιλήθηκαν, ενώ
η εκπρόσωπος της Φινλανδίας
Κρίστα Ζίγκφριντς φίλησε μία
από τις χορεύτριές της στο τέλος
του τραγουδιού της «Marry
Me», που θεωρείται ύμνος στο
γάμο μεταξύ προσώπων του

ίδιου φύλου.
Αυτά τα δύο φιλιά εξηγούν
ίσως την απόφαση της
δημόσιας τουρκικής
τηλεόρασης TRT να μην
αναμεταδώσει το διαγωνισμό,
παρόλο που επισήμως η
Τουρκία εξήγησε την απόφασή
της επικαλούμενη τη χαμηλή
θεαματικότητα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
στη eurovision 2013
Δανία: 281
Αζερμπαϊτζάν: 234
Ουκρανία: 214
Νορβηγία: 191
Ρωσία: 174
Ελλάδα: 152
Ιταλία: 126
Μάλτα: 120
Ολλανδία: 114
Ουγγαρία: 84
Μολδαβία: 71
Βέλγιο: 71
Ρουμανία: 65
Σουηδία: 62
Γεωργία: 50
Λευκορωσία: 48
Ισλανδία: 47
Αρμενία: 41
Ηνωμένο Βασίλειο: 23
Εσθονία: 19
Γερμανία: 18
Λιθουανία: 17
Γαλλία: 14
Φινλανδία: 13
Ισπανία: 8
Ιρλανδία: 5

5 Γνώμη

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ GRECIAN SENIORS
OF B.C. ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Η μητέρα ήταν, είναι και θα είναι ξεχωριστή για το παιδί, τον έφηβο,
τον ενήλικα. Και η μέρα της γιορτής της δεν είναι τίποτε άλλο παρά
μια ευκαιρία για να την τιμήσουμε και να της δείξουμε πόσο πολύ την
αγαπάμε. Η Γιορτή της Μητέρας, παγκόσμια γιορτή, έχει τις ρίζες της
στην αρχαία Ελλάδα.
Ο Σύλλογος Grecian Seniors of B.C., ο οποίος απαρτίζεται κατά το
πλείστον από γυναίκες, γιόρτασε την γιορτή της Μητέρας το Σάββατο
11 Μαϊου 2013 με γεύμα στο Εστιατόριο «KERKIS».
Η Πρόεδρος κα Νιόβη Στεργίου και το Διοικητικό Συμβούλιο
του συλλόγου εργάζονται ομαδικά και πάντα έχουν επιτυχίες
στις εκδηλώσεις τους. Περίπου εκατό άτομα παρευρέθηκαν στο
γεύμα προς τιμή της μητέρας και είχε μεγάλη επιτυχία. Στο γεύμα
παρευρέθηκε ο π. Δημήτριος Παρτσάφας με την Πρεσβυτέρα και
η ‘Εφη Καραπιδάκη ως αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας
του Βανκούβερ. Το γεύμα που πρόσφερε το εστιατόριο «KERKIS» η σαλάτα και τα επιδόρπια ήταν πλούσια και γευστικά. Στο
τέλος κόψανε και σερβίρανε ένα υπέροχο Κέϊκ με φρούτα που είχε
ετοιμάσει το Ζαχαροπλαστείο ΣΕΡΑΝΟ.

Ο π. Δημήτριος Παρτσάφας ευλόγησε το γεύμα του συλλόγου
“Grecian Seniors B.C.”

6 Γνώμη

Κεφτέδες με φρέσκο και
ξερό κρεμμύδι και άνηθο
26.04.2013

Μοσχάρι με φασολάκια

22.05.2013
Συνταγή Νένα Ισμυρνόγλου
Φωτογραφίες Γιώργος Δρακόπουλος
Ένα από τα πολυαγαπημένα μας καλοκαιρινά
φ α γ η τ ά
μαγειρεύει
σήμερα η Νένα
Ισμυρνόγλου.
Υλικά
• 1 κιλό μοσχαράκι από ελιά ή σπάλα, σε
μικρούς κύβους
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
• 2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, κομμένα σε
μεγάλους κύβους
• 3 σκελίδες σκόρδου, καθαρισμένες και
ελαφρά κοπανισμένες (ή όσο σκόρδο θέλουμε)
• 2 φύλλα δάφνης
• 1/2 κουτ. γλυκού μπαχάρι χοντροκοπανισμένο
• 1 σφηνάκι ούζο ή τσίπουρο
• 2 μέτριες ώριμες ντομάτες τριμμένες ή 1
κονσέρβα ολόκληρα ντοματάκια, ψιλοκομμένα
• 1 κιλό φασολάκια φρέσκα, καθαρισμένα, ή
κατεψυγμένα
• τα φύλλα και τα τρυφερά κοτσάνια από 1
ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένα
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Μερίδες 4
Προετοιμασία 40΄ Μαγείρεμα 1 ώρα περίπου
Διαδικασία Βάζουμε μια μεγάλη κατσαρόλα σε
μέτρια προς δυνατή φωτιά και την αφήνουμε
να ζεσταθεί καλά χωρίς να προσθέσουμε λάδι.
Ρίχνουμε το κρέας με το μισό ελαιόλαδο και
σοτάρουμε 1 - 2 λεπτά, ανακατεύοντας με
ξύλινη κουτάλα. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια,
το σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, τη δάφνη και το
μπαχάρι. Σοτάρουμε για ακόμη 2 λεπτά,
ρίχνουμε το ούζο ή τσίπουρο και, μόλις
εξατμιστεί, προσθέτουμε την ντομάτα.
Ανακατεύουμε και, μόλις το μείγμα πάρει πάλι
βράση, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό (περίπου
1 - 1½ φλιτζάνι), χαμηλώνουμε τη φωτιά,
σκεπάζουμε την κατσαρόλα και μαγειρεύουμε
για περίπου 30 λεπτά. Προσθέτουμε τα φασολάκια, δυναμώνουμε τη
φωτιά να πάρει βράση το υγρό και ξαναχαμηλώνουμε. Μαγειρεύουμε
για περίπου 30 λεπτά προσθέτοντας λίγο ζεστό νερό, αν χρειαστεί,
μέχρι να μαλακώσουν τα φασολάκια (θα βγάλουν και αυτά τα δικά
τους υγρά). Μετά ρίχνουμε στην κατσαρόλα τον ψιλοκομμένο
μαϊντανό και το υπόλοιπο ελαιόλαδο, ανακατεύουμε, σιγοβράζουμε
για ακόμη 5 λεπτά και αποσύρουμε από τη φωτιά. Συνοδεύουμε με
λίγο γιαούρτι και ψωμί (προτιμότερο ολικής).
Στο ποτήριΈνα κόκκινο κρασί με βάση το Ξινόμαυρο, μια Γουμένισσα
ή ένα ροζέ από την ίδια ποικιλία.

Χοιρινά μπιφτεκάκια ζυμωμένα με πατάτα
16.05.2013

Συνταγή Νένα Ισμυρνόγλου
Φωτογραφίες Γιώργος Δρακόπουλος
Τι πιο νόστιμο από ζουμερά μπιφτέκια, συνοδεία
φρεσκοψημένης πίτας και σαλάτας...
Υλικά
600 γρ. χοιρινός κιμάς από μπούτι
• 1 μέτριο κρεμμύδι, τριμμένο
• 1 μεσαίου μεγέθους πατάτα, κατά προτίμηση
βιολογική, ξεφλουδισμένη και τριμμένη στο
χοντρό τμήμα του τρίφτη
• 1 ντοματάκι από κονσέρβα, πολτοποιημένο
• 1/2 κουτ. σούπας φρέσκια πιπερόριζα, τριμμένη, ή 1/2 κουτ. γλυκού ξερή
• 1 κουτ. σούπας κοφτή γλυκιά πάπρικα (ή η ίδια ποσότητα κάρι ή μείγμα
των δύο για πιο πικάντικο αποτέλεσμα)
• 1 κουτ. γλυκού ξερή ρίγανη, τριμμένη (ή 2 κουτ. γλυκού φρέσκια,
ψιλοκομμένη)
• 1 αυγό, κατά προτίμηση βιολογικό
• 50 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Μερίδες 4
Προετοιμασία 15΄ Αναμονή 30΄ Μαγείρεμα 20΄
ΔιαδικασίαΒάζουμε σε ένα μπολ τον κιμά μαζί με τα αρωματικά (πιπερόριζα,
πάπρικα, ρίγανη) και το κρεμμύδι και ζυμώνουμε ελαφρά. Σπάμε μέσα στο
μείγμα το αυγό, ανακατεύουμε, προσθέτουμε την πατάτα, το ντοματάκι,
αλάτι και πιπέρι, ανακατεύουμε το μείγμα του κιμά καλά και το βάζουμε στο
ψυγείο για 30 λεπτά, ώστε να σφίξει λίγο.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 - 220° C. Κατόπιν λαδώνουμε
ένα μεγάλο ταψί, πλάθουμε μπιφτέκια (περίπου 10 - 12 τεμάχια μέτριου
μεγέθους), τα βάζουμε στο ταψί και τα ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά στο
μεσαίο ράφι του φούρνου.
Σερβίρουμε τα μπιφτέκια με ψητές πίτες και ντοματίνια, κομμένα στη
μέση, πασπαλισμένα με αλάτι, πιπέρι και ρίγανη, περιχυμένα με ελαιόλαδο.
Συνοδεύουμε επίσης με γιαούρτι, πράσινη σαλάτα και για τα παιδιά μια
τηγανιά πατάτες.

Συνταγή Νίκη Χρυσανθίδου
Φωτογραφίες Γιώργος Δρακόπουλος
Τι καλύτερο από τα φρεσκοτηγανισμένα κεφτεδάκια της Νίκης
Χρυσανθίδου και μια τηγανιά
πατάτες.
Υλικά
Για το μείγμα του κιμά
• 1 κιλό μοσχαρίσιος κιμάς (κατά
προτίμηση από ελιά)
• 1 κρεμμύδι ξερό, τριμμένο στον
τρίφτη
• το λευκό και το τρυφερό πράσινο
μέρος από 4 φρέσκα κρεμμυδάκια,
σε πολύ λεπτές ροδέλες
• 2 κουτ. σούπας «φύλλα» άνηθου,
ψιλοκομμένα
• 1 κουτ. σούπας φύλλα μαϊντανού,
ψιλοκομμένα
• 1 κουτ. γλυκού κόλιανδρος ξερός,
σε σκόνη
• 1 αυγό, κατά προτίμηση βιολογικό
• 2 φέτες ψωμί, μουσκεμένες και
καλά στυμμένες
• 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• 2 κουτ. σούπας ξίδι της αρεσκείας
μας
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για το πανάρισμα
• 3 αυγά, κατά προτίμηση βιολογικά
• 200 γρ. καλαμποκάλευρο
• 250 ml ελαιόλαδο (εναλλακτικά,
χρησιμοποιούμε σησαμέλαιο για
χρυσαφένιο χρώμα και διαφορετικό
άρωμα)
Μερίδες 4-6
Προετοιμασία 30΄ Αναμονή 1-2
ώρες Μαγείρεμα περίπου 20΄
Διαδικασία Κεφτέδες: Σε ένα βαθύ
μπολ βάζουμε τον κιμά, τρίβουμε
το ψωμί με τα δάχτυλά μας και
προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα
υλικά. Ζυμώνουμε πολύ καλά με
τα χέρια μας, μέχρι να έχουμε ένα
ομοιογενές και αφράτο μείγμα. Αν,
παρ’ όλα αυτά, μας βγει λίγο σφιχτό,
προσθέτουμε 1 - 2 κουτ. σούπας
νερό και συνεχίζουμε το ζύμωμα.
Σκεπάζουμε με διαφανή μεμβράνη
και αφήνουμε το μείγμα του κιμά
στο ψυγείο για περίπου 1 - 2 ώρες,
για να αναμειχθούν τα αρώματα.
Πλάθουμε μικρούς κεφτέδες,
στρογγυλούς ή πλακέ.
Τηγάνισμα: Σε ένα μικρό μπολ
χτυπάμε τα αυγά με ένα πιρούνι,
μέχρι να αφρατέψουν. Βάζουμε
το καλαμποκάλευρο σε ένα
πιάτο. Βουτάμε τους κεφτέδες
πρώτα στο αυγό και μετά στο
αλεύρι, γυρνώντας τους ώστε να
αλευρωθούν ομοιόμορφα παντού.
Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε
το λάδι σε μέτρια φωτιά και
τηγανίζουμε τους κεφτέδες για
περίπου 3 - 4 λεπτά από κάθε
πλευρά, μέχρι να ροδίσουν, αλλά
να γίνουν και στο εσωτερικό τους.
Ο ασφαλέστερος τρόπος για να
το ελέγξουμε αυτό είναι να τους
δοκιμάσουμε. Καλύπτουμε μια
πιατέλα με απορροφητικό χαρτί και
με μια τρυπητή κουτάλα βγάζουμε
τους κεφτέδες ώστε να στραγγίξουν
από το περιττό λάδι. Τους
σερβίρουμε ζεστούς ή χλιαρούς.
Συνοδεύουμε με τηγανητές πατάτες
ή αφράτο πιλάφι με λάδι και
μαϊντανό και πράσινη σαλάτα.

Σουφλέ με σπαράγγια και παρμεζάνα
10.04.2013
Συνταγή Ντίνα Νικολάου
Φωτογραφίες Γιώργος Δρακόπουλος
Λαχταριστό, αφράτο, τέλειο το σουφλεδάκι της Ντίνας Νικολάου.
Προτιμάμε ελληνικά σπαράγγια που είναι τώρα στα καλύτερά τους.
Υλικά
• 18 τρυφερά πράσινα σπαράγγια, καθαρισμένα (δες εδώ πώς τα
καθαρίζουμε)
• 250 γρ. παρμεζάνα, φρεσκοτριμμένη
• 6 αυγά, προτιμότερο βιολογικά
• 300 ml γάλα εβαπορέ
• 300 ml κρέμα γάλακτος
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 1/3 κουτ. γλυκού πάπρικα γλυκιά
Μερίδες 6
Προετοιμασία 25΄ Ψήσιμο 15΄
Διαδικασία Σε αλατισμένο νερό που βράζει βυθίζουμε τα σπαράγγια
και τα βράζουμε για 7 - 8 λεπτά. Τα στραγγίζουμε και τα κόβουμε στη
μέση. Κρατάμε τις κορυφούλες στην άκρη και τα υπόλοιπα κομμάτια
τα πολτοποιούμε στο πολυκοπτικό.
Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε τα αυγά με αυγοδάρτη. Προσθέτουμε
την κρέμα γάλακτος και το γάλα και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε την
παρμεζάνα, τα πολτοποιημένα σπαράγγια, αλατοπίπερο, την πάπρικα
και ανακατεύουμε και πάλι.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C. Λαδώνουμε 6 μπολάκια
για σουφλέ και γεμίζουμε με το μείγμα. Μοιράζουμε τις κορυφούλες
από τα σπαράγγια μέσα στα μπολάκια. Ψήνουμε για 15 λεπτά μέχρι να
φουσκώσουν τα σουφλέ και να ροδίσει η επιφάνειά τους. Σερβίρουμε
αμέσως.

Εξωτικά σπρινγκ ρολς με λαχανικά και καβούρι κονσέρβας

14.02.2013
Συνταγή
Φωτογραφίες Γιώργος Δρακόπουλος
Ασιατικό άρωμα στο σημερινό τραπέζι με τα αγαπημένα spring rolls να
σερβίρονται σε ελαφριά εκδοχή που δεν απαιτεί τηγάνι!
Υλικά
• 1 κονσέρβα καβούρι (στα ράφια με τις κονσέρβες των σούπερ μάρκετ)
• 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
• τα φύλλα από 1/3 ματσάκι μαϊντανό ή δυόσμο, ψιλοκομμένα
• 2 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού
• 3 πιπεριές Φλωρίνης (από βάζο), κομμένες σε λεπτές λωρίδες
• 1 κουτ. σούπας σάλτσα σόγιας
• 12 μέτρια φύλλα ρυζιού (τα βρίσκουμε σε μεγάλα σούπερ μάρκετ στα ράφια
με τα έθνικ προϊόντα)
• 1/2 κουτ. γλυκού γλυκιά σάλτσα τσίλι (στα
ράφια με τα έθνικ προϊόντα)
Για το σερβίρισμα
• σάλτσα σόγιας (κατά προτίμηση βιολογική)
• γλυκιά σάλτσα τσίλι
Μερίδες 3-4
Προετοιμασία 20΄
Διαδικασία Σουρώνουμε την κονσέρβα καβούρι και το ανακατεύουμε με
τα κρεμμυδάκια, τα φύλλα από μαϊντανό ή δυόσμο, το χυμό λεμονιού, τις
πιπεριές Φλωρίνης και τη σάλτσα σόγιας. Παίρνουμε τα φύλλα ρυζιού και τα
βάζουμε ένα-ένα για 1/2 λεπτό σε μπολ με κρύο νερό, ίσα να μαλακώσουν.
Τα στεγνώνουμε ελαφρώς ακουμπώντας τα σε πετσέτα και τα βάζουμεένα-ένα
σε ένα πιάτο. Αλείφουμε τη μισή πλευρά κάθε φύλλου με 1/2 κουτ. γλυκού
γλυκιά σάλτσα τσίλι (στα ράφια με τα έθνικ προϊόντα) και βάζουμε λίγη από
τη γέμιση. Διπλώνουμε σε ρολό φροντίζοντας να κλείσουμε τις άκρες προς τα
μέσα για να μη χυθεί η γέμιση.
Τα σερβίρουμε με σάλτσα σόγιας (κατά προτίμηση βιολογική) ή γλυκιά
σάλτσα τσίλι σε μικρά μπολ, για να τα βουτάμε.

Μπρουσκέτες με ψητά κολοκυθάκια και φέτα

02.10.2012
Επιμέλεια Γαστρονόμος
Ελληνική μπρουσκέτα με μικροσκοπικά κολοκυθάκια και
γκρατιναρισμένη φέτα. Ψηθήκατε;
Υλικά
• 8 κολοκυθάκια, μικροσκοπικά
• 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 4 μεγάλες φέτες από χωριάτικο
ψωμί της αρεσκείας μας
• 1 - 2 κουτ. σούπας σάλτσα
ντομάτας με βασιλικό (έτοιμη από
βαζάκι) ή 1 κουτ. γλυκού πελτές ντομάτας
• 100 γρ. φέτα θρυμματισμένη, ή ανθότυρο, για πιο ελαφρύ
αποτέλεσμα, ή όποιο κίτρινο τυρί έχουμε, τριμμένο
Μερίδες 4
Διαδικασία Κόβουμε τα κολοκυθάκια σε λεπτές φέτες ή σε κύβους,
τις βάζουμε σε ένα μπολ, τις περιχύνουμε με το ελαιόλαδο,
πασπαλίζουμε με αλατοπίπερο, ανακατεύουμε και τα ψήνουμε σε
αντικολλητικό τηγάνι για 2 - 3 λεπτά μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς.
Ψήνουμε το ψωμί ελαφρώς στο φούρνο ή στην τοστιέρα, απλώνουμε
σε κάθε φέτα τη σάλτσα ντομάτας ή αλείφουμε κάθε μία με 1 κουτ.
γλυκού πελτέ ντομάτας. Προσθέτουμε τα σοταρισμένα κολοκυθάκια
και τελειώνουμε με τη φέτα ή το τυρί της αρεσκείας μας. Τρίβουμε
πιπέρι και σερβίρουμε. Αν θέλουμε, τις γκρατινάρουμε για λίγο στο
γκριλ.
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Building a Community … One souvlaki at a time.
A guide to being your Best Customer.

It’s that time of year again. Greek-Canadian
communities spread throughout Vancouver’s
Lower Mainland start preparing for their respective Greek Food Festivals and our beloved
Greek Day on Vancouver’s West Broadway.
Now it’s not a big surprise that these events are
the fiscal lifeblood of various Hellenic Cultural,
Religious and Social programs, – but what many
of us forget is that they are only successful because there are volunteers to ensure that they
happen.
All too often, some of us take it for granted that there will be a Greek
Day for us to enjoy, there will be Summer Festivals and Panigiria in East
Vancouver and Surrey – but what have YOU done lately to make sure that
these Legacies and samples of our culture and spirit will continue ?
Is it just good enough to show up and purchase the foods and enjoy the
atmosphere ? Well, it’s a good start. In fact, being a customer is probably
more than just a “good start”, as without customers there’s no point to the
whole exercise.. BUT, to be a real contributor, a real supporter of your
community, and a real difference to our Greek-Canadian identity – you not
only need to be a customer, but an Owner too.
Owners of our Heritage and Legacy are the Boards, Committees, and
Volunteers that give up uncountable number of hours to making sure that
masses are met with smiles, welcoming attitudes, containers full of Greek
Salads, and Souvlakia hot off the grill one at a time.
Owners of our Greek pride and Greek Spirit are the ones who practice
with their Dance Groups on evenings and weekends and fundraise tirelessly for costumes – all so that our beloved non-Greek friends and neighbors
can experience a small sample of our heritage during our Events.
Owners of our Persistence are the men and women who build the tents, set
up the booths and haul around the coolers, stoves and grills – all for the
sake of making certain that we put our best foot forward and represent each
other with pride and professionalism.
Owners of our Strength, are the ones who put aside our differences,
ignore our boundaries, are aware of each others needs and not only look
at their own Communities, but look to see how they can assist others too.
So this year, when you are visiting a Food festival, or Greek Day – ask
yourself this .. « was I a good Customer? Or was I a good Owner? »
Konstantin (Kostas) Nikolaou
Cell: (604) 649-2425
www.nikolaou.ca

Statement by Liberal Leader Justin Trudeau on Orthodox Easter
MONTRÉAL– May 3, 2013
Liberal Leader Justin Trudeau made the following statement today
on Orthodox Easter:
“For Christians of the Orthodox faith, this Sunday marks the most
important day of the year as Jesus Christ’s resurrection is celebrated.
Easter is often marked by festive family meals, attending church
services and coming together with loved ones. This important time
of year is also an occasion to be thankful for our many blessings
and to think on those who are in need.
On behalf of the Liberal Party of Canada and our Parliamentary
Caucus, I would like to offer my very best wishes to all Orthodox
Christians for a happy Easter.”

Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ

Letter to Editor

Γράφει ο Δημήτρης Περδίκης

Dear editor,

H αλβανική πολιτική απέναντι στην Ελληνική Εθνική Μειονότητα, αλλά
και γενικότερα ως προς τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, από την ίδρυση του
αλβανικού κράτους μέχρι σήμερα, υπήρξε πάντα η ίδια, ενιαία και συνεχής.
Ασχέτως καθεστώτος ή πολιτικού κόμματος στην εξουσία, η προσπάθεια
των Τιράνων ήταν πάντα ο εξαλβανισμός της Βορείου Ηπείρου, ο
αφελληνισμός, τόσο γλωσσικός όσο και συνειδησιακός. Ως προς τις σχέσεις
με την Ελλάδα είχαμε πάντα μία προσπάθεια απόσπασης των μέγιστων
δυνατών ευεργετημάτων χωρίς την απόδοση έστω και των ελάχιστων
ανταλλαγμάτων. Ακόμα ο εφησυχασμός και η χειραγώγηση της ελληνικής
πλευράς ως προς τις προθέσεις της και την συμπεριφορά της απέναντι στον
Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό.
Στην πράξη έχουμε δύο οδούς υλοποίησης της πολιτικής. Την
επίσημη των κυβερνητικών και διπλωματικών επαφών, όπου σε επαφές
επιφανειακά πολύ θερμές και φιλικές προσπαθούν πάντα να κερδίσουν
ότι περισσότερο μπορούν χωρίς να αποδώσουν ούτε το ελάχιστο από
όσα ζητά η ελληνική πλευρά. Παράδειγμα, ενώ η ελληνική πλευρά έχει
συμβάλλει τα μέγιστα στην ανόρθωση της Αλβανίας, τα οστά των Ελλήνων
στρατιωτών του έπους του 1940-41 παραμένουν ακόμα εν πολλοίς άταφα,
παρά το ότι το σχετικό αίτημα εκκρεμεί πάρα πολλά χρόνια. H Αλβανία
έχει ήδη κατορθώσει να επιβάλλει να μην χρησιμοποιείται ο όρος Βόρειος
Ήπειρος, ενώ η ίδια χρησιμοποιεί όρους όπως πχ Cameria. Ζητά από
ελληνικούς φορείς το άνοιγμα αλβανικών σχολείων και τα αιτήματά της
υλοποιούνται άμεσα. Σχέδιο της είναι να θέσει θέμα αλβανικής μειονότητας
στην Ελλάδα, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι Αλβανοί μετανάστες, οι
Βορειοηπειρώτες εκτός αυτών των μειονοτικών ζωνών και οι Αρβανίτες.
Φυσικά δεν διστάζει να περιλαμβάνει στα αλυτρωτικά της όνειρα της
μεγάλης Αλβανίας την ελληνική Ήπειρο και τμήμα της Μακεδονίας.
Στους μύθους που κατασκευάζει για να χρησιμοποιήσει σαν εργαλεία στην
άσκηση της πολιτικής των απαιτήσεών της ξεχωρίζει αυτό που ονομάζει
«Γενοκτονία των Τσάμηδων» όπου προσπαθεί να αντιστρέψει την ιστορική
αλήθεια και να παρουσιάσει τους θύτες ως θύματα. Εδώ έχει την ιδιαίτερη
συμπαράσταση της Τουρκίας η οποία έχοντας διαπράξει τις περισσότερες
γενοκτονίες στην υφήλιο θέλει να δείξει στην διεθνή πολιτική σκηνή: Να
και η Ελλάδα τα ίδια έκανε. !! Μακροχρόνια η Αλβανία έχει πάντα την
υποστήριξη της Τουρκίας σε κάθε θέμα που στρέφεται κατά της Ελλάδας.
Κλείνω το θέμα «Τσαμουριάς» με μία σημαντική επισήμανση: Σε όλη την
Ευρώπη πληθυσμιακές ομάδες που συνεργάστηκαν με της δυνάμεις των
κατακτητών, στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, υπέστησαν μεταξύ των άλλων
και κατάσχεση των περιουσιών τους.
Η δεύτερη οδός υλοποίησης της πολιτικής των Τιράνων είναι μέσα από
τις μυστικές της υπηρεσίες. Ο Σπύρος Κατσαρός, ένας Κερκυραίος, γιος
ενός εμπόρου εγκατεστημένου στην Σκόδρα της βόρειας Αλβανίας υπήρξε
ο πρώτος οργανωτής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας αυτής. Σίγουρα,
ιδιαίτερα ικανός, παρέμεινε στην θέση του επικεφαλής επί δεκαετίας παρά
την αλλαγή καθεστώτων και κατοχών.
Η διαβόητη λοιπόν sigurimi που μετά το 1991 μετονομάζεται σε
SHIK και λίγο αργότερα σε SHISH έγινε ο τρόμος του Βορειοηπειρωτικού
Ελληνισμού, όπου μπορούσε να ελέγχει τους πάντες και τα πάντα. Επί
κομμουνιστικού καθεστώτος, όταν τα αλβανικά σύνορα είχαν ενισχυθεί
με ηλεκτροφόρα σύρματα, με πολυβολεία και συνοριακούς φρουρούς, για
να μπορέσουν να κρατήσουν τον πληθυσμό μέσα στην κόλαση, κάποιοι
Βορειοηπειρώτες κατόρθωναν να περάσουν. Μερικοί από αυτούς όμως δεν
κινδύνευαν ιδιαίτερα. Αλβανοί πράκτορες τους συνόδευαν στα σύνορα,
τους βοηθούσαν να περάσουν και τους αποχαιρετούσαν. Οι «φυγάδες»
έφθαναν στην Ελλάδα και άρχιζαν στους πιο υψηλούς τόνους να φωνάζουν
για απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου. Φώναζαν λόγο πατριωτικό,
έφθαναν στις βορειοηπειρωτικές οργανώσεις και συνέχιζαν, στοχοποιούσαν
με ψεύτικες καταγγελίες πραγματικούς αγωνιστές κατηγορώντας τους
ως προδότες και πράκτορες των Αλβανών. Οι φωνές τους συγκινούσαν
κάποιους, τους παρουσίαζαν σε δημοσιογράφους, σε βουλευτές, σε
υπουργούς. Στοχοποιούσαν, κατέγραφαν, δίχαζαν, χειραγωγούσαν. Όσο πιο
δυνατά φώναζαν τόσο αποκτούσαν ένα σημαντικό ακροατήριο, πατριωτικό
μεν, ανόητο δε, το οποίο σαν παπαγαλάκια στην συνέχεια αναμετέδιδαν

Canadian taxpayers are now paying
more for less thanks to the Conservative Party’s costly changes to our
national census.

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

www.contemporaryrailings.com

Conservatives leave us
flying blind

The results are in and their decision
to eliminate the mandatory longform census has produced much
lower-quality data that will often
not be useable at the local level.
In fact, Statistics Canada withheld data on over 1,100 Canadian
municipalities, including Tofino,
because the numbers were just too
unreliable.
The government spent an extra $30
million to collect this inaccurate
data compared to the traditional,
proven census. What a waste!
How will a community know where
a food bank is needed if we don’t
know which neighbourhoods have
the most poverty? How will school
boards know where adult language
training is most needed without
knowing where immigrants are settling? We just don’t know.
The errors in the data will only get
worse over time. At least this time
Statistics Canada can use the last
full census as an anchor to correct
some of the problems. Next time,
that option won’t do much good.
The problem is spreading: governments and the private sector use
data from the census to adjust their
surveys if a group’s response rate is
low. Now all these other statistics
will be less reliable.
The Conservatives are asking us to
start making big, expensive decisions blindly, without the basic data
that is essential to good planning.
And they’re charging us more to do
it. It’s irresponsible and we’re paying the price.
Yours sincerely,
Geoff Regan, MP
Liberal Party of Canada Industry
Critic 613-996-3085
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Euroleague Basketball: Olympiacos…
Where amazing happens !

ÁèëçôéêÜ

Από τη Μυρτώ Τσιτσιού

ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2-1
Στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 12 χρόνια επέστρεψε η Μπάγερν που νίκησε 2-1 τη Ντόρτμουντ στον
τελικό του Γουέμπλεϊ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρόμπεν. Ο Ολλανδός που έχασε δύο... άχαστα τετ
α τετ στο πρώτο ημίχρονο είχε
μια ασίστ και το νικητήριο γκολ
για τους Βαυαρούς δύο λεπτά
πριν το φινάλε χαρίζοντας το...
Άγιο Δισκοπότηρο στην ομάδα
του Μονάχου. Καλύτερη στο
ξεκίνημα και με πολλές χαμένες
ευκαιρίες η ομάδα του Κλοπ,
ισοφάρισε άμεσα το γκολ που
δέχθηκε, όμως έπεσε στο
φινάλε...

Όταν ένα θαύμα συμβαίνει περισσότερες
από μία φορές τότε μάλλον δεν είναι
θαύμα! Αυτό φαίνεται ότι αποδεικνύεται
και στην περίπτωση του Ολυμπιακού!
Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά,
Πειραιώτες στέφθηκαν για δεύτερη
συνεχόμενη φορά Πρωταθλητές Ευρώπης,
κερδίζοντας στον Τελικό την Real με 10088!

οι

Στον πρώτο ημιτελικό του Λονδίνου, ο Ολυμπιακός επικράτησε σχετικά
άνετα της CSKA Μόσχας, του φαβορί του Final-4, με σκορ 69-52 και
προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής. Οι «ερυθρόλευκοι», με μπροστάρη
τον Kyle Hines (13 pts., 10 reb), ήταν αρκετά καλοί στην επίθεση, αλλά
αυτό που τους χάρισε τη νίκη ήταν η υποδειγματική άμυνα, το πάθος και
η θέληση.
Στον δεύτερο ημιτελικό, η Real κέρδισε τον Ισπανικό «εμφύλιο» με 67 – 74
σε ένα πραγματικό ντέρμπι με την Barcelona.

Τελικά οι Βαυαροί πέτυχαν
αυτό που ζητούσαν στο 88’, με
τον Ρόμπεν, ο οποίος στο πρώτο
μέρος είχε χάσει δύο τετ α τετ,
αλλά αυτή τη φορά του δόθηκε
η ευκαιρία και δεν λάθεψε.
Ο Ριμπερί με τακουνάκι βρήκε
τον Ολλανδό, ο οποίος ανάμεσα από τρεις παίκτες πλάσαρε εύστοχατον Βάιντενφελερ κάνοντας το 1-2
για την Μπάγερν.

Υπέγραψε στη Ντόρτμουντ ο Παπασταθόπουλος
Παρασκευή, 24 Μαϊου 2013
Παίκτης της φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ, Μπορούσια Ντόρτμουντ, είναι από σήμερα ο Σωκράτης
Παπασταθόπουλος, καθώς επήλθε οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για τα επόμενα πέντε
χρόνια με αποδοχές περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τον 24χρονο διεθνή κεντρικό αμυντικό.
Στις πρώτες του δηλώσεις ο Παπασταθόπουλος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του, θεωρώντας ότι
είναι ένα σημαντικό βήμα στην
καριέρα του.
Σύμφωνα με την εφημερίδα
«Bild» η ομάδα της Βρέμης
έβαλε στα ταμεία της 11 εκατ.
ευρώ για να παραχωρήσει τα
δικαιώματα του 24χρονου
άσσου, με τον οποίο είχε
συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του
2016. Για τον Παπασταθόπουλο
είχε ενδιαφερθεί έντονα και
η Λεβερκούζεν, αλλά τελικά
η Ντόρτμουντ ήταν αυτή που
απέσπασε την υπογραφή του.
Παπασταθόπουλος: «Πήρα την σωστή απόφαση»
Μέσω ανακοίνωσης ήλθαν οι πρώτες δηλώσεις του διεθνή άσσου της Ντόρτμουντ. Αναλυτικά η
ανακοίνωση του Παπασταθόπουλου έχει ως εξής: «Η ολοκλήρωση της μεταγραφής μου στην ομάδα
της Μπορούσια Ντόρτμουντ με γεμίζει με χαρά και ικανοποίηση καθώς αισθάνομαι ότι είναι ένα ακόμη
σημαντικό βήμα στην καριέρα μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή της ομάδας, Γιούργκεν Κλοπ
καθώς η συζήτηση που είχα μαζί του ήταν καταλυτική για να πάρω την απόφαση και να υπογράψω το
νέο μου συμβόλαιο διάρκειας πέντε χρόνων. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον αθλητικό διευθυντή της
ομάδας Μίκαελ Τσορκ για τη σημαντική συμβολή του στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.
Στη Βρέμη πέρασα δύο υπέροχα
χρόνια. Οφείλω ένα μεγάλο
ευχαριστώ σε όλους τους
υπεύθυνους της ομάδας που
βοήθησαν στην ολοκλήρωση
της μεταγραφής μου αλλά και
σε όλα τα μέλη του συλλόγου
για την εξαιρετική συνεργασία
που είχαμε. Νιώθω ότι πήρα τη
σωστή απόφαση για τη συνέχεια
της καριέρας μου.
Πιστεύω ότι η Μπορούσια
Ντόρτμουντ είναι η ιδανική
ομάδα για εμένα. Εύχομαι
το Σάββατο να είναι η νέα
πρωταθλήτρια
Ευρώπης
κατακτώντας το τρόπαιο του
τσάμπιονς λιγκ και μαζί να
ζήσουμε πολλές ακόμη επιτυχίες
και να κερδίσουμε πολλούς
τίτλους.»
Πηγή: ERT -ΑΠΕ

Στον τελικό, η Real ξεκίνησε πολύ δυναμικά και αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό.
Με τον ψυχωμένο Rudy Fernandez και τους «ψηλούς» Ισπανούς κατάφερε
να προηγηθεί στο τέλος της πρώτης περιόδου με 10-27. Στο δεύτερο
δεκάλεπτο, οι Πειραιώτες άρχισαν να μειώνουν τη διαφορά με πιεστική
άμυνα και με τους Law και Σλούκα να οδηγούν την
ομάδα στην επίθεση, έφτασαν το σκορ στο 37-41
στο ημίχρονο. Μετά την ανάπαυλα, ο αρχηγός του
Ολυμπιακού, Βασίλης Σπανούλης με 3/3 τρίποντα
έβαλε για τα καλά τα θεμέλια της μεγάλης ανατροπής.
Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» στο 24’ πέρασαν μπροστά
με μικρή διαφορά (52-46). Ωστόσο, η Real δεν
παραδόθηκε τόσο εύκολα, και το τέλος του τρίτου
δεκαλέπτου βρήκε τις ομάδες ισόπαλες (61-61). Στην
αρχή της τελευταίας περιόδου, με τις επιθέσεις των
Law και Σπανούλη και την άμυνα του Shermadini, ο Ολυμπιακός πήρε αέρα
8 πόντων (70-62)! Οι Ισπανοί προσπάθησαν να αντισταθούν με ένα σερί 5-0
και μείωσαν σε 70-67, όμως ο Περπέρογλου με τρίποντο έκανε το 73-67 και
ο Σλούκας με δίποντο έφερε ξανά τον Ολυμπιακό στο +7. Είχαν απομείνει 4
λεπτά για το τέλος του αγώνα και ο νικητής φαινόταν πως είχε κριθεί, καθώς
ο Κώστας Παπανικολάου με κάρφωμά του και με μια συμπληρωματική
βολή έγραψε το 85-71 και έδωσε το σύνθημα για το μεγάλο πάρτι! Οι
Ισπανοί έκαναν μια τελευταία μάταιη προσπάθεια. Στα 13 δευτερόλεπτα
όμως ο Hines με 1/2 βολές έκανε το τελικό 100 (!) – 88 και η ομάδα του
Γιώργου Μπαρτζώκα –του πρώτου Έλληνα προπονητή που κέρδισε Euroleague- ανέβηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο ψηλότερο…
σκαλί Ευρώπης!! MVP του τελικού αναδείχθηκε ο Βασίλης Σπανούλης!
Στην καλύτερη 5αδα συμπεριλήφθηκε και ο Κώστας Παπανικολάου, ως
ο Rising Star της σεζόν 2012-2013, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος του
αγώνα δήλωσε χαρακτηριστικά στην Κρατική Τηλεόραση «Όσο και αν
προσπαθούν μερικοί να τη μειώσουν η Ελλάδα είναι εδώ! Ο Ολυμπιακός
δεν είναι ομάδα NBA, είναι ομάδα καρδιάς».
Ταλέντο, δουλειά, ενότητα, θέληση, μαγκιά και πραγματική κατάθεση
ψυχής… Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός έγινε η τρίτη ομάδα που κατάφερε το
repeat στην ιστορία της διοργάνωσης (μετά την Γιουγκοπλάστιγκα και τη
Μακάμπι Τελ Αβίβ) αποδεικνύοντας πως ακόμα και σε δύσκολους καιρούς
το Ελληνικό Μπάσκετ δηλώνει «παρών» και κάνει για ακόμα μια φορά
περήφανους όλους τους Έλληνες!

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors
120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.
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ΠΕΣ ΤΑ ΡΕ ΓΙΑΓΙΑ Ανέκδοτα

Μια παροιμία λέει «Αν δεν έχεις γέρο, αγόρασε». Εγώ δεν
αγοράζω, αλλά μιλάω μαζί τους. Έτσι και δω παππού ή
γιαγιά την πέφτω στο παγκάκι δίπλα τους κι αρχίζω το μπίρι
– μπίρι. Σήμερα μια γιαγιά με μπλόκαρε. Πήγα να της «το
αναλύσω» και με.... αποστόμωσε. Μου είπε «Άκου παιδί
μου, σε αυτό το Κράτος χρωστάνε όσοι δεν έκλεψαν. Όσοι
κλέψαν δε χρωστάνε».
Τα είπε όλα η γιαγιά, τέλος. Δίχως να διαβάζει εφημερίδες,
δίχως να αναλύει μαρξισμό, δίχως να γνωρίζει το
παρελθόν του Στουρνάρα και, κυρίως, δίχως να γνωρίζει
ότι ο Βενιζέλος με τον νόμο 3904/10 θεσμοθέτησε το
ακαταδίωκτο για όσους επιστρέψουν χρήματα από
κατάχρηση.
«Σε αυτό το Κράτος χρωστάνε όσοι δεν έκλεψαν. Όσοι
κλέψαν δε χρωστάνε». Η γιαγιά σιγά μη γνώριζε ότι
δίνονται συνεχείς παρατάσεις που εξασφαλίζουν το
ακαταδίωκτο και συγκεκριμένη φορολόγηση για όσους
φέρουν από το εξωτερικό τις καταθέσεις τους και δηλώσουν
τα χρήματά τους.
«Σε αυτό το Κράτος χρωστάνε όσοι δεν έκλεψαν. Όσοι
κλέψαν δε χρωστάνε». Η γιαγιά αποκλείεται να γνώριζε
πόσες δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ χαρίστηκαν σε ΠΑΕ,
δηλαδή στους ιδιοκτήτες τους, που ήταν και ιδιοκτήτες
ΜΜΕ ώστε να στηρίζουν τον Βενιζέλο και να μην ασκούν
κριτική στον δικομματισμό.
«Σε αυτό το Κράτος χρωστάνε όσοι δεν έκλεψαν.
Όσοι κλέψαν δε χρωστάνε». Η γιαγιά σιγά μην ξέρει
ότι η κυβέρνηση ψήφισε ρύθμιση με την οποία ισχύει
ακαταδίωκτο για τα μέλη του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση
με τις συμβάσεις που υπογράφουν, οπότε ανεξέλεγκτα
μπορούν να πουλήσουν, να «πουλήσουν» ή να χαρίσουν
δημόσια περιουσία δίχως έλεγχο και σα να ήταν δική τους.
Αυτά κι άλλα πολλά, δεν τα ξέρει η γιαγιά. Ξέρει, όμως,
ότι έδωσε φακελάκι σε γιατρό δημόσιου νοσοκομείο
και σκέφτεται «δε μπορεί να το ξέρω εγώ ότι αυτός
τα παίρνει, αλλά να μην το ξέρει ο διοικητής του
νοσοκομείου». Ξέρει ότι πλήρωσε γιατρό ιδιωτικού
νοσοκομείου κι αντί για απόδειξη πήρε ένα φιλικό χτύπημα
στην πλάτη και σκέφτεται «δε μπορεί να το ξέρω εγώ η
αγράμματη, αλλά όχι οι σπουδαγμένοι και τρανοί του
υπουργείου Οικονομικών». Ξέρει ότι υπάρχουν ελεύθεροι
επαγγελματίες που δήλωναν ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ,
είχαν 6 σπίτια και 3 αυτοκίνητα και σκέφτεται «δε μπορεί
να το ξέρω εγώ, αλλά όχι ο εφοριακός που μένει απέναντι
και κάθε βράδυ τα πίνουν μαζί».
Ξέρει η γιαγιά ότι ο μεγάλος εγγονός της πήρε δάνεια για
ν’ ανοίξει ένα κρεοπωλείο και τώρα κινδυνεύει να το χάσει
μαζί με τον εαυτό του, επειδή δε μπορεί να ξεχρεώσει.
Ξέρει ότι ο εγγονός της, της λέει «έρχεται ο άλλος και
ζητάει κιμά για 2 ευρώ. Πόσο κιμά να βάλω; Έτσι κι αλλιώς
εγώ καμένος είμαι, βάζω όσο μπορώ κι ας κρατήσει τα 2
ευρώ για να πάρει κάτι άλλο».
Ούτε με μιζέρια τα έλεγε η γιαγιά, ούτε με γκρίνια. Απλώς
ξέρει ότι ο εγγονός της δεν έκλεψε, αλλά χρωστάει ενώ όσοι
κλέψαν δε χρωστάνε πουθενά. Ξέρει η γιαγιά ότι η τράπεζα
κατακλέβει εκείνον που δανείζει, αλλά ξέρει επίσης κι ότι η
τράπεζα είναι το κράτος οπότε η τράπεζα δε χρωστάει ποτέ
και πουθενά.
Μπορεί η γιαγιά να μην ξέρει ότι ενώ στο ΠΑΣΟΚ μιλάνε
δημοσίως για κλεψιές στα οικονομικά του κόμματος, για
πλαστά και ανύπαρκτα τιμολόγια, ο εισαγγελέας και το
ΣΔΟΕ ούτε είδαν ούτε άκουσαν κάτι. Μπορεί να μην ξέρει
και πολλά η γιαγιά, όμως όλα τα ξέρει και τα χώνει σε μια
κουβέντα. «Σε αυτό το Κράτος χρωστάνε όσοι δεν έκλεψαν.
Όσοι κλέψαν δε χρωστάνε».
Εγώ δε θα πεινάσω, μου είπε. «Εκεί στο χωριό, όλο και θα
βρω ένα αυγό στο κοτέτσι για να φάω. Εσάς στις πόλεις
λυπάμαι». Μας λυπάσαι, της είπα, αλλά ρε γιαγιά στο
τέλος πάλι τους ίδιους θα πας να ψηφίσεις. Το μετάνιωσα.
Γύρισε και με κοίταξε μ’ ένα βλέμμα που αν ήταν γροθιά
θα μου είχε σπάσει τα μούτρα. «Ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι
Βούλγαροι γελούσαν στα μούτρα μας όταν μας ρήμαζαν.
Αυτοί γελάνε». Έτσι είπε…

O επιχειρηματίας η γυναίκα
του…και η γραμματέας !

Ένας επιχειρηματίας, μετά από
μια επιτυχή συμφωνία, κάλεσε την
γραμματέα του για δείπνο. Μετά το
δείπνο η γραμματέας προτείνει:
- Πάμε για ένα καφεδάκι στο σπίτι
μου.
Έτσι και έγινε, αλλά εκεί έγινε
χαμός. Αργά την νύχτα λέει αυτός :
- Πρέπει τώρα να πάω σπίτι. Μου
δίνεις ένα κομματάκι κιμωλία;
- Ασφαλώς. Εκεί στο πάνω
συρταράκι.
Παίρνει αυτός την κιμωλία, την
βάζει πίσω από το αυτί του και
φεύγει. Στο σπίτι τον περιμένει η
γυναίκα του:
- Που ήσουνα; Τι έκανες;
- Α! που να στα λέω! Έκλεισα
μια καλή δουλειά, μετά πήρα την
γραμματέα μου, πήγαμε για φαγητό
και μετά στο σπίτι της την έβαλα
κάτω και της άλλαξα τα φώτα.
Η γυναίκα του βάζει τα γέλια και
του λέει:
- Σιγά μωρέ, μη μας κάνεις και τον
κάμποσο. Νομίζεις δεν κατάλαβα
ότι έπαιζες μπιλιάρδο; Έπρεπε πριν
αρχίσεις να κοκορεύεσαι, να βγάλεις
την κιμωλία από το αυτί σου…

Ο σημερινός Έλληνας!
Είναι ένας Άγγλος, ένα Γάλλος
και ένας Έλληνας στο μουσείο και
κοιτάζουν ένα πίνακα με τον Αδάμ
και την Εύα...
Ο Άγγλος λέει :
- Κοιτάξτε τη γαλήνη και την
ηρεμία που κυριαρχεί στα πρόσωπά
τους. Σίγουρα πρέπει να ήταν
Άγγλοι.
Ο Γάλλος λέει :
- Μα τι λες, κοίτα τα κορμιά τους
πόσο ωραία είναι μέσα στη γύμνια
τους. Πρέπει να ήταν Γάλλοι.
Λέει και ο Έλληνας :
- Ρε σεις, τι λέτε; Δεν έχουν ρούχα,
δεν έχουν στέγη, έχουν μόνο ένα
μήλο για να φάνε και τους λένε πως
αυτό είναι ο παράδεισος. Σίγουρα
είναι Έλληνες…!!!

Η Ξανθιά και το πάζλ!
Mία ξανθιά παίρνει τηλέφωνο
κλαίγοντας τον άνδρα της στο
γραφείο...
- Γιατί κλαις γλυκιά μου;
- Να, προσπαθώ να φτιάξω ένα παζλ
αλλά… δεν τα καταφέρνω. Όλα τα
κομμάτια φαίνονται ίδια.
- Τι παζλ;
- Να… είναι ένας κόκορας πάνω σε
ένα κουτί, αλλά δεν μπορώ να το
φτιάξω..
- Έλα ηρέμησε… όταν γυρίσω θα το
φτιάξουμε μαζί εντάξει;
Γυρνάει λοιπόν ο τύπος στο σπίτι
του και βλέπει την γυναίκα του να
σπαράζει στο κλάμα, στο πάτωμα.
Την πλησιάζει και της λέει:
- Έλα… σήκω και μην κλαις. Άκου
τι θα κάνουμε… Θα βάλουμε τα
corn flakes πάλι μέσα στο κουτί και
δεν θα το πούμε πουθενά

Για να στεγνώσει
O Κώστας και η Αννα ήταν κι οι δυο
ασθενείς σε ψυχιατρική κλινική.
Μια μέρα κι ενώ περπατούσαν
δίπλα στην πισίνα της κλινικής, ο
Κώστας χωρίς κανέναν απολύτως
λόγο, πηδάει στα άπατα. Βυθίζεται
στον πυθμένα της πισίνας και μένει
εκεί. Αμέσως η Αννα πηδάει για να
τον σώσει.
Κολυμπάει μέχρι τον πυθμένα,
σέρνει τον Κώστα έξω από την
πισίνα και τον πηγαίνει στο δωμάτιό
του. Όταν ο διευθυντής της κλινικής
μαθαίνει για την ηρωική πράξη
της Αννας, δίνει αμέσως εντολή
να της δοθεί εξιτήριο, κρίνοντας
πως έχει επανακτήσει την ψυχική
της ισορροπία. Πάει λοιπόν στην
Αννα και της λέει, «Έχω καλά κι
άσχημα νέα. Τα καλά νέα είναι ότι
φεύγεις από εδώ, γιατί αντέδρασες
πολύ λογικά σε μια κρίση. Με
το να πηδήξεις μέσα στην πισίνα
και να σώσεις τη ζωή ενός άλλου
ασθενή, απέδειξες ότι είσαι ένα

ψυχικά υγιές άτομο. Τα άσχημα νέα
είναι ότι ο Κώστας, που έσωσες,
κρεμάστηκε στο μπάνιο με τη ζώνη
της ρόμπας του, αμέσως μετά από
τη διάσωσή του. Λυπάμαι, αλλά
είναι νεκρός.» Και η Αννα απαντά,
«Δεν κρεμάστηκε μόνος του. Τον
έβαλα εκεί για να στεγνώσει. Πότε
φεύγω;»

Ασφάλεια ζωής ο 97χρονος
Ένας παππούς 97 ετών πάει σε έναν
ασφαλιστή.
- Γεια σας, θέλω να κάνω μια
ασφάλεια ζωής
- Τι λες ρε παππού, ασφάλεια ζωής,
τρελάθηκες, πόσο είσαι;
- 97 ετών, λέει ο παππούς.
Τρελαίνεται ο ασφαλιστής.
- Μιλάς σοβαρά τώρα; Τι να την
κάνεις;
- Να, θέλω να πάω με τον πατέρα
μου ένα ταξίδι στο εξωτερικό και
καλό
είναι να είμαστε ασφαλισμένοι.
Ο ασφαλιστής έχει τρελαθεί!
- Με τον πατέρα σου; Πόσο είναι
εκείνος;
- Ε, 125 τον άλλο μήνα.
- Και τι θα κάνετε στο εξωτερικό;
- Να μωρέ, πηγαίνουμε να
επισκεφτούμε τον παππού μου.
Ο ασφαλιστής χτυπάει το κεφάλι
του στο γραφείο.
- Τι λε ρε μπάρμπα, με κοροϊδεύεις;
Πόσο είναι ο παππούς σου;
- Κλείνει τα 142 σε μια βδομάδα.
- Και τι θα κάνετε εκεί;
- Παντρεύεται και πάμε στο γάμο!
Ο ασφαλιστής έχει σκαρφαλώσει
στο πρεβάζι και είναι έτοιμος να
φουντάρει.
- Και...γιατί παντρεύεται;
- Μαλακίες μωρέ, τον πιέζουν οι
γονείς του!

Βάζει η δασκάλα εργασία για
το σπίτι...
Βάζει η δασκάλα εργασία για το
σπίτι, να ρωτήσουν πως γίνονται τα
παιδιά.
- Μαμά, μαμά, λέει ο Τοτός μόλις
πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να
σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα
παιδιά.
- Δεν μπορώ τώρα, καθαρίζω
πατάτες, λέει η μαμά.
- Έλα, ρε μαμά, πες μου...
Τέλος πάντων, η μαμά του για να
τον ξεφορτωθεί του δείχνει μία
πατάτα και του λέει:
- Την βλέπεις αυτήν; Από εδώ
έρχονται τα παιδιά.
Εκστασιασμένος ο Τοτός βάζει την
πατάτα στην τσέπη, και περιμένει
πως και πως την επόμενη μέρα στο
σχολείο.
Την άλλη μέρα στην τάξη, ρωτάει η
δασκάλα:
- Μάθατε αυτό που σας είπα;
- Ναι!!! λένε όλα τα παιδάκια με μία
φωνή.
- Για πες εσύ, Κωστάκη.
- Λοιπόν κυρία, λέει ο Κωστάκης τα
παιδιά τα φέρνει ο πελαργός.
- Λάθος!! Λάθος!! άρχισε να
φωνάζει ο Τοτός.
- Για πες μας εσύ, Ελενίτσα, λέει η
δασκάλα.
- Τα παιδάκια τα φέρνει ο Θεούλης!!
λέει η Ελενίτσα.
- Μα τι λέει; φωνάζει ο Τοτός και
κάνει φασαρία.
Εκνευρισμένη η δασκάλα γυρνάει
στον Τοτό:
- Για πες μας εσύ Τοτό που τα ξέρεις
όλα...;
Ο Τοτός με ένα πονηρό χαμόγελο
βάζει το χέρι στην τσέπη, πιάνει την
πατάτα και λέει στην δασκάλα:
- Να την βγάλω έξω;
- Και βέβαια, όχι! Λέει η δασκάλα
σοκαρισμένη.
- Βρε, να την βγάλω έξω; ξαναλέει
ο Τοτός.
- Όχι, φυσικά!
- Α, λέει ο Τοτός, δεν θέλεις να την
βγάλω... Όταν την τρως όμως, καλά
είναι, έ;

Ο Ινδός,ο Αμερικανός και ο
Έλληνας στην Κόλαση..
Βρέθηκαν μια μέρα στη Κόλαση
ένας Έλληνας , ένας Αμερικανός
και ένας Ινδός. Τους συναντάει ο
Διάβολος και τους λέει. Σε όλους
που έρχονται εδώ δίνω
μία ευκαιρία να μεταφερθούν

στο Παράδεισο. Και βγάζει ένα
τεράστιο μαστίγιο λέγοντας : «
όποιος θα αντέξει τρία χτυπήματα
χωρίς να φωνάξει φεύγει
στον Παράδεισο, μπορείτε να
χρησιμοποιείτε για ασπίδα ό,τι
θέλετε.
Πρώτος βγαίνει ο Αμερικανός.
Τι θα έχεις για ασπίδα; Ρωτάει ο
Διάβολος.
Ο αμερικανός σηκώνει μια
τεράστια πέτρα και λέει «είμαι
έτοιμος».
Σηκώνει ο Σατανάς το μαστίγιο,
χτυπάει μια φεύγει η πέτρα, χτυπάει
δεύτερη.φωνάζει σαν τρελός ο
αμερικάνος.
Επόμενος, λέει ο Σατανάς .
Βγαίνει ο Ινδός.
Τι θα έχεις για ασπίδα;
Τίποτα! -λέει ο Ινδός-80 χρόνια
γιόγκα έκανα και δεν νιώθω πόνο
σωματικό ποτέ!
Πρώτο χτύπημα. Ο ινδός
«σσσσσσσς»
Δεύτερο χτύπημα. Ο ινδός
«σσσσσσς»
Τρίτο χτύπημα. Ο ινδός «σσσσσς»
« Α να πάρει!!!» κάνει ο Διάβολος
«πρώτη φορά αντέχει κάποιος
τρία χτυπήματα. Λοιπόν λέει είσαι
ελεύθερος να πας στον παράδεισο.»
ΟΧΙ, λέει ο Ινδός, θέλω να μείνω
και να δω. Σε όλα τα ανέκδοτα ο
Έλληνας την βγάζει καθαρή, θέλω
να δω τώρα πώς θα ξεμπερδέψει!
Εντάξει, μείνε. Λοιπόν τι θα
χρησιμοποιήσεις για ασπίδα;
Ρωτάει τον Έλληνα ο Διάβολος.
Και απαντάει ο δικός μας : «Ε ΤΙ,
ΤΙ, ΤΟΝ ΙΝΔΟ ΦΥΣΙΚΑ!»

Ο παππούς στη Μύκονο
Ένας παππούς 82 χρονών,
πρόσφατα χήρος λέει να πάει στη
Μύκονο για να δει επιτέλους τί
γίνεται σε αυτό το νησί.
Κλείνει δωμάτιο για 4 μέρες,
λοιπόν, και πάει...
Ρωτάει στο ξενοδοχείο πού γίνεται
ο τρελός χαμός στο νησί και του
λένε «Στο super paradise φυσικά»...
Έτσι κούτσα-κούτσα πάει στην
παραλία... και θολώνει!!! Κορμιά
να λιάζονται..
.να χορεύουν, να γίνεται της
τρελής...
Κάθεται σε μια μεριά, ώσπου περνά
μια γκομενάρα από μπροστά του
και του παππού του σηκώνεται!!!
«Με φώναξες παππού;» ρωτάει η
κοπέλα!!!
«Όχι κοπέλα μου!! Εγώ δεν...»
και πριν προλάβει, η κοπελιά είναι
από πάνω του και τον αρχίζει στα
ωραία!!!
Τρελαίνεται ο παππούς... Έχει
πάθει την πλάκα του..., είναι μες
την τρελή χαρά!!!
Μετά από καμιά ώρα του έρχεται
να κλάσει!!! Γυρίζει να κλάσει,
λοιπόν, και ένας νταβραντισμένος
και του λέει «Με φώναξες
παππού;»
«Όχι αγόρι μου!!! Εγώ δεν...» και
πριν προλάβει, ο μάγκας είναι
από πίσω του και τον αρχίζει στα
ωραία!!!
Ο παππούς είναι να πέσει να
πεθάνει!!!
Σοκαρισμένος πάει πίσω στο
ξενοδοχείο έντρομος... Ζητάει τον
λογαριασμό για να φύγει αμέσως!!!
Τον ρωτάει, λοιπόν, η receptionist
γιατί θέλει να φύγει, και γυρνάει ο
παππούς και της λέει:
«Κοίτα κορίτσι μου, εμένα μου
σηκώνεται σπάνια..., αλλά κλάνω
πενήντα φορές την ημέρα!!!»

10 Γνώμη

HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER

37th Annual Gold Plate Dinner
(Continued from page 1)

Some money will be used also for the redeveloping of the Quilchena
Park. The organizing Committee, with its retiring chairman Terry
Sklavenitis and new chairman George Kavouras, led a reverse draw
of ticket numbers that ended with local businessman Nicholas Segounis who got the new Mercedes-Benz C30 4Matic Sedan and donate
5,000 to the Greek Community of Vancouver. At the event was also
the veteran television news anchor of CBC Vancouver Mr. Tony Parson.
The dinner attended by over 600 people, this event is the largest annual fundraising for the Hellenic Community of Vancouver and has
been started the year 1977.

Το 37 Ετήσιο
Χρυσό Πιάτο
Η επιτυχία και
του 37ου ετήσιου χρυσού
πιάτου της Ελληνικής
Κοινότητας του Βανκούβερ
συνεχίστηκε και φέτος με
την συγκέντρωση $135,000
δολαρίων για την διατήρηση
των προγραμμάτων Day
Care,Vancouver Food Bank
και για το Quilchena Park
που είναι δίπλα στο Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο.
Ο Τέρη Σκλαβενίτης αν και
παρέδωσε την προεδρική
σκιτάλι της οργανωτικής
Επιτροπής, στον νεαρό Γιώργο
Κάβουρα, δεν απουσιάζει και
δεν σταμάτησε να εργάζεται
για την επιτυχία αυτής της
εκδήλωσης. Είναι η φλόγα
που δίνει, φως και ζεστασιά
στα υπόλοιπα μέλη της
οργανωτικής Επιτροπής να
συνεχίζουν επί 37 ολόκληρα
χρόνια, και να προσφέρουν σ’
αυτή την μεγάλη εκδήλωση
της Ελληνικής του Κοινότητας
του Βανκούβερ.

Άνω: Αριστερά ο νέος πρόεδρος της οργανωτικής Επιτροπής
του Gold Plate Dinner κ. Γιώργος Κάβουρας με την τυχερό που πήρε
το αυτοκίνητο κ. Νίκο Σεγκούνη (στο μέσον) και τον πρώην πρόεδρο
της οργανωτικής Επιτροπής κ. Τέρη Σκλαβενίτη.

Πολλά μέλη της Επιτροπής
μετά από 37 ολόκληρα χρόνια,
λόγω ηλικίας έχουν φύγει
και έχουν αντικατασταθεί
από νεαρά μέλη. Στην
εκδήλωση η Πρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας κα
Έφη Κερασιώτη, ευχαρίστησε
όλους όσους παρευρέθηκαν
και ευχαρίστησε ιδιαίτερα
τον πρόεδρο και τα μέλη της
οργανωτικής Επιτροπής.
Για λίγη ώρα παρευρέθηκε
στην εκδήλωση και ο Γενικός
Πρόξενος του Βανκούβερ κ.
Ηλίας Κρεμμύδας.
Την υποστήριξή τους με την
παρουσία τους οι Προέδροι
των Ελληνικών Ορθοδόξων
Κοινοτήτων, Ανατολικού
Βανκούβερ Πήτερ Κάσαρης,
Γιώργος Γιαννακόπουλος
του Σούρεη και μέλη από τις
κοινότητές τους,έδωσαν το
παρών στην εκδήλωση.
Από την εκδήλωση δεν
απουσίασε ούτε ο θερμός
υποστηριχτής της Ελληνικής
Κοινότητητας κ. Τόνη Πάρσον,
διευθυντής των ειδήσεων της
τηλεοράσεως του Βανκούβερ
CBC.
Αν και κουρασμένος λόγω
των Επαρχιακών Εκλογών,
ο Τόνη Πάρσον φίλος του
Τέρη Σκλαβενίτη και Γιώργου
Χρονόπουλου, σπάνια να
απουσιάσει από την εκδήλωση
αυτή. Πάντα πρόθυμος έρχεται
και βοηθάει στην κλήρωση
των λαχνών, που το κάνει με
ιδιαίτερο χιούμορ.

Άνω: Στιγμές αγωνίας περνούν όσοι έχουν τους τελευταίους
λαχνούς στον πίνακα.
Κάτω: Ο Αναστάσης Μαραγκός μετρά τους τελευταίους
λαχνούς που μείνανε στο βαρέλι.

11 Γνώμη

UNIT #3 7424 HUME AVE
DELTA B.C., V4G 1C5

TEL:604-952-4428
FAX:604-952-4438
bill@elegantiron2005.com

O Κώστας Μητρόπουλος σατιρίζει την επικαιρότητα στα ΝΕΑ

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιδέψετε την Αλάσκα με τον αιδ.Κωνσταντίνο Τσιόλα από την Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα του Surrey και Fraser Valley και την Ελένη
Διαμαντοπούλου από το Omega Carlson Wagonlit Travel.
Αλάσκα –Σπάνια και Μαγική

Καμπίνα με θέα στον ωκεανό από $1,476.00 το άτομο, βασισμένο σε δίκλινο
δωμάτιο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες καμπίνας.
Περίλαμβάνονται: η 7ήμερη κρουαζιέρα με καμπίνα με θέα στον ωκεανό, όλα τα
γεύματα και μια ιδιωτική δεξίωση.

7ήμερη κρουαζιέρα μέσα στι Εσωτερικό Πέρασμα με το
κρουαζερόπλοιο Zuiderdam της Holland America.

Μέρος των εσόδων: $100.00 από κάθε καμπίνα θα δωθούν ως δωρεά
στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Surrey & Fraser Valley.

6 με 13 Ιουλίου 2013, ταξίδι με επιστροφή από το Βανκούβερ

Δεν περιλαμβάνονται φόροι και λιμενικά τέλη (κόστος $152.68), φιλοδωρήματα
καθώς και όλες οι περιηγήσεις.

12 Γνώμη

Trinity Orthodox
Church, Antarctica
The most “remote” Orthodox Church in the world

This lovely church is dedicated to the Holy Trinity, and is located
in one of the most inhospitable places on Earth…Antarctica. More
specifically, it is on King George Island, the largest of the South
Shetland Islands.

Built in 1990, entirely from Siberian pine wood, its design reflects
the traditional Russian architectural style. The interior can accommodate up to 30 people. Because the weather conditions in Antarctica
are difficult,
with strong
winds, heavy
snowfalls and
rainfalls, the
foundational
timbers were
fastened with
special chains.
A special lining inside the
church protects
it from rain
water.
The priest of
the Church
says: “This
church, only
by its presence here,
says a lot. For
every believer,
not only for
Russians, but mainly for foreigners, the existence of a church in the
middle of nowhere, indicates unequivocally, the presence of God in
Antarctica or, even better I would say, God is everywhere.”
It is worth noting, that two Russian couples have been married in
Trinity Church of Antarctic, believing that their choice brings them,
if nothing else, very good luck.

The iconostasis is the work of Palekh iconographers. The icon writers and muralists of the Palekh (Russian) School, are renowned for
their work in the Russian style, particularly in the 19th Century.

13 Γνώμη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ Β.Κ.
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Την Κυριακή 19ης Μαϊου 2013, μετά την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, ο Σύλλογος των Κρητών
της Β.Κ., τέλεσε επιμνημόσυνο δέηση, εις μνήμη των πεσόντων στη Μάχη της Κρήτης, και κατέθεσαν στεφάνι στον
Άγνωστο Στρατιώτη. Στην επάνω αίθουσα της Κοινότητας, την οποίαν είχαν στολίσει με φωτογραφίες από τη ηρωϊκή
αντίσταση, μίλησε για το ιστορικό της ημέρας ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Βανκούβερ κ. Ηλίας Κρεμμύδας.
Μετά το πέρας της ομιλίας ο σύλλογος πρόσφερε ελαφρύ γεύμα και αναψυκτικά. Παρευρέθηκαν περίπου 80 άτομα.
Στην εκδήλωση ήταν παρών και ο Προξενικός Λιμένάρχης κ. Αντώνιος Μάζης.

Δεξιά:
Ο Γενικός
Πρόξενος
της Ελλάδος
στο
Βανκούβερ
κ. Ηλίας
Κρεμμύδας

Βλέπετε μερικά στιγμιότυπα από
την εκδήλωση.
Φωτογραφίες Νίκου Παπουτσάκη.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΗ Β.Κ.
Με λαμπρότητα γιορτάσε η εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης την εορτή
της εκκλησίας. Μέγας εσπερινός τελέσθηκε την παραμονή με την παρουσία των ιερέων
της πόλης μας. Ανήμερα της 21ης Μαϊου 2013, συν λειτούργησαν με τον π. Κωνσταντίνο
Τσόλο, ο ιερέας π. Ευάγγελος Αραβαντινός, ο π. Κωνσταντίνος Οικονόμου από την
Βικτώρια και ο ιερέας από το Μπέλιγχαμ.
Οι ομογενείς τίμησαν
τον
εορτασμό
της
εκκλησίας
με
την
παρουσία τους. Μετά
την Θεία Λειτουργία το
Διοικητικό Συμβούλιο
πωλούσε
σουβλάκια
και λουκουμάδες, που
έγιναν ανάρπαστα από
το πλήθος του κόσμου.
Δεξιά και κάτω δύο
στιγμιότυπα ανήμερα
της εορτής
της εκκλησίας.

Δωρεά $2,000
δολαρίων για
την θρησκευτική
κατασκήνωση
Στο χωλ της κοινότητας των
Αγίων Κωνσταντίνου Ελένης
στο Σούρεη ο κ. Αντώνιος
Ανδρέου, επέδωσε προσωπική
επιταγή των $2,000 δολαρίων
στον ιερέα π. Κωνσταντίνου
Οικονόμου για το πρόγραμμα
κατασκήνωσης που διοργανώνει
ο π. Κ. Οικονόμου.

Άνω: Ο κ. Αντώνιος Ανδρέου την ώρα που επέδωσε την δωρεά
στον π. Κωνσταντίνου Οικονόμου για το πρόγραμμα της
κατασκήνωσης, ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης

14 Γνώμη

15 Γνώμη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΧΑ

ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΟΡΤΑΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΗ ΚΑΙ ΠΕΡΧΩΡΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ
ΠΑΣΧΑ

Άνω: Αν και ξενύχτης ο πρόεδρος κ. Γιώργος Γιαννακόπουλος
μαζί με την σύζυγό του ήταν επί ποδός για να είναι σίγουρος ότι
όλα θα ήταν έτοιμα για να υποδεχθούν τα μέλη που είχαν δηλώσει
συμμετοχή να γιορτάσουν όλοι μαζί το Άγιο Πάσχα.

Κυριακή Πάσχα 2013 στο
Σούρεη της Βρετανικής
Κολομβίας, μια μέρα
ηλιόλουστη και με θερμοκρασία
που έφθανε τους τριάντα
βαθμούς, στις ψησταριές επτά
αρνιά γύριζαν στις σούβλες,
μοσχοβολούσαν κι άχνιζαν. Η
μυρωδιά τους έφθανε μέχρι τον
κεντρικό δρόμο.
Σε μια άλλη ψησταριά, οι
οικογένειες έψηναν, λουκάνικα,
κεφτέδες, και περίμεναν να
βγουν τα αρνιά που πρόσφερε
η κοινότητα για να τιμήσουν
την παράδοση του Πάσχα όλοι
μαζί, με αγάπη για την μεγάλη
ημέρα αυτή της θρησκείας
μας. Ύστερα από περίοδο επτά
εβδομάδων αυστηρής νηστείας
και αποχής από κάθε είδους
γλέντι έρχεται η Λαμπριά, ημέρα

χαράς, ημέρα απολαύσεων.
Κυριακή της Λαμπρής, όπως
όλα τα νοικοκυριά βρίσκονται
σε αναβρασμό έτσι και μέλη της
κοινότητας ετοίμασαν τη θράκα
η οποία άρχισε από ενωρίς να
σιγοκαίει στις ψησταριές για να
ψηθούν τα αρνιά.
Είχαν στήσει τέντες, τραπέζια
και καρέκλες και το μεσημέρι
σιγά-σιγά άρχισαν να έρχονται
οι παρέες και να γεμίζουν τα
τραπέζια και οι καρέκλες. Ήταν
σαν να πήγαιναν εκδρομή,
γεμάτοι χαμόγελα, ο ένας με
τον άλλον αγκαλιάζονταν και
ευχότανε το «Χριστός Ανέστη»,
«Αληθώς ο Κύριος».
Ο Ιερέας π. Κωνσταντίνος
Τσόλος παρευρέθηκε με την
Πρεσβυτέρα και τα παιδιά τους,

παρά την κούραση των ημερών
στη γιορτή αυτή πράγμα
που ευχαρίστησε τα μέλη της
κοινότητάς του, και ιδιαίτερα
τον ίδιο για το δημιουργικό
Διοικητικό Συμβούλιο, και μέλη
που έχει η κοινότητα.
Ο Βασίλης Σπηλιωτόπουλος
είχε εγκαταστήσει τα μεγάφωνα
και έπαιζε ελληνική μουσική,
που μετά από το φαγητό και την
απόλαυση του ψητού αρνιού,
άρχισε ο χορός και όλοι πέρασαν
ένα πραγματικά παραδοσιακό
Πάσχα. Συγχαρητήρια στον
Πρόεδρο της Κοινότητας κ.
Γεώργιο Γιαννακόπουλο στο
Διοικητικό Συμβούλιο, στους
δωρητές για την εκδήλωση
αυτή και στους εθελοντές που
βοήθησαν.
Κώστας Καρατσίκης

16 Γνώμη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ
Συγγραφέας: Μαριάννα Κουμαριανού
Εικονογράφηση: Μαίρη Πολυδώρου
Εκδόσεις: ΠΑΡΡΗΣΙΑ
Όλο το χειμώνα ο άνεμος έκανε παρέα στη
μηλιά. Όμως την άνοιξη ετοιμαζόταν να φύγει.
Ποιος θα μείνει μαζί της;
Θα την βοηθήσει κανείς να βρει άλλη παρέα
για την άνοιξη και το καλοκαίρι; Ποια θα είναι
η παρέα αυτή;
Είναι τρυφερό βιβλίο που μιλάει για τη φιλία και την προσφορά.
Καρδερίνες, αράχνες, μέλισσες, σκαντζόχοιροι ακόμα και παιδιά
απολαμβάνουν την γενναιοδωρία της μηλιάς. Και η μηλιά
απολαμβάνει την συντροφιά τους. Κι έτσι όμορφα και γλυκά
περνάει ο καιρός. Η μια εποχή διαδέχεται την άλλη και η μηλιά είναι
ευτυχισμένη. Το να έχεις φίλους είναι τόσο ωραίο. Το να προσφέρεις
κάτι σε αυτούς είναι τόσο σπουδαίο. Το να προσφέρεις όμως τον
ίδιο σου τον εαυτό, χωρίς είναι ζητάς τίποτα για ανταπόδοση, είναι
πραγματική αγάπη.

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΘΗ Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
ΒΟΣΤΩΝΗ – Η Ιερά Ελληνική Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού απένειμε σήμερα στον
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, Διδακτορικό Δίπλωμα
Θεολογίας Τιμής Ένεκεν, κατά την διάρκεια της 71ης Τελετής Αποφοιτήσεως από το Ελληνικό Κολέγιο
και τη Θεολογική Σχολή, που αποτελούν το μοναδικό ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Αμερική.
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος επέδωσε στον Μακαριώτατο το Διδακτορικό
Δίπλωμα και τα ακαδημαϊκά διακριτικά της Σχολής αφού πρώτα ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κολεγίου
– Θεολογικής Σχολής Τιμίου Σταυρού π. Νικόλαος Τριανταφύλλου, παρουσίασε τον κ. Ιερώνυμο ως
Ιεράρχη, Ποιμένα και Ηγέτη, απαριθμώντας τις σπουδές του, την αγάπη του για τη γνώση και την
επιστήμη, την πολυετή και αφοσιωμένη διακονία του στην Εκκλησία και το μεγάλο φιλανθρωπικό
του έργο. Καταλήγοντας, ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο να τιμήσει την Σχολή αποδεχόμενος
το διδακτορικό δίπλωμα και να ενώσει έτσι το όνομά του με την Ιερά Θεολογική Σχολή του Τιμίου
Σταυρού.
Ακολούθησε η ποιμαντική και παραινετική ομιλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ. Ιερωνύμου προς τους αποφοιτούντες φοιτητές, στην οποία έθεσε καίριους και ουσιαστικούς
προβληματισμούς και ερωτήματα δίνοντας παράλληλα μεστές απαντήσεις και συμβουλές. (βλ. όλο
το κείμενο της ομιλίας: http://www.goarch.org/news/ieronymosaddress20130518-el?set_language=el )

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑŸΓΕΤΟΥ
Συγγραφέας: Μαρία Ρουσάκη
Σειρά: Λογοτεχνικές Εξερευνήσεις 9+
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ

Ακολούθησε η απονομή των ακαδημαϊκών τίτλων στους 63 συνολικά φοιτητές και φοιτήτριες, είκοσι
εκ των οποίων αποφοίτησαν από το Ελληνικό Κολέγιο και 43 από τα τρία τμήματα της Θεολογικής
Σχολής.

«Λοιπόν παιδιά μου συλλογιέμαι
τώρα να βρω μια λέξη
να ταιριάζει στο μπόι της λευτεριάς.»
(Γ. Ρίτσος)

Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος μίλησε στο τέλος της τελετής και συνοψίζοντας τα χαρίσματα του
Μακαριωτάτου είπε ότι πρόκειται για την χωρίς συμβιβασμούς πίστη του, την απόλυτη αφοσίωσή του
στην Εκκλησία και την υψηλού βαθμού ευαισθησία του για όσους πονούν και υποφέρουν.

Έτσι ξεκινάει η ιστορία του Μιχάλη και του
Βασίλη, των διδύμων, που έχουν μια πολύ
αγαπημένη ασχολία, πέρα από το μπάσκετ και
τη σκανταλιά: την εξερεύνηση. Χάρη στον παππού τους, το τρίτο
μέλος της Ομάδας Φυσικής Εξερεύνησης που έχουν δημιουργήσει
μαζί, τα αδέρφια λατρεύουν την περιπέτεια, τα αινίγματα και φυσικά
να ανακαλύπτουν τις εκπλήξεις που τους ετοιμάζει ο παππούς τους.
Κάνουν όμως την πιο συναρπαστική εξερεύνηση αυτό το καλοκαίρι
στο χωριό του παππού, την Αλαγονία. Ο χάρτης που πέφτει στα
χέρια τους και η πίστη τους στην ύπαρξη του θησαυρού στο
Σιδεροβάγενο τους οδηγούν σε μια συναρπαστική περιπέτεια στους
πρόποδες του Ταϋγέτου, για να ανακαλύψουν… τίποτε άλλο πέρα
από την αλήθεια.

Αύριο Κυριακή 19 Μαΐου 2013, Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος θα
προεξάρχει της πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας
Τριάδος στη Νέα Υόρκη συλλειτουργούντος του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου και των Αρχιερέων που
συνοδεύουν τον κ. Ιερώνυμο, Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου και Επισκόπου Διαυλείας
κ. Γαβριήλ. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε ζωντανή δορυφορική μετάδοση, στην
Αμερική, στον Καναδά και στην Αυστραλία, στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρώπης.

Απίστευτο! το Ελληνικό Δημόσιο πληρώνει
850.000 ευρώ τη μέρα για κινητά τηλέφωνα
Το αστρονομικό ποσό των 310 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο πληρώνει
το Ελληνικό Δημόσιο για τα έξοδα τηλεπικοινωνιακών αναγκών σε φορείς
και υπουργεία!..
Το ημερήσιο κόστος υπολογίζεται σε 850.000 ευρώ ενώ σύμφωνα με
δημοσίευμα της εφημερίδας «Παραπολιτικά» επικαλούμενο δήλωση του
υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε ερώτηση του βουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας Ανδρέα Ψυχάρη, τα περισσότερα κινητά τα διέθετε το
υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο αριθμός τους έφτανε τα 1.000, με ετήσιο
κόστος 476.814 ευρώ και δεύτερο στη σειρά ακολουθούσε το υπουργείο
Εξωτερικών με 105.895 ευρώ, ενώ το Οικονομικών έφτανε τις 685
συνδέσεις κινητών για την πολιτική ηγεσία, τις γενικές διευθύνσεις και το
ΣΔΟΕ, με κόστος 99.985 ευρώ.
Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας είχε 95 υπηρεσιακά κινητά για τον υπουργό,
τον υφυπουργό, επιτελικά γραφεία, συμβούλους, διευθυντές, υποδιευθυντές
και τμηματάρχες.
Κινητά τηλέφωνα δικαιούνται υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς
υπουργείων, προϊστάμενοι τμημάτων, υπεύθυνοι ασφαλείας, διευθύνοντες
σύμβουλοι και μέλη Δ.Σ. οργανισμών, τα γραφεία Τύπου αλλά και στενοί
συνεργάτες.

Mε ποδήλατα η Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας

Αμαζόνες: Οι αρχαίες Ελληνίδες
που φορούσαν παντελόνια!
Ένα αρχαίο αττικό αλάβαστρο του 470 π.Χ. το οποίο βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο
δείχνει μια αρχαία Ελληνίδα να φορά παντελόνια και ασπίδα.
Φαίνεται απίστευτο. Κι όμως είναι αληθινό!.. Οι αρχαίες Ελληνίδες, που είχαμε συνηθίσει να τις

βλέπουμε σε διάφορες παραστάσεις ως φαινομηρίδες με λευκά αραχνοϋφαντα ιμάτια, εν τούτοις, υπήρχαν
ορισμένες εξ αυτών που φορούσαν … παντελόνια!!
Όποιος δει έναν αρχαίο αττικό αλάβαστρο του 470 π.Χ., το οποίο βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, θα
διαπιστώσει έκπληκτος μία αμαζόνα (*) με παντελόνια και ασπίδα,
κάτι που προξενεί κατάπληξη στους σημερινούς Έλληνες και ιδίως
τις Ελληνίδες!

Τι ήσαν,όμως,οι Αμαζόνες;
Οι Αμαζόνες είναι γυναικείος λαός, που κατά¬γονται από το θεό του
πολέμου Άρη και από τη Νύμφη Αρμονία. Τοποθετούν το βασίλειο
τους στο Βορρά• είτε στις πλαγιές του Καύκασου είτε στη Θράκη
είτε στη Νότια Σκυθία (στις κοιλά¬δες της αριστερής όχθης του
Δούναβη). Κυβερ-νιούνται μόνες, χωρίς βοήθεια κανενός άντρα.
Αρχηγός τους είναι μια βασίλισσα. Δεν ανέχο¬νται την παρουσία
αντρών, παρά μόνο αν είναι δούλοι για υπηρετικές εργασίες.
Σύμφωνα με ορισμένες εκδοχές, τραυμάτιζαν τα αρσενικά παιδιά,
μόλις γεννιόνταν, κάνοντας τα τυφλά και κουτσά. Σύμφωνα με άλλες
εκδοχές τα σκό¬τωναν και σε ορισμένες περιόδους ενώνονταν με
ξένους, για να διαιωνίσουν το γένος τους κρατώντας μόνο τα παιδιά
του θηλυκού φύλου. Από τα παιδιά αυτά έκοβαν ένα στήθος, για να
μην ενοχλούνται κατά την εξάσκηση τους στο τόξο ή κατά τη χρήση
του δόρατος, και από αυ¬τή ακριβώς τη συνήθεια ερμήνευσαν το
όνομα τους (α-μαζών: αυτή που δεν έχει στήθος). Το μεγαλύτερο
πάθος τους ήταν ο πόλεμος.
Διάφοροι μύθοι διηγούνται τις μάχες που έκα¬μαν οι Έλληνες ήρωες
εναντίον τους, όπως ο Βελλεροφόντης με εντολή του Ιοβάτη• ο
Ηρακλής, που πήρε από τον Ευρυσθέα την εντολή να πάει στις όχθες
του θερμόδοντα, στην Καππαδοκία, και εκεί να πάρει τη ζώνητης
Ιππολύτης, της βασίλισσας των Αμαζόνων. Η Ιππολύτη είχε δεχτεί,
λένε, να παραδώσει τη ζώνη της στον Ηρακλή, η Ήρα όμως, που ζή¬λευε τον ήρωα, προκάλεσε στάση ανάμεσα
στις Αμαζόνες και ο Ηρακλής αναγκάστηκε να σκο¬τώσει την Ιππολύτη και να αποσυρθεί πολεμώ¬ντας.

Η αρχή έγινε στην είσοδο της Ακρόπολης. «Σήμερα είναι μια ημέρα
χαράς για μας. Τα ποδήλατα και οι ειδικά εκπαιδευμένοι οδηγοί τους, θα
περιπολούν σε πεζόδρομους. Η πρωτοβουλία αυτή είναι ο προάγγελος για το
σύστημα των ενοικιαζόμενων ποδηλάτων που θα λειτουργήσει σύντομα σε
70 σημεία της Αθήνας», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης.
«Όποιος επιμένει νικά. Μετά από δύο χρόνια επιμονής καταφέραμε να
προχωρήσει η πρότασή μας» δήλωσε ο δημοσιογράφος και ανεξάρτητος
δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Αμυράς.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του δήμου
Αθηναίων για την αναβάθμιση και την προστασία του εμπορικού και
ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Τα ποδήλατα και οι ειδικά εκπαιδευμένοι
οδηγοί τους, θα περιπολούν σε πεζόδρομους, όπως η Αποστόλου Παύλου,
η Διονυσίου Αρεοπαγίτου, η Αιόλου, η Ερμού και η περιοχή της Πλάκας.

Στην εκστρατεία αυτή ο Ηρακλής συνο¬δευόταν από τον Θησέα• αυτός άρπαξε μια Αμα¬ζόνα, που ονομαζόταν
Αντιόπη. Για να πάρουν εκδίκηση για την αρπαγή αυτή, οι Αμαζόνες βά¬δισαν εναντίον των Αθηνών και η μάχη
δόθηκε μέσα στην ίδια την πόλη• οι Αμαζόνες στρατο¬πέδευσαν στο βράχο, ο οποίος αργότερα πήρε το όνομα
Άρειος Πάγος (ο βράχος του Άρη). Νι¬κήθηκαν από τους Αθηναίους, που αρχηγό είχαν τον Θησέα. Διηγούνται
επίσης πως οι Αμαζό¬νες είχαν στείλει ένα στράτευμα στην Τροία με αρχηγό τη βασίλισσα τους Πενθεσίλεια,
για να βοηθήσουν τον Πρίαμο. Ο Αχιλλέας όμως δεν άργησε να σκοτώσει την Πενθεσίλεια, που το τελευταίο της
βλέμμα τον γέμισε φλογερό ερω¬τικό πάθος.
Η θεά, που κυρίως τιμούσαν οι Αμαζόνες, ήταν φυσικά η Άρτεμη, της οποίας ο μύθος προ¬σφέρει τόσα κοινά
σημεία με το είδος ζωής που αποδίδουν στις Αμαζόνες, οι οποίες αγαπούσαν τον πόλεμο και το κυνήγι. Για τον
λόγο αυτόν σ’ αυτές κάποτε αποδίδουν την ίδρυση της Εφέσου και το χτίσιμο του μεγάλου ναού της Άρτεμης.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ--ΒΑΠΤΙΣΗ
Και το όνομα αυτής ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ.
Κόρη του Γιώργου και της Ειρήνης Χολέβα, βαπτίστηκε στον Ιερό
Ναό των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου 4441 Boundary Road Vancouver, την Κυριακή 26 Μαϊου 2013. Το Θείο μυστήριο τέλεσε ο
ιερέας π. Ευάγγελος Αραβαντινός, κουμπάροι ήταν ο Δημήτρης και
η Ευαγγελία Κοτσαλής.
Οι προσκεκλημένοι αρκετοί που τίμησαν με την παρουσία τους
το Ιερό Μυστήριο, αλλά και αργότερα τη δεξίωση που έγινε στο
εστιατόριο “MAD GREEK” του Νίκου Λιάπη στο Richmond.
Τα εδέσματα πολύ καλά, το φαγητό πλούσιο, τα γλυκά και τα φρούτα
ήταν άφθονα. Το κρασί και οι μπύρες σε όλη τη διάρκεια της δεξίωσης
ευχαρίστησαν όλους και έμειναν πολύ ευχαριστημένοι.
Προσωπικά για μένα η μέρα αυτή ήταν ιδιαίτερη, διότι πριν 28 χρόνια
περίπου και στην ίδια εκκλησία φωτογράφισα την βάπτιση του πατέρα
της Νικολέττας, και τώρα φωτογράφισα την κόρη του.
Οι ευχές όλων μας να ζήσει η νεοφώτιστη, να έχει υγεία και να
ευτυχίσει στη ζωή της, να την χαίρονται οι γονείς της και οι κουμπάροι
πάντα ά ξ ι ο ι!
Στους παππούδες και γιαγιάδες ευχόμαστε να την χαρούν και νύφη.
Κώστας Καρατσίκης
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H έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για
την «αντισημιτική»Χρυσή Αυγή

Ξενοδοχείο αποκλειστικά για γυμνιστές στη Ρόδο

Έκθεση-κόλαφος για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία
χαρακτηρίζεται το πόρισμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ
για την Ελλάδα το έτος 2012 στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά
στην άνοδο της Χρυσής Αυγής η οποία και χαρακτηρίζεται ως
ξενοφοβικό, ρατσιστικό και αντισημιτικό κόμμα.
Στην έκθεση αναφέρονται επιθέσεις εναντίον μεταναστών σε
διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και μουσουλμάνων στη
Θράκη.

Γίνεται λόγος για επιθέσεις που έχουν στόχο μετανάστες και
ιδιαίτερα όσους προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες.
Καταγράφει τους βανδαλισμούς σε εβραϊκά νεκροταφεία των
Ιωαννίνων και της Δράμας και επισημαίνει ότι η Αστυνομία
ερεύνησε όλα τα περιστατικά, αλλά δεν μπόρεσε να ανακαλύψει
τους δράστες.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον πρόεδρο της Χρυσής Αυγής,
Νίκο Μιχαλολιάκο, που όπως επισημαίνεται στην έκθεση «έχει
αρνηθεί δημοσίως και επανειλημμένως το γεγονός ότι συνέβη το
Ολοκαύτωμα, ενώ συχνά στο παρελθόν σε δημόσιες εκδηλώσεις
χαιρετούσε ναζιστικά τους οπαδούς του».
Στην άρνηση της Χρυσής Αυγής να αναγνωρίσει το Ολοκαύτωμα.
«Τον περασμένο Μάιο, οι Έλληνες ψηφοφόροι, με ποσοστό
περίπου 7%, επέλεξαν μέλη της Χρυσής Αυγής, μια ανοικτά
αντισημιτικής και ξενοφοβικής πολιτικής παράταξης, να τους
εκπροσωπήσουν στο κοινοβούλιο για πρώτη φορά στην ιστορία
της χώρας. Ο Πρόεδρος της συγκεκριμένης παράταξης έχει
αρνηθεί δημοσίως και επανειλημμένως το γεγονός ότι συνέβη το
Ολοκαύτωμα, ενώ συχνά στο παρελθόν σε δημόσιες εκδηλώσεις
χαιρετούσε ναζιστικά τους οπαδούς του», γράφουν οι συντάκτες
της έκθεσης. Στην έκθεση σημειώνεται επίσης πως μέλος της
παράταξης διάβασε αποσπάσματα από «Τα πρωτόκολλα των
Σοφών της Σιών» μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο.Πηγή: www.
paraskhnio.gr
Στην έκθεση την οποία παρουσίασε ο υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ, Τζον Κέρι, αναφέρεται ότι η ηγεσία της ελληνικής
κυβέρνησης έχει καταδικάσει τις αντισημιτικές και ρατσιστικές
επιθέσεις, ωστόσο οι διεθνείς παρατηρητές έχουν ζητήσει
περισσότερη δράση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα
συγκεκριμένα περιστατικά.
Aναφέρεται ότι ο αμερικανός πρέσβης και άλλοι αμερικανοί
αξιωματούχοι συναντήθηκαν με έλληνες ομολόγους τους και
ζήτησαν από την ελληνική κυβέρνηση να μιλήσει με ισχυρό
τρόπο εναντίον της Χρυσής Αυγής και των αντισημιτικών
πράξεών της.

Κερδίζει έδαφος στον ελληνικό ξενοδοχειακό τουρισμό το κίνημα του γυμνισμού, όπως φαίνεται
από το άνοιγμα ξενοδοχείου αποκλειστικά για γυμνιστές στη Ρόδο, το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει
στους επισκέπτες την εμπειρία της απόλυτης ελευθερίας χωρίς κανείς να τους κοιτά... “περίεργα”.
Όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του το ξενοδοχείο που βρίσκεται μεταξύ Παραδεισίου και
Θεολόγου, πέντε χιλιόμετρα από τη γνωστή “Κοιλάδα των Πεταλούδων”, ανοίγει τις πύλες του
“αποκλειστικά ως κέντρο παραθερισμού γυμνιστών, “με σεβασμό και έντονο το συναίσθημα της
ελευθερίας στην έκφραση και την αληθινή επαφή με την φύση”.
Σύμφωνα με πληροφορίες το ξενοδοχείο, το δεύτερο αποκλειστικά για γυμνιστές στην Ελλάδα
καθώς ένα υπάρχει ήδη και στην Κρήτη, συνεργάζεται με την Διεθνή Ομοσπονδία Γυμνιστών.
Ο επισκέπτης - στους ημερήσιους επισκέπτες περιλαμβάνονται μόνο ζευγάρια και οικογένειες καλείται να συμμορφωθεί με τον εσωτερικό κανονισμό που απαγορεύει όποιου είδους άσεμνη
συμπεριφορά και τη φωτογράφιση.
Όπως αναφέρει “ο γυμνισμός είναι υποχρεωτικός σε όλους τους εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται
στα όρια των εγκαταστάσεων του συγκροτήματος, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Ο
γυμνισμός απαγορεύεται στους εσωτερικούς, κοινόχρηστους και στεγασμένου χώρους (εστιατόριο,
υποδοχή, μπαρ, σαλόνι, διάδρομοι δωματίων και ξοινόχρηστες

Έλληνας μήνυσε την αεροπορική εταιρία Qatar
Έλληνας της Μελβούρνης
μήνυσε την αεροπορική
εταιρία Qatar και διεκδικεί
μεγάλο, «αλλά αδιευκρίνιστο
ποσό», ισχυριζόμενος ότι
υπέστη «σοβαρά σωματικά και
ψυχολογικά τραύματα» όταν
χτυπήθηκε από το τρόλεϊ με τα
ποτά που σέρβιρε αεροσυνοδός
κατά τη διάρκεια πτήσης.
Πρόκειται για τον Τζον
Καρατζαφέρη που, όπως
αναφέρει η μηνυτήρια αναφορά,
τραυματίστηκε σε πτήση από τη
Μελβούρνη προς τη Ντόχα τον
Αύγουστο του 2011.
Ο κ. Καρατζαφέρης υποστηρίζει πως το ατύχημα του προξένησε «χρόνιους πόνους, περιορισμό των κινήσεων
του αλλά και ψυχολογικά προβλήματα που οδηγούν στο άγχος και την κατάθλιψη».

Άνω: H Πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας Christy Clark
την Κυριακή του Ελληνικού Πάσχα, στο σπίτι του κ. Νούλη
Σιορμανωλάκη, όπου τσουγκρίσει το αυγό με την Τζένη
Σιορμανωλάκη και με τους γονείς της, λίγες ημέρες πριν από τις
Επαρχιακές Εκλογές όπου το κόμματης σάρωσε τις έδρες στην
Βρετανική Κολομβία, ενώ η ίδια έχασε στην περιοχή που είχε βάλει
υποψηφιότητα.
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Την προστασία του Οικουμενικού
Πατριάρχη ζήτησε από τον Ομπάμα
ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος
Επιστολή στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ
Ομπάμα, απέστειλε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, καλώντας
τον να ασκήσει την επιρροή του για να διασφαλιστεί η προστασία του
οικουμενικού πατριάρχη Βαρθολομαίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής «μόλις
έγιναν γνωστά δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο και σε άλλα μέσα
ενημέρωσης που αφορούν σχέδιο δολοφονίας του Παναγιώτατου
Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος απηύθυνε επιστολή στον
πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, προτρέποντάς τον να ασκήσει τις καλές
υπηρεσίες της θέσεώς του για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του
Παναγιωτάτου.
Όπως τονίζεται, «επιπλέον, στην επιστολή ο Αρχιεπίσκοπος,
σημειώνοντας την συνεχιζόμενη κρίση στο Χαλέπι της Συρίας,
καθώς αγνοούνται ακόμη ο Ελληνορθόδοξος Μητροπολίτης
Χαλεπίου κ. Παύλος και ο Συροϊακωβίτης Επίσκοπος κ. Yohanna, οι οποίοι απήχθησαν από τρομοκράτες, ζητά από τον Πρόεδρο
να προστατευθεί ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης
κ. Βαρθολομαίος, τονίζοντας ότι η επί 17 αιώνες παρουσία του
Οικουμενικού Πατριάρχου στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί την
ανώτατη χριστιανική παρουσία χριστιανού θρησκευτικού ηγέτου σε
μουσουλμανική χώρα».

Στη λίστα του Foreign Policy με τους 500
ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή
Ο οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος περιλαμβάνεται στον
κατάλογο του έγκυρου αμερικανικού περιοδικού Foreign Policy με
τους 500 ανθρώπους που ασκούν μεγάλη επιρροή διεθνώς.
Το περιοδικό τοποθετεί τον πατριάρχη Βαρθολομαίο στην ομάδα
δέκα τούρκων πολιτικών, επιχειρηματιών, κληρικών κ.ά.
Στην «τουρκική» δεκάδα, μεταξύ άλλων, καταγράφονται ακόμη, ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας Αμπντουλάχ Γκιουλ, ο πρωθυπουργός
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι υπουργοί Αμυνας, Οικονομικών και
Εξωτερικών Ισμέτ Γιλμάζ, Μεχμέτ Σισμέκ και Αχμέντ Νταβούτογλου
αντίστοιχα, ο ηγέτης της Αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο
διευθυντής της Coca-Cola Τουρκίας Μουχτάρ Κεντ.
Στον κατάλογο του Foreign Policy με τους 500 ανθρώπους με τη
μεγαλύτερη επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχει κάποιος από
την Ελλάδα.
Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ
(Συνέχεια από σελίδα 7)
προς πάσα κατεύθυνση.
Ποιοι ήσαν αυτοί οι
Βορειοηπειρώτες που έφθαναν
να γίνουν όργανα των Αλβανών;
Μερικοί είχαν παρανομήσει και στο
δίλημμα διάλεγαν την «αποστολή»
από την φυλακή. Άλλοι δεν
χρειαζόταν να παρανομήσουν. Η
κατηγορία ότι είναι κάποιος εχθρός
του λαού ήταν ότι το πιο εύκολο,
το ίδιο και η καταδίκη. Μετά η
απόφαση στο δίλημμα «Φυλακή στο
Μπουρέλι ή διακοπές στην Ελλάδα»
ήταν κάτι σχετικά εύκολο. Άλλοι
όμως συνεργάστηκαν για διάφορους
άλλους λόγους όπως η γοητεία
της εξουσίας, η συνειδησιακή
αλβανοποίησή τους, τα οικονομικά
οφέλη κ.ά.
Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε
και μετά την καθεστωτική αλλαγή
στην Αλβανία. Τώρα όμως δεν

περνούσαν τα σύνορα όπως παλιά,
έφθαναν με τα λεωφορεία της
γραμμής. Έχουν φθάσει σε κέντρα
λήψης αποφάσεων και έχουν
προτείνει αποφάσεις που δήθεν θα
ωφελήσουν την Βόρειο Ήπειρο.
Έχουν εκδοθεί φυλλάδες και έχουν
γραφτεί άρθρα που ουσιαστικά
περνούσαν και περνάνε τα
μηνύματα των Τιράνων.
Μηνύματα όπως: «Οι Χιμαριώτες,
Οι Κορυτσαίοι, Οι Βλάχοι δεν
είναι Έλληνες»
«Έλληνες είναι μόνο όσοι είναι
στις μειονοτικές ζώνες, ήξερε ο
Χότζας τι έκανε»
«Το τάδε χωριό δεν θέλει ελληνικό
σχολείο, αλβανικό θέλει»
«Αλβανοί
παίρνουν
χαρτιά
ομογενούς
για
οικονομικούς
λόγους»

«Οι ΒΗπειρωτικοί ηγέτες είναι
προδότες, κλέφτες, απατεώνες κλπ»
και πολλά ακόμα.
Ο απλός κόσμος που
άκουγε πολλές φορές διάφορα
αντικρουόμενα μεταξύ τους άρχισε
να έχει επιφυλάξεις για το τι είναι
τέλος πάντων Βόρειος Ήπειρος
και ποιοι Βορειοηπειρώτες. Οι δε
Βορειοηπειρώτες κουρασμένοι από
αυτά που άκουγαν όλο και λιγότερο
θέλανε να συμμετέχουν στα κοινά.
Καταλαβαίνει κάποιος εύκολα,
φαντάζομαι, πως ο διαιρεμένος
Βορειοηπειρωτικός
Ελληνισμός
δεν είναι κάτι αυθύπαρκτο ίδιο του
Έλληνα αλλά κάτι που έντεχνα
καλλιεργήθηκε.
Στον χώρο της Βορείου Ηπείρου
στα πλαίσια της χειραγώγησης και
στην συνέχεια της αλβανοποίησης
του πληθυσμού δημιουργήθηκαν
«κανάλια» που περνούσαν διάφορες
θέσεις και παραπληροφορούσαν.
Ξεκινούσαν από απλά καθημερινά
όπως «η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα,
τα χρήματα όλα η Ευρώπη τα δίνει»
Συνεχίζονται σε άδικες και ψευδείς
κατηγορίες κατά της ηγεσίας της
«Ομόνοιας» και του Κ.Ε.Α.Δ. και
κατέληγαν σε «Πρέπει όλοι να
ψηφίσουμε Μπερίσα γιατί αυτός μας
έφτιαξε τον δρόμο».
Στην προσπάθειά τους τα
Τίρανα να αλβανοποιήσουν τον
Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό, σε
επίπεδο διαχείρισης εκλογικού
σώματος λειτουργούν σε διάφορα
επίπεδα.
Το πρώτο είναι οι
Βορειοηπειρώτες άμεσοι ψηφοφόροι
αλβανικών κομμάτων.
Είναι
μία
πραγματικότητα
πως σημαντικό ποσοστό των
Βορειοηπειρωτών ψηφίζουν χωρίς
ενδοιασμούς αλβανικά κόμματα,
οι λόγοι πολλοί: Ραγιαδισμός,
ρουσφέτια, η γοητεία του ισχυρού
κόμματος, προπαγάνδα κ.ά.
Το δεύτερο είναι η αποστασία
στελεχών της «Ομόνοιας» προς
τα μεγάλα αλβανικά κόμματα. Η
αποστασία δημάρχων, επάρχων,
πολιτευτών κλπ φέρνει μαζί του και
ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος.
Οι αποστάτες σε περίπτωση μη
εκλογής τους ως βουλευτές ή
δήμαρχοι διορίζονται άμεσα σε
ανώτερη κυβερνητική θέση.
Το τρίτο επίπεδο που φιλοδοξεί
να ολοκληρώσει την χειραγώγηση
είναι η δημιουργία πολιτικών
φορέων
δήθεν
πατριωτικών,
δήθεν ελληνοφρόνων που στην
πραγματικότητα λειτουργούν ως
δορυφόροι αλβανικών κομμάτων
από τα οποία χειραγωγούνται.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Σε μια συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ κ. Πήτερ
Κάσσαρη και τον κ. Γιώργο Τσούκα μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, για να γίνει μεταξύ μας μια διευκρίνιση στα σχέδια
που είχαν πάρει απόφαση για τα οικόπεδα της Κοινότητας μου
ανέφεραν ότι θα χρειαστούν στα σχέδια να γίνουν μερικές αλλαγές.
Αφορμή της συνάντησης αυτή ήταν ένα σχόλιο που γράψαμε σε
προηγούμενα φύλλα της «ΓΝΩΜΗΣ», από έγκυρες πληροφορίες
που είχαμε πάρει. Φέραμε στην προσοχή τους ότι η εφημερίδα
σκοπό έχει την προβολή των Κοινοτήτων και Συλλόγων. Θα
πρέπει να ενημερώνεται η εφημερίδα από τις κοινότητες και τους
συλλόγους, πρώτον για να δημοσιεύονται τα προγράμματά τους
για να πληροφορείται η ομογένεια και δεύτερον να μην υπάρχουν
παρεξηγήσεις και σχόλια.
Η συνάντησή μας έληξε ευχάριστα με την υπόσχεση στο μέλλον να
έχουμε μια καλύτερη συνεργασία.
Κώστας Καρατσίκης

For Sale
1 burial plot for sale at Forest Lawn Memorial Park (Ascension Section) Hellenic section very close to road and on the top part
3789 Royal Oak Avenue
Burnaby, British Columbia
Asking $16,500.00
Please contact Maria @ 778 389 0452

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται Κενοτάφιο στο Κοιμητήριο Forest Lawn Memorial Park
(Ascension Section) στο Ελληνικό τμήμα πολύ κοντά στο δρόμο και
στο πάνω μέρος 3789 Royal Oak Avenue
Τιμή $16,500.00.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε
στην Μαρία στο 778-389-0452

ΠΕΝΘΗ

ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1921-2013
Πέθανε στο Βόρειο Βανκούβερ στις 6 Μαϊου 2013,
ο ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ.
Στα παιδιά, εγγόνια του και συγγενείς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.
Γιορτή ζωής θα λάβει χώρα στις 8 Ιουνίου 2013, στο
6500 Chambord Place, Vancouver,από 2:00 μ.μ έως
5:00 μ.μ.

Γι’αυτό πρέπει άμεσα τώρα
να υπάρξει από τις ελληνικές
κυβερνήσεις, από την Ελληνική
Πολιτεία το ανάλογο ενδιαφέρον
και κινητοποίηση, να βάλει ψηλά
στην ατζέντα τις λέξεις Βόρειος
Ήπειρος και την λέξη διεκδικούμε.
Να θεωρήσει ότι ο
βορειοηπειρωτικός χώρος είναι
μια εκτός συνόρων προέκταση
του εθνικού κορμού και ως τέτοιο
να τον διαχειρίζεται, με ότι αυτό
συνεπάγεται.

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director: Norman Yates

20 Γνώμη

GRANDPA J’S
SEASONING

Óôéò Ìðñéæüëåò, óôá ÐïõëåñéêÜ
êáé óôá ØÜñéá.
Äßíåé ìéá áñùìáôéêÞ ãåýóç.
Åßíáé öôéáãìÝíï áðü Ýìðåéñá
åëëçíéêÜ ÷Ýñéá.
Èá ôï âñåßôå óôïõò
áíôéðñïóþðïõò ìáò:

* NEPTUNE FOODS
* PARTHENON FOODS
* MEDITERRANEAN SPECALTY FOODS
* SAPUTO FOOD

Tel: 604-828-7252
4660 Hastings Street, Burnaby, B.C. V5C 2K5

O Ρομπέν
των Βαυαρών!
Με γκολ του Αριεν Ρόμπεν στο 89’, η Μπάγερν
νίκησε 2-1 την Ντόρτμουντ στο Γουέμπλεϊ
και στέφθηκε για 5η φορά στην ιστορία της
Πρωταθλήτρια Ευρώπης!

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

ΚΡΕΑΤΑ
ÊÅÁÔÁ-ÐÏÕËÅÑÉÊÁ
ÖÑÅÓÊÁ & ÊÁÔÅØÕÃÌÅÍÁ
ÄÉÁÈÅÔÏÕÌÅ ÏËÁ TA ÅÉÄÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí
Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

