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Στην Αθήνα ο Φρανσουά Ολάντ Premier unveils B.C. Early Years Strategy
για επίσκεψη «αστραπή»
A provincial early years office, a province wide network of local early years centres, a new child tax
benefit and more child-care spaces are all part of a provincial plan Premier Christy Clark unveiled to
offer B.C. families with young children more accessible, affordable and high-quality services.

Τρίτη,19 Φεβρουαρίου 2012
Αντώνης Ανακέφαλος
Στις 11:28 προσγειώθηκε
στο αεροδρόμιο Ελευθέριος
Βενιζέλος το προεδρικό αεροσκάφος με τον Φρανσουά Ολάντ,

εκεί όπου τον υποδέχτηκε ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Αν και υπό βροχή, οι δυο ηγέτες
στάθηκαν χωρίς ομπρέλα για την
ανάκρουση των εθνικών ύμνων
της Γαλλίας και της Ελλάδας.
Στη συνέχεια, ο Γάλλος
πρόεδρος
χαιρέτισε
έναν
έναν τους υπουργούς που

βρέθηκαν στο αεροδρόμιο και

(Συνέχεια στη σελίδα 12)

VICTORIA – Feb. 29,
2013- A provincial early
years office, a province
wide network of local early years centres,
a new child tax benefit and more child-care
spaces are all part of a
provincial plan Premier
Christy Clark unveiled
today (Feb.20,2013) to
offer B.C. families with
young children more
accessible, affordable
and high-quality services.
“To build a strategy to improve
child care, early childhood development and learning opportunities, we consulted with those
who know best: parents and early
childhood experts,” said Premier
Christy Clark. “Their ideas led
directly to our provincial Early
Years Strategy. It’s about helping
parents balance the demands of
work and
raising a family, and setting children up for lifelong success.”
The B.C. Early Years Strategy is
an eight-year government commitment to support early childhood development and help fam-

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος στο Πατριαρχείο και την Ελλάδα
(Βλέπετε σελίδα 3)

ilies with child care. Government
spending on early years services
will increase by $76 million in
the first three years of the strategy:
* $32 million to support the creation of new child-care spaces.
* $37 million in support of improving the overall quality of
early years services, including
child care.
* $7 million to strengthen the coordination of early childhood development programs and childcare services.
The foundation of the strategy is
the establishment this year of a
Provincial Office for Early Years
to co-ordinate all policy and service improvements. Working
closely with communities and
the early years sector, the office
will lead the implementation of
a network of early years centres
throughout the province that will
offer one-stop
access to a range of services.
“As our government has increased services for young chil-

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τους Ουκρανούς Επισκό-πους και
την Επιτροπή τους και την Επιτροπή Διεκκλησιαστικών Υποθέσεων.

dren over the last several years,
the system has grown somewhat
fragmented,” said Stephanie
Cadieux, Minister of Children
and Family Development. “Now,
as we implement the Early Years
Strategy, we’ll be able to offer
convenient access to up-to-date
child care and early childhood
development information, advice
and referral services for parents.”
“We are pleased that government
has announced an Early Years
Strategy for B.C.,” said Sandra Menzer, executive director,
Vancouver Society of Children’s
Centres. “A more co-ordinated
and integrated system of services
can have a positive impact on
children and families.”
As part of the strategy, a new
BC Early Childhood Tax Benefit will provide $146 million
to approximately 180,000 families with children under the age
of six. Starting in 2015, eligible
families with net incomes under
$100,000 will receive the maxi(Continued on page 2)
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mum refundable tax credit of $55
a month or $660 a year per child.
Families with net earnings between $100,000 and $150,000
will be eligible for partial payments. The monthly payments
will supplement the current B.C.
Child Care Subsidy program for
low-income families and existing federal benefits including the
Universal Child Care Benefit, the
Canada Child Tax Benefit, and
the National Child Benefit Supplement.
“In the Families First Agenda,
government was clear that supporting British Columbia’s children is an essential part of our
plan to help vulnerable families.
This is an important investment
in our children and part of the
broader plan to address access
and affordability to child care
and early years services in B.C.,”
said Premier Clark. “To support
parental choice, the tax benefit
will be available to all families
with young children whether
they are working or staying at
home during their children’s formative early years.”
New supports will also make it
easier for families to access highquality child care.
* An amendment to the School
Act will ensure boards of education promote the use of their
property for child-care purposes
to support a seamless day of
school and child care.
* The Province will invest $32
million over the next three years
to create up to 2,000 new licensed child-care spaces, with
the goal of opening 13,000 additional spaces over the next eight
years. Emphasis will be placed
on creating spaces on school
grounds and in areas currently

underserved by child care. This
initiative will build on the more
than 100,000 spaces currently
supported by government.
* Over the next three years government will also provide an additional $37 million to strengthen
and enhance the overall quality
of early years services and encourage child-care providers to
improve the quality of their services.
Other measures include:
* Strategies to support stronger
links between child-care services, early years programs such as
StrongStart BC and Ready, Set
Learn as well as early childhood
mental health and special needs
programs.
* Creating a provincial child-

care registry to provide parents
with better information about
the availability of spaces in their
communities.
* Working with the sector to further improve Early Childhood
Educator and out-of- school care
provider training.
* Exploring licensing changes for
child-care spaces to better serve
the needs of parents and child
care providers while maintaining
health and safety standards.
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Ùñåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôï êïéíü:
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The B.C. Early Years Strategy
builds on the $1 billion per year
government currently spends on
early childhood development,
child care and early learning,
which includes a range of Children and Youth with Special
Needs supports and full-day kindergarten for five year-olds.

Canadian Western Bank.....604-732-4262
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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

CANADA SNOWBOARD MANAGER, COMMUNICATIONS AND
MEDIA RELATIONS
(Bilingual, Based in Vancouver, BC)
General Purpose of the Position:
The Manager, Communications and Media Relations will develop and execute a communications and media relations plan for Canada Snowboard.
The Manager will work with Canada Snowboard staff, athletes, and Board
of Directors to deliver the communications and media relations plan as
well as maintain relationships with sport and media partners.
The Manager, Communications and Media Relations will report to the Executive Director and will be based at the Canada Snowboard head office
which is currently located in Vancouver. Due to the nature of sport, there
will be some evening and weekend work with limited travel to events and
competitions. Strong oral and written proficiency in French and English
is required.
Principle Responsibilities/Accountabilities:
1. Communications – Develop and oversee the direction and strategic
planning for Canada Snowboard’s communications activities including relationships with sport, corporate and media partners. This includes writing
all media releases and providing regular updates through all social media
platforms.
2. Events: Develop and oversee the media strategy for international and
national competitions such as Olympic/Paralympic Games, World Cup,
World Championships, and National Championships. Work with the high
performance program to facilitate media training and key messaging for
both athletes and staff.

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Letters must not exceed 450 words and edited or
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3. As Required – Work closely with the Executive Director regarding reports
to funding partners and Canada Snowboard’s Board of Directors. Provide assistance to the business development team with regards to sponsors and sponsor servicing. Responsible for logistical and project support for other Canada
Snowboard initiatives such as media conferences, competitions and other corporate and community relations events.
Knowledge and Skill Required
Post-secondary degree in the field of communications or sport administration
• 5 years of management experience in media relations
• Strong working knowledge of the Canadian sport system and the sport of
snowboarding
• Existing relationships with Canadian sport partners and media
• Knowledgeable in basic web design, social media communication, and marketing
• Strong oral and written communication skills in French and English
• Vision, attention to detail and ability to handle multiple projects concurrently
• Ability to meet tight deadlines
• Proven record as a high-energy, self-starting, posteam member
• Knowledge of office software (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access,
etc.).
Detailed job description is available upon request.
Contact
Please send all cover letters and resumes by February 28, 2013 to brenda@
canadasnowboard.ca citing the position title in the subject line. No telephone
calls please. We thank all applicants for their interest; however only those
selected for an interview will be contacted.
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Ο Μητροπολίτης Σωτήριος στο
Πατριαρχείο και την Ελλάδα
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος
επισκέφθηκε το Οικουμενικό
Πατριαρχείο και την Ελλάδα από
τις 7/2/13 -18/2/13.

ο Παναγιώτατος και επίσης ο
Παναγιώτατος εζήτησε και τους
ομίλησε και ο Μητροπολίτης
Σωτήριος.

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος
εκάλεσε
τους
Ουκρανούς
Ορθοδόξους Αρχιερείς του
Καναδά και άλλα μέλη της
Εκκλησίας
τους
για
μία
σύσκεψη με την Επιτροπή
Διεκκλησιαστικών
Σχέσεων,
της οποίας προεδρεύει ο
Μητροπολίτης Περγάμου κ.
Ιωάννης. Στην σύσκεψη αυτή
εκάλεσε και τον Μητροπολίτη
Σωτήριο ως Έξαρχό Του στον

Στην Αθήνα ο Μητροπολίτης
Σωτήριος επισκέφθηκε τον
Μακαριώτατο
Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ. Ιερώνυμο, τον πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας
κ.
Παπούλια, τον Πρωθυπουργό
της Ελλάδας κ. Σαμαρά, τον
Υπουργό
Εξωτερικών
της
Ελλάδας
κ. Αβραμόπουλο,
τον Υφυπουργό Εξωτερικών
κ. Τσιάρα, τον πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλο, τον

Mε τον Πρέσβη του Καναδά στην Ελλάδα κ. Peck.

FUNDRAISING
AHEPA is organizing an event to raise funds for Camp Metamorphosis. Camp Metamorphosis is a youth program which is
geared at creating a better connection between youth and their
Hellenic Culture and Orthodox faith.
This fundraiser will be held March 16, 2013 at Simpatico
restaurant t in Vancouver;
$40/per ticket which will include a dinner an appetizers. Dinner service will be between 7:00PM – 9:00PM;Yiannis Saxamis and
All proceeds will benefit Camp Metamorphosis and make the program more affordable for all children who wish to attend.
For more information call Paul Michael 604-837-6145. and Dino Kourtesis 604-771-8184
επενδύσεις
Ελληνοκαναδών
επιχειρηματιών,
αλλά
και
καναδικών επιχειρήσεων.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος
διεβίβασε
προς όλους την
αγάπη και τον σεβασμό των
Ελληνορθοδόξων του Καναδά.
Επίσης, τον θαυμασμό τους, διότι
οι ανωτέρω άφησαν κατά μέρος
τα πολιτικά και έβαλαν πάνω από
όλα το συμφέρον της πατρίδας.
Ο
Μητροπολίτης
Σωτήριος
εκφράζει
προς
όλους
τις
ευχαριστίες
του
και
την
ευγνωμοσύνη του, διότι άπαντες
τον εδέχθησαν με τιμή και χαρά
και συνεζήτησαν εκτενώς τα
διάφορα θέματα. Ευχαριστεί
επίσης ο Μητροπολίτης Σωτήριος,
τον πρέσβη της Ελλάδας στον
Καναδά κ. Αγγελόπουλο, τον
Γεν. Πρόξενο της Ελλάδας
στο Τορόντο κ. Αζεμόπουλο,
τον Πρέσβη κ. Μάνεση της
Διεύθυνσης Εκκλησιών του
Υπουργείου Εξωτερικών και την
κα Βοζίου, οι οποίοι εφρόντισαν
και όλες οι επισκέψεις του
Μητροπολίτη έγιναν σύμφωνα
με το πρωτόκολλο.
Εκ του Γραφείου της Ι. Μητρόπολης
20 Φεβρουαρίου 2013)

Στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά.
Καναδά. Η σύσκεψη είχε καλά
αποτελέσματα.
Κατά
τη
διάρκεια
των
συσκέψεων των δύο ημερών,
Παρασκευής και Σαββάτου,

πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ κ.
Κουβέλη, τον πρόεδρο της
Διακομματικής
Επιτροπής
της Βουλής των Ελλήνων για
τον Απόδημο Ελληνισμό κ.
Γεωργιάδη και τον Πρέσβη του

Στο Υπουργείο Εξωτερικών
με τον Υπουργό Εξωτερικών
κ. Αβραμόπουλο και τον π.
Ν. Αλεξανδρή.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Παπούλιας δέχθηκε
τον Μητροπολίτη Σωτήριο στο Προεδρικό Μέγαρο.
επισκέφθηκε το Οικουμενικό
Πατριαρχείο
ο
όμιλος
«Αναγέννησις» από την Άρτα
και στον Εσπερινό προσήλθαν
προσκυνητές από την Ελλάδα,
μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων
στους οποίους ομίλησε πατρικά

Καναδά κ. Peck. Άπαντες τον
εδέχθησαν με πολλή χαρά και
συνεζήτησαν διάφορα θέματα,
ιδιαίτερα όμως την βοήθεια των
Ελληνορθοδόξων του
Καναδά προς την Ελλάδα και

Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλο
στο γραφείο του.

Με τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ κ. Κουβέλη
στο γραφείο του.
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«Ο ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ. 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1914 – ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ»
ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΔΙΚΗ
Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 6.30 μ.μ, ο γνωστός αγωνιστής για τα Βορειοπειρωτικά
θέματα κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ, (Αντιπρόεδρος της Κίνησης για την Αναγέννηση της Βορείου
Ηπείρου – «Κ.Α.Β.Η.») έδωσε διάλεξη στην αίθουσα «Γεώργιος Γρίβας – Διγενής».

Σας παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία :
Έχουν περάσει 99 χρόνια από
την ημέρα που ο ΒΗπειρωτικός
Ελληνισμός
σύσσωμος,
μην
αντέχοντας στην σκέψη πως η
ελευθερία και η ένωση με την
μητέρα πατρίδα που μόλις πριν από
έναν χρόνο είχε αποκτηθεί, μετά
από αιώνες δουλείας κάτω από τον
Οθωμανικό ζυγό, επρόκειτο την
ελευθερία αυτή να την χάσει και να
υποδουλωθεί και πάλι σε αλβανικό
ζυγό αυτή την φορά.
Εξεγείρεται και πλέον, αφού
δεν μπορεί τμήμα της μητέρας
πατρίδας να είναι, κηρύσσει
στις
17
Φεβρουαρίου
1914
στο
Αργυρόκαστρο
την
Βορειοηπειρωτική αυτονομία, την
Αυτόνομη Πολιτεία της Βορείου
Ηπείρου με πρόεδρο τον Γεώργιο
Χρηστάκη Ζωγράφο. Οκτώ ημέρες
πριν η Χειμάρρα είχε ήδη σηκώσει
την σημαία της αυτονομίας, με
αρχηγό τον ελευθερωτή της,
Σπύρο Σπυρομήλιο. «Ελευθερία
ή Θάνατος» ήταν το σύνθημα που
κυριάρχησε στην Χειμάρρα.
Ήδη μερικούς μήνες πριν, στις 17
Δεκεμβρίου 1913, οι ισχυροί της Γης
συνεδρίαζαν στην Φλωρεντία της
Ιταλίας, μελετούσαν τα γεωπολιτικά
τους
συμφέροντα,
σχεδίασαν,
συμφώνησαν και τελικά αποφάσισαν
και διέταξαν. Στο νεοσύστατο κράτος
της Αλβανίας θα περιλαμβανόταν
και το βορειότερο τμήμα της
Ηπείρου που μόλις πριν λίγους
μήνες είχε απελευθερωθεί από τον
Ελληνικό Στρατό. Η Ελλάδα έπρεπε
να εκκενώσει την Βόρειο Ήπειρο,
διαφορετικά δεν θα της αποδίδονταν
οι νήσοι του Ανατολικού Αιγαίου.
Χάραξαν τα σύνορα με μια μολυβιά
σε έναν χάρτη, αδιαφορώντας αν
κατοικούσαν Έλληνες και από την
μια πλευρά και από την άλλη της
γραμμής. Δεν δέχθηκαν να υπάρξει
ούτε καν δημοψήφισμα για να
μπορέσει ο λαός να εκφράσει την
βούλησή του. Απλά αποφάσισαν και
ωμά εκβίασαν.
Στις περισσότερες περιοχές της
Βορείου Ηπείρου με την αποχώρηση
του Ελληνικού Στρατού την εξουσία
αναλαμβάνει
η
Αυτονομιακή
κυβέρνηση,
είχαμε
μάλιστα
και περιπτώσεις που Έλληνες
αξιωματικοί
δεν
υπάκουσαν
στις διαταγές της ηγεσίας τους,
δεν εγκατέλειψαν την Βόρειο
Ήπειρο αλλά προσχώρησαν στις
Αυτονομιακές
Δυνάμεις.
Στην
περιοχή της Κορυτσάς όμως ο
εκεί διοικητής συνταγματάρχης
Κοντούλης παραδίδει την διοίκηση
σε Αλβανούς, οι Κορυτσαίοι
επαναστατούν, όμως η πράξη
τους αυτή πνίγεται στο αίμα από
τους Αλβανούς, 114 Έλληνες
Κορυτσαίοι νεκροί. Θα χρειαστούν
περισσότεροι από δύο μήνες, με
εξαιρετικά σκληρές μάχες για να
ανακαταληφθεί η Κορυτσά από τις
Αυτονομιακές δυνάμεις.
Οι ΒΗπειρώτες εδέχοντο συνεχείς
επιθέσεις από αλβανικές δυνάμεις
στελεχωμένες
με
ευρωπαίους
αξιωματικούς,
οι
οποίες
προσπαθούσαν να καθυποτάξουν
την αυτόνομη πολιτεία και να
υποδουλώσουν το επιδικασθέν
τμήμα της Βορείου Ηπείρου. Οι
Βορειοηπειρώτες όμως πολεμούσαν
ηρωικά, άνδρες και γυναίκες μαζί
στην μάχη, φθάνουν εκατοντάδες
εθελοντές από όλη την Ελλάδα.
Πολλοί
τέως
Μακεδονομάχοι
γίνονται τώρα Ηπειρομάχοι. Η μία
νίκη διαδέχεται την άλλη.
Οι
Ευρωπαϊκές
δυνάμεις
θορυβημένες ζητούν συνάντηση με
τους Αυτονομιακούς. Η συνάντηση
πραγματοποιείται στην Κέρκυρα,
προτείνεται αυτονομία που γίνεται
από την κυβέρνηση της Αυτονόμου
Βορείου Ηπείρου δεκτή και

υπογράφεται
έτσι
το
Πρωτόκολλο
της Κέρκυρας, το
οποίο στην συνέχεια
υπογράφεται
και
από την αλβανική
κ υ β έ ρ ν η σ η .
Σύμφωνα με αυτό,
η Βόρειος Ήπειρος
γίνεται
αυτόνομη
περιοχή μέσα όμως
στην
αλβανική
επικράτεια,
αυτόνομη σε κάθε
τομέα της διοίκησης
εκτός από τα θέματα
αρμοδιότητας
υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ
ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν
και
αμύνης
σε
περίπτωση πολέμου.
Οι
Χειμαρριώτες
είναι
οι
μόνοι
που
διαφωνούν.
Αποχωρούν με τον
αρχηγό τους τον
Σπυρομήλιο
να
μην δέχεται τίποτα
λιγότερο από την Ένωση με την
μητέρα Ελλάδα. Σε λίγους μήνες
ξεσπά ο Α’ Μεγάλος Παγκόσμιος
Πόλεμος. Οι σύμμαχοι στην Αντάντ,
Βρεττανία και Γαλλία καλούν την
Ελλάδα να ανακαταλάβει την Βόρειο
Ήπειρο, έτσι η Ελληνική Διοίκηση
επανέρχεται,
δημιουργούνται
δυο νομοί, Αργυροκάστρου και
Κορυτσάς εκλέγονται ΒΗπειρώτες
βουλευτές που καταλαμβάνουν
τα
έδρανα
του
Ελληνικού
Κοινοβουλίου.
Όμως στην Ελλάδα αρχίζει ο
διχασμός ανάμεσα στον Βασιλέα
Κωνσταντίνο, που επιμένει σε μία
ουδέτερη Ελληνική στάση και στον
Βενιζέλο που ζητά την είσοδο της
Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό
της Αντάντ. Μέσα στην δίνη του
πολέμου, η διχασμένη Ελλάδα
τυπικά ουδέτερη, γίνεται χώρος
διέλευσης, στάθμευσης και εμπλοκής
στρατευμάτων. Το ίδιο συμβαίνει
και στην Βόρειο Ήπειρο όπου
Ιταλικά και Γαλλικά στρατεύματα
ασκούν διοίκηση και αναγκάζουν τις
Ελληνικές αρχές να αποχωρήσουν.
Το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα πλέον
παραπέμπεται για επίλυση στην
μετά τον πόλεμο εποχή. Όμως μετά
το τέλος του πολέμου έρχεται η
εθνική καταστροφή στην Μικρά
Ασία και η άνοδος του Μουσολίνι
στην Ιταλία. Με αφορμή την
δολοφονία του Ιταλού στρατηγού
Τελλίνι καταλαμβάνει την Κέρκυρα
και από θέσεως ισχύος υπαγορεύει
τους όρους του. Την Αλβανία την
θέλει ιταλικό προτεκτοράτο και
προγεφύρωμα για μια εισβολή και
σε άλλες βαλκανικές χώρες.
Το 1920 η Αλβανία γίνεται
δέκτη ως μέλος στην Κοινωνία
των Εθνών, κατά την εισδοχή
της ζητείται να υποβάλει και δύο
υποσχετικά τα οποία συνάπτονται
ως παραρτήματα στην συμφωνία
εισδοχής. Mε το πρώτο, υπόσχεται
η Αλβανία πως θα σεβαστεί την
Ελληνική Εθνική Μειονότητα.
Με το δεύτερο, υπόσχεται πως
θα σεβαστεί τα Αρχαία Προνόμια
της Χειμάρρας. Όμως η Αλβανία
πολύ σύντομα αποδεικνύει πως
δεν θέλει να σεβαστεί τίποτα. Το
1922 προσπαθεί να επιβάλει την
λειτουργία στις εκκλησίες στην
Αλβανική γλώσσα. Το 1924 παρά
τις δεσμεύσεις της περί «Αρχαίων
Προνομίων της Χειμάρρας» εξορίζει
τους δημογέροντες και η Αλβανική
Χωροφυλακή δεν διστάζει να ανοίξει
πυρ και να σκοτώσει γυναίκες
της Χειμάρρας,
που πήγαιναν
στον τρύγο. Η μαρτυρική Βόρειος
Ήπειρος στενάζει πλέον κάτω από
την αλβανική διοίκηση, η οποία θα

προσπαθήσει να κλείσει τα ελληνικά
σχολεία, να την αλβανοποιήσει με
κάθε τρόπο, να της στερήσει κάθε
δικαίωμα.
Το 1932, με τον νόμο περί
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων,
η Αλβανική
Κυβέρνηση θα κλείσει τα Ελληνικά
Σχολεία. Ξεσηκώνεται όλος ο
Βορειοηπειρωτικός
Ελληνισμός
και πραγματοποιείται προσφυγή
στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης
όπου τελικά το 1935 το δικαστήριο
δικαιώνει την Ελληνική πλευρά
και αναγκάζει την Αλβανία να
ξανανοίξει τα σχολεία, όχι όμως
πλέον όλα. Χάρη στην αδυναμία της
Ελληνικής διπλωματίας και στην
πονηρία της αλβανικής πλευράς
πολλά σχολεία δεν θα ανοίξουν
ποτέ πια. Αργότερα το 1940-41 θα
γνωρίσει και πάλι την ελευθερία
που θα φέρει ο Ελληνικός Στρατός,
για λίγους μήνες όμως μόνο. Και
μετά το καθεστώς του Ενβέρ Χότζα
θα ρίξει πάνω της το μαύρο απαίσιο
πέπλο την απόλυτης δουλείας,
εξαθλίωσης
και
ταπείνωσης.
Μια ατέλειωτη νύχτα με τον λαό
καρτερικά να περιμένει με βαθειά
στην θύμησή του χαραγμένο το
ηρωικό 1914.
Το 1946 στην διάσκεψη των
Παρισίων η Ελλάς προσφεύγει και
ζητά την ενσωμάτωση της Βορείου
Ηπείρου, το αίτημα αντιμετωπίζεται
ευνοϊκά από τις Ηνωμένες Πολιτείες
και την Βρετανία, όμως η Σοβιετική
Ένωση συντάσσεται με την Χοτζική
Αλβανία και δεν δέχεται να
συζητήσει το θέμα, με την απειλή
ότι δεν θα προσυπογράψει την
ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου
στην Ελλάδα. Τελικά το θέμα της
Βορείου Ηπείρου παραπέμπεται στο
Διαρκές Συμβούλιο των τεσσάρων
νικητριών δυνάμεων για μία
μελλοντική διευθέτηση.
Πολλοί ερωτούν αν ισχύει και
σήμερα το Πρωτόκολλο της
Κέρκυρας. Κάποιοι ισχυρίζονται
πως είναι μία παλαιά νεκρή σήμερα
συμφωνία. Εγώ πιστεύω πως όχι, το
Πρωτόκολλο της Κέρκυρας ισχύει,
μαζί με αυτό ισχύουν και άλλα
διεθνή έγγραφα, αυτά είναι:
α] Η συμφωνία της Καπεστίτσας,
15 Μαΐου 1920, ανάμεσα στην
Ελλάδα και την Αλβανία. Βάσει
αυτής η Αλβανία αποδέχεται και
αναγνωρίζει τα εθνικά δίκαια
του Ελληνισμού και πως κατέχει
προσωρινά την περιοχή της
Κορυτσάς μέχρι της οριστικής
τακτοποίησης του θέματος.
β] Τα υποσχετικά της εισδοχής
της Αλβανίας στην Κοινωνία των
Εθνών και κατά συνέπεια στον

ΟΗΕ που θεωρείται η διάδοχος
κατάσταση.
γ] Η απόφαση του Διεθνούς
Δικαστηρίου της Χάγης
δ] Το συνέδριο των Παρισίων (1946)
και η απόφαση για την παραπομπή
του θέματος της Βορείου Ηπείρου
στην Διαρκή Σύνοδο των Τεσσάρων.
ε] Μαζί με αυτά υπάρχουν και
τα πιο σύγχρονα εργαλεία, οι
ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις
περί μειονοτικών και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων,
το
ευρωπαϊκό
κεκτημένο καθώς και οι συμβάσεις
και τα ψηφίσματα του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα
των λαών στην αυτοδιάθεση.
Η Βόρειος Ήπειρος είναι ίσως το
μοναδικό μέρος στην Ευρώπη όπου,
παρά το ότι κατοικείται από μία
εθνική μειονότητα, δεν έχει κανένα
δικαίωμα από αυτά που απορρέουν
από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές
συμβάσεις περί ανθρωπίνων και
μειονοτικών δικαιωμάτων, και ούτε
βέβαια οι καλούμενες μειονοτικές
ζώνες μπορεί να θεωρηθεί ότι
καλύπτουν την Βόρειο Ήπειρο.
Ότι έχουν επιτύχει οι Αλβανοί
στις δικές τους μειονότητες που
διαβιούν στην ΠΓΔΜ, στο Πρέσεβο
της Σερβίας και στο Μαυροβούνιο
δεν θέλουν να το αποδώσουν στην
Ελληνική Εθνική Μειονότητα της
Βορείου Ηπείρου. Παντού σε όλη
την Ευρώπη οι μειονότητες κάθε
χώρας έχουν κάθε διοικητικό,
γλωσσικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό
δικαίωμα. Κάποιοι μου έχουν θέσει
στο παρελθόν την άποψη πως ότι
ζητήσουμε για την Βόρειο Ήπειρο, η
Τουρκία θα ζητήσει το ίδιο για την
Θράκη. Όμως δεν είναι έτσι. Στην
Θράκη υπάρχει μια αναγνωρισμένη
Μουσουλμανική και όχι Τουρκική
μειονότητα ενώ στην Βόρειο
Ήπειρο υπάρχει μια αναγνωρισμένη
Ελληνική Εθνική Μειονότητα.
Ας δούμε ποιά είναι η σημερινή
κατάσταση. Στην Βόρειο Ήπειρο
σήμερα
διαβιούν
πληθυσμοί
ορθόδοξοι και μουσουλμανικοί. Οι
μουσουλμάνοι είναι η συνέχεια των
Τουρκαλβανών της Τουρκοκρατίας.
Οι ορθόδοξοι σε ένα μεγάλο ποσοστό
έχουν ελληνική εθνική συνείδηση.
Άλλοι απόλυτα συνειδητοποιημένοι,
άλλοι
όμως
όχι
πλήρως
αφυπνισμένοι. Η μητρική γλώσσα
επίσης ποικίλει. Έχουμε πληθυσμούς
ελληνόφωνους, βλαχόφωνους αλλά
και αρβανιτόφωνους. Οι τελευταίοι
είναι ή άτομα από χωριά που από
αιώνες ομιλούν τα αρβανίτικα ή
ακόμα και άτομα που έχουν χάσει
στις τελευταίες δεκαετίες την
ελληνική από μητρική γλώσσα.
Έχουν αλβανοποιηθεί γλωσσικά
χάρη στις πιέσεις του αλβανικού
συστήματος.
Το δεύτερο θέμα είναι το πόσοι είναι
οι Βορειοηπειρώτες. Η Ελληνική
Πολιτεία έχει αναγνωρίσει ως τώρα
περίπου 260.000 άτομα που έχουν
λάβει τα Ειδικά Δελτία Ταυτότητας
Ομογενούς
ή
την
Ελληνική
Ιθαγένεια. Οι περισσότεροι όμως
πλέον ζουν και εργάζονται στην
Ελλάδα και γυρίζουν στα χωρά τους
στην Βόρειο Ήπειρο τα καλοκαίρια
οπότε και ξαναζωντανεύουν τα χωριά
της Βορείου Ηπείρου. Υπάρχουν
όμως και πολλοί που δεν έχουν πάρει
ακόμα ούτε ΕΔΤΟ ούτε Ελληνικές
Ταυτότητες, άρα ο αριθμός μπορεί
να είναι σημαντικά πάνω από τις
260.000.
Οι αλβανικές κυβερνήσεις
προσπαθούσαν και προσπαθούν
να μειώσουν ή μάλλον να
ελαχιστοποιήσουν
τον
αριθμό
των ΒΗπειρωτών. Στην τελευταία
αλβανική απογραφή, της οποίας
τα μεγέθη πριν λίγες εβδομάδες
δημοσιοποιήθηκαν, οι ΒΗπειρώτες
εμφανίζονται
25.000.
Στην
κραυγαλέα ανακριβή απογραφή
που
ξεσήκωσε
διαμαρτυρίες
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στοχοποιημένα
ελάχιστοι
εμφανίζονται και οι ορθόδοξοι της
Αλβανίας. Εδώ υπεισέρχεται και
ο παράγων Τουρκία. Τα τελευταία
χρόνια η αλβανική πολιτική όλο
και περισσότερο ταυτίζεται με την
Τουρκική. Στα πλαίσια του δόγματος
του Νεοοθωμανισμού η Αλβανία
παρουσιάζεται ως μία αδελφή χώρα.

Η Τουρκία εξάλλου ενδιαφέρεται
για την προβολή και καταδίκη ενός
μυθικού κατασκευάσματος. Της
Γενοκτονίας των Τσάμηδων από
την Ελλάδα. Για τον λόγο αυτόν
ανεγείρεται και σχετικό μνημείο
κοντά στα Ελληνικά σύνορα,
ανάμεσα στα ΒΗπειρωτικά χωριά
Τζάρα και Μουρσί.
Στα ίδια πλαίσια, η Τουρκία με
Αραβική συνεργασία, δημιούργησε
στην Κορυτσά μουσουλμανικό
σχολείο, ο στόχος είναι προφανής.
Στις Αλβανικές σφυγμομετρήσεις
για
τα
αποτελέσματα
των
βουλευτικών εκλογών σε αυτήν
την χώρα που θα διενεργηθούν
τον προσεχή Ιούνιο, το ακραίο
ανθελληνικό κόμμα «Ερυθρόμαυρη
Συμμαχία» εμφανίζεται τρίτο με
ποσοστό 15%. Το κόμμα αυτό έχει
γεμίσει τους δρόμους της Αλβανίας
με αισχρολογήματα κατά της
Ελλάδος και με εκφράσεις αγάπης
για την καλούμενη Τσαμουριά. Και
ο ίδιος ο Αλβανός πρωθυπουργός
Σαλί Μπερίσα, στην ομιλία του στην
Αυλώνα στις 28 Νοεμβρίου 2012,
κατά τον εορτασμό της 100ετίας
του αλβανικού κράτους, μπροστά
σε ένα πλήθος που παραληρούσε,
διεκήρυττε πως η Αλβανία αρχίζει
από την Πρέβεζα. Πλέον οι
ανθελληνικές διακηρύξεις είναι
καθημερινό φαινόμενο. Σε όλα αυτά
υπάρχουν σίγουρα από πίσω και οι
Τουρκικές πλάτες. Η Αλβανία έχει
κατορθώσει να φτιάξει αξιόλογα
λόμπυ ώστε να περνάει τις θέσεις
της σε αυτό που καλείται διεθνής
παράγοντας.
Εξ άλλου έχει, από την εποχή ακόμα
του Ενβέρ Χότζα, αναπτύξει τέτοιες
υπηρεσίες διείσδυσης τόσο στον
Βορειοηπειρωτικό όσο και στον
Ελλαδικό χώρο, οι οποίες υπόγεια
να υπαγορεύουν συμφέρουσες προς
αυτήν αποφάσεις, να στοχοποιούν
ενοχλητικά για αυτούς πρόσωπα
και να διοχετεύουν ψεύτικες
πληροφορίες που δημιουργούν
διαιρέσεις και διχόνοια. Το μήνυμα
που προσπαθεί να περάσει η
Αλβανία τόσο στους ΒΗπειρώτες,
όσο και στον πολιτικό κόσμο στην
Αθήνα είναι ότι η μητέρα πατρίδα
του ΒΗπειρώτη δεν είναι η Ελλάδα
αλλά… η Αλβανία, η οποία νοιάζεται
για τα δικαιώματά τους.
Στην πραγματικότητα η Αλβανία
διαχρονικά, πάντα και τώρα
προσπαθεί να αλβανοποιήσει την
Βόρειο Ήπειρο, να υφαρπάξει
τις Ελληνικές περιουσίες, να
τρομοκρατήσει τους ΒΗπειρώτες,
να μην επιτρέψει κανένα είδος
ελληνικής έκφρασης. Σε αυτό το
κράτος, το παρακράτος και η μαφία
συνεργάζονται αρμονικά.
Ο
ΒΗπειρωτικός
Ελληνισμός
εμφανίζεται διαιρεμένος. Ποσοστό
άνω του 65% των ΒΗπειρωτών
ψηφίζει αλβανικά κόμματα. Ο
ραγιαδισμός, η συναλλαγή, το
ρουσφέτι,η ισχύς των μεγάλων
αλβανικών κομμάτων, η στοχοποίηση
της ΒΗπειρωτικής ηγεσίας και
η αποστασία πολλών στελεχών
της Βορείου Ηπείρου, έχουν
δημιουργήσει αυτήν την κατάσταση.
Κάποιοι το έχουν παραλληλίσει
με το σύνδρομο της βιασθείσης.
Η ενότητα του ΒΗπειρωτικού
Ελληνισμού, ο οποίος τώρα είναι
διηρημένος,
είναι
απαραίτητη
όσο ποτέ άλλοτε
Η Ελλάδα, η
οποία στο παρελθόν έχει πολλάκις
διακηρύξει
«δεν
διεκδικούμε
τίποτα», εμφανίζεται χωρίς την
απαιτούμενη διεκδικητικότητα και
αποτελεσματικότητα.
Πρέπει λοιπόν να χαραχθεί μια
νέα πορεία, με την αγωνιστική
διάθεση του 1914, με το πνεύμα του
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου,
δημιουργίας ΒΗπειρωτικών θεσμών,
έστω άτυπων στο πρώτο στάδιο. Μία
πορεία που θα αμφισβητήσει την
αλβανική κεντρική εξουσία και θα
δώσει στους ΒΗπειρώτες αυτά που
τους ανήκουν.
Επειδή η Γη της Βορείου Ηπείρου
ανήκει στον λαό της.
Δημήτρης Περδίκης
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ
ΤΙΜΗΣΕ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Την Κυριακή 24ης Φεβρουαρίου
2013, ο Σύλλογος Β.Κ., στον
Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου τέλεσε
δοξολογία για να τιμήσει τους
ήρωες που έδωσαν την ζωή
τους για την απελευθέρωση της
Ηπείρου. Την δοξολογία τέλεσε
ο π. Δημήτριος Παρτσάφας,
με βοηθούς
τον π.Δωρ.
Τρυφωνόπουλο, και π. Ευάγ.
Βαρδουνιώτης. Στη συνέχεια
κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο
του Αγνώστου Στρατιώτη και
πρόσφεραν καφέ και κουλούρια
στην μικρή αίθουσα του
ελληνικού κοινοτικού κέντρου.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου
κ. ‘Αρης Κώστας κατά την
διάρκεια του καφέ, ευχαρίστησε
όλους που παρευρέθηκαν και
εν συντομία αναφέρθηκε στην
ιστορική μνήμη της ημέρας,
λέγοντα τα εξής:
Το πρωί της 22ας Φεβρουαρίου
1913 οι πρώτες μονάδες του
ελληνικού στρατού παρέλασαν
στην πόλη υπό τις επευφημίες των
κατοίκων των. Τα Ιωάννινα, μετά
από 438 χρόνια δουλείας, ήταν
και πάλι ελεύθερα. Το χαρμόσυνο
άγγελμα για την απελευθέρωση
των Ιωαννίνων έγινε αμέσως
γνωστό στην Αθήνα, σκορπώντας
ενθουσιασμού. Ο Γεώργιος
Σουρής δημοσίευσε το ακόλουθο
ποίημα:

Ανω: Ο Πρόεδρος κ.’Αρης Κώστας

Τα πήραμε τα Γιάννινα
μάτια πολλά το λένε,
μάτια πολλά το λένε
όπου γελούν και κλαίνε.
Το λεν πουλιά των Γρεβενών
Κι αηδόνια του Μετσόβου,
Που τα ‘καψεν η παγωνιά
Κι ανατριχίλα φόβου.
Το λένε χτύποι και βροντές,
Το λένε κι οι καμπάνες,
Το λένε και χαρούμενες
οι μαυροφόρες μάνες.
Το λένε και Γιαννιώτισσες
που ζούσαν χρόνια βόγγου,
το λένε κι οι Σουλιώτισσες
στις ράχες του Ζαλόγγου.

Στιγμιότυπα από την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του
Αγνώστου Στρατιώτη και την εκδήλωση του Συλλόγου
Ηπειρωτών της Βρετανικής Κολομβίας που αν και δεν
έχει αρκετά μέλη, αναζωπυρώνεται τώρα με νεαρά παιδιά
προσπαθώντας να διατηρήσουν τον σύλλογο που κάποτε ήταν
δραστήριος στην παροικία μας.
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Κρεατόσουπα
παρμεζάνα

με

λαχανικά

και

Κλασικό χειµωνιάτικο πιάτο

ντοµάτα και τελειώνουµε µε
το ψάρι. Ρίχνουµε µισό ποτήρι
νερό στο ταψί. Χτυπάµε σε ένα
σέικερ το ελαιόλαδο, τον χυµό
του λεµονιού, αλάτι και πιπέρι.
Περιχύνουµε το ψάρι και τα
χορταρικά µε το λαδολέµονο.
Σκεπάζουµε
το
ταψί
µε
αλουµινόχαρτο και ψήνουµε για
περίπου 25-30 λεπτά. Αφαιρούµε
το αλουµινόχαρτο και αφήνουµε
να ψηθεί για λίγο ακόµη,
ώσπου να πάρει χρώµα το ψάρι.
Σερβίρουµε µε φρεσκοτριµµένο
πιπέρι, µαζί µε ένα βουτυράτο
ρύζι
πασπαλισµένο
µε
ψιλοκοµµένο άνηθο.
Πηγή:TO BHMA 25-02-2013

Φωτογραφίες: Γιώργος Δέτσης. Εκτέλεση
συνταγών: Βίκυ Κουμάντου
Κλασικό χειµωνιάτικο πιάτο της θαλπωρής,
ό,τι πρέπει για να ζεστάνει το σώµα και την
ψυχή.
Υλικά (για 4 άτοµα)
1 κιλό µοσχαρίσια στηθοπλευρά µε κόκαλο
2 λίτρα ζωµός κοτόπουλου (σπιτικός ή
ψυγείου) ή νερό
1 φύλλο δάφνης
20 κλωνάρια θυµαριού
αλάτι
200 γρ. ξερό κρεµµύδι, σε µικρά καρέ
200 γρ. καρότο, σε µικρά καρέ
150 γρ. σελινόριζα, καθαρισµένη, σε µικρά
καρέ
60 γρ. µπρόκολο, σε µπουκετάκια
10 γρ. σκόρδο, ψιλοκοµµένο
150 γρ. παρµεζάνα, τριµµένη
70 ml έ.π. ελαιόλαδο
Εκτέλεση
Σε µια κατσαρόλα, σε δυνατή φωτιά, βράζουµε
το µοσχάρι µε τον ζωµό. Χαµηλώνουµε τη
φωτιά και ξαφρίζουµε καλά. Προσθέτουµε
τη δάφνη και το θυµάρι και αφήνουµε το
µοσχάρι να σιγοβράσει σκεπασµένο µέχρι να
µαλακώσει και να ξεκολλάει από το κόκαλο µε ευκολία. Αφαιρούµε
το κρέας από την κατσαρόλα και αφού κρυώσει λίγο, το κόβουµε σε
µικρά κοµµάτια και το αλατίζουµε.
Σουρώνουµε τον ζωµό και τον επαναφέρουµε στην κατσαρόλα.
Προσθέτουµε τα λαχανικά: το κρεµµύδι, το καρότο, τη σελινόριζα,
το µπρόκολο και το σκόρδο. Αλατίζουµε και σιγοµαγειρεύουµε
µέχρι αυτά να µαλακώσουν, φροντίζοντας όµως να µην τα
παραµαγειρέψουµε.
Σερβίρουµε τη σούπα, προσθέτοντας το κρέας. Πασπαλίζουµε µε την
παρµεζάνα και περιχύνουµε µε το ελαιόλαδο.

Ψάρι με τσιγαρολάχανα

Μη διστάσετε να διαφοροποιήσετε ελαφρώς τη συνταγή
Της Ρενα Τάγια
Φωτογραφίες: Γιώργος Δέτσης.
Εκτέλεση
συνταγών:
Βίκυ
Κουμάντου
Το ψάρι ταιριάζει ιδανικά σχεδόν
µε όλα τα χορταρικά, οπότε,
αν σας λείπει κάποιο από αυτά
που προτείνει η Ρένα ή αν σας
περισσεύει ένα άλλο, µη διστάσετε να διαφοροποιήσετε ελαφρώς τη
συνταγή.
Υλικά (για 4 άτοµα)
•
2 κιλά χόρτα και µυρωδικά (σπανάκι, µυρώνια, πράσα,
καυκαλήθρες, άνηθος, µάραθος, σέσκουλα, φρέσκα κρεµµυδάκια),
καθαρισµένα
•
1 ντοµάτα, ξεφλουδισµένη και κοµµένη σε ροδέλες
•
1.300-1.500 γρ. ψάρι (συναγρίδα ή σφυρίδα), καθαρισµένο
•
1 ποτηράκι του κρασιού έ.π. ελαιόλαδο
•
χυµός από 1 λεµόνι
•
αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση
Προθερµαίνουµε τον φούρνο στους 200°C. Πλένουµε πολύ καλά
και ψιλοκόβουµε τα χορταρικά. Τα αφήνουµε να στραγγίσουν σε
σουρωτήρι για µισή ώρα.
Σε ένα ταψί απλώνουµε τα χορταρικά, από πάνω βάζουµε την

Κοτόπουλο με μανιτάρια,
πιπεριές και μπέικον
Με
κοτόπουλο
ελευθέρας
βοσκής μετατρέπεται σε πιάτο
αξιώσεων
Εκτέλεση
συνταγών:
Βίκυ
Κουμάντου
Αν βρείτε κοτόπουλο ελευθέρας
βοσκής, προτιµήστε το. Σε
συνδυασµό µε τα υπόλοιπα
υλικά θα µετατραπεί σε πιάτο
αξιώσεων.
Υλικά (για 4-6 άτοµα)
• 1 κοτόπουλο (περίπου 2 κιλά),
κοµµένο σε µερίδες
• αλάτι
• 120 ml έ.π. ελαιόλαδο
• 250 γρ. κρεµµύδι, κοµµένο σε
φέτες
• 50 γρ. µπέικον, ψιλοκοµµένο
• 75 γρ. πράσινες πιπεριές,
κοµµένες σε λωρίδες
• 125 γρ. κόκκινες πιπεριές,
κοµµένες σε λωρίδες
• 350 γρ. µανιτάρια στρογγυλά,
ολόκληρα, χωρίς κοτσάνια
• 30 γρ. σκόρδο, ψιλοκοµµένο
• 20 γρ. αλεύρι
• 125 ml λευκό κρασί
• 150 ml ντοµάτες κονκασέ
• 500 ml ζωµός κοτόπουλου
(σπιτικός ή ψυγείου)
• 10 γρ. βασιλικός, ψιλοκοµµένος
Εκτέλεση
Αλατίζουµε καλά το κοτόπουλο.
Ζεσταίνουµε µια κατσαρόλα σε
δυνατή φωτιά, προσθέτουµε το
µισό ελαιόλαδο και σοτάρουµε
το κοτόπουλο µέχρι να ροδίσει
καλά από όλες τις πλευρές του.
Το βγάζουµε από την κατσαρόλα
και πετάµε τα λίπη.
Βάζουµε πάλι την κατσαρόλα
στη
φωτιά,
προσθέτουµε
το υπόλοιπο ελαιόλαδο, τα
κρεµµύδια, το µπέικον και
τις πιπεριές. Αλατίζουµε και
σοτάρουµε µέχρι να πάρουν
έντονο χρώµα τα κρεµµύδια και
να αρχίσουν να µαλακώνουν.
Προσθέτουµε τα µανιτάρια και
τα σοτάρουµε µέχρι να αρχίσουν
να ροδίζουν. Ρίχνουµε το σκόρδο
και µόλις µυρίσει προσθέτουµε
το αλεύρι και ανακατεύουµε
καλά. Σβήνουµε µε το κρασί
και αφήνουµε να εξατµιστεί
το αλκοόλ. Προσθέτουµε τις
ντοµάτες,
αλατίζουµε
και
ρίχνουµε τον ζωµό.
Επαναφέρουµε το κοτόπουλο
στην κατσαρόλα, περιµένουµε
να έρθει σε βρασµό ο ζωµός και
αµέσως χαµηλώνουµε τη φωτιά.
Σκεπάζουµε την κατσαρόλα
και µαγειρεύουµε σε πολύ
χαµηλή θερµοκρασία, µέχρι
να µαλακώσει το κοτόπουλο.

Δοκιµάζουµε το φαγητό για
αλάτι και γαρνίρουµε µε τον
βασιλικό.
Πηγή: TO BHMA
Tips
• Aν η σάλτσα είναι αραιή,

μπορείτε να τη βράσετε λίγη ώρα
χωριστά από το κοτόπουλο.
• Αυτό το φαγητό γίνεται και
στον φούρνο στους 140 βαθμούς
Κελσίου από το 2ο βήμα κι
έπειτα.

Πίτες ολικής αλέσεως

Τυλίξτε µέσα τους τα αγαπηµένα σας υλικά και γευτείτε νόστιµα
σάντουιτς
Φωτογραφίες: Γιώργος Δέτσης.
Εκτέλεση
συνταγών:
Βίκυ
Κουμάντου
Παρασκευάζονται παραδοσιακά
µε µόλις δύο συστατικά, το αλεύρι
και το νερό. Τυλίξτε µέσα τους τα
αγαπηµένα σας υλικά και γευτείτε
νόστιµα σάντουιτς.
Ετοιμες σε 35 λεπτά
Υλικά (για 12 πίτες)
•
3/4 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
•
3/4 φλ. αλεύρι ολικής αλέσεως
•
½ φλ. Νερό
Εκτέλεση
Σε µπασίνα ρίχνουµε τα υλικά και ανακατεύουµε το µείγµα µε τα
χέρια µας. Το µεταφέρουµε σε µια ελαφρώς αλευρωµένη επιφάνεια
και ζυµώνουµε για 3 λεπτά. Καλύπτουµε τη ζύµη µε µια πετσέτα
κουζίνας και την αφήνουµε να ξεκουραστεί για 15 λεπτά. Τη
χωρίζουµε σε 12 κοµµάτια και την πλάθουµε σε µπάλες. Επάνω στην
αλευρωµένη επιφάνεια ανοίγουµε την κάθε µπάλα σε στρογγυλή
πίτα διαµέτρου περίπου 13 εκ. (Καθώς δουλεύουµε το κάθε κοµµάτι
θυµόµαστε να σκεπάζουµε τα υπόλοιπα, ώστε να µη στεγνώσουν).
Τοποθετούµε µια σχάρα πάνω από µία εστία της κουζίνας και τη
ρυθµίζουµε σε µέτρια φωτιά. Σε άλλη εστία, ζεσταίνουµε ένα µεγάλο
αντικολλητικό τηγάνι σε µέτρια θερµοκρασία. Τηγανίζουµε την
κάθε πίτα για 30 δευτερόλεπτα (15 δευτερόλεπτα την κάθε πλευρά)
ή µέχρι να εµφανιστούν φουσκάλες. Στη συνέχεια τη βάζουµε στη
σχάρα, την κρατάµε µε µια λαβίδα και την περιστρέφουµε και από
τις δύο πλευρές, πιέζοντας µε µια σπάτουλα τις φουσκάλες, µέχρι να
σχηµατιστούν καφέ κηλίδες – µερικές θα φουσκώσουν περισσότερο
από άλλες. Επαναλαµβάνουµε ακριβώς την ίδια διαδικασία και µε
την υπόλοιπη ζύµη.
________________________________________
Ανά µερίδα: 108 θερµίδες, 0,4 γρ. λιπαρά, 22,8 γρ. υδατάνθρακες,
3,7 γρ. πρωτεΐνη, 2,3 γρ. φυτικές ίνες, 1 mg νάτριο, 7 mg ασβέστιο.
________________________________________
Σχολιασµός διαιτολόγου
Η συγκεκριµένη συνταγή αποτελεί έναν καλό τρόπο να βάλουµε την
ολική άλεση ακόµη περισσότερο στην καθηµερινή µας διατροφή,
χωρίς πολλές θερµίδες, εύκολα και πρακτικά.

Δίκτυο μαμάδων: Kέικ καρότου µε ελαιόλαδο

Υγιεινό και πεντανόστιµο

Περιμένουμε και τις δικές σας αγαπημένες συνταγές στο diktyomamadon@
vimagourmet.gr (φωτογραφίες Σταύρος Κωστάκης, food styling Παναγιώτα
Λιακοπούλου)
Υγιεινό και πεντανόστιµο, το φτιάχνει η µαµά του 8χρονου ΓιώργουΑγγελου, η Κατερίνα, που ζει στο Πεκίνο και µαθαίνει τους Κινέζους να
χρησιµοποιούν το ελαιόλαδο στην κουζίνα τους.
Υλικά (για 1 στρογγυλή φόρµα)
•
1 φλ. έ.π. ελαιόλαδο
•
1½ φλ. ζάχαρη
•
4 αβγά
•
300 γρ. αλεύρι που φουσκώνει µόνο του
•
1 κ.γ. σόδα
•
½ κ.γ. µοσχοκάρυδο
•
1 κ.γ. κανέλα, σε σκόνη
•
ξύσµα από 1 πορτοκάλι, ακέρωτο
•
5-6 κ.σ. χυµό πορτοκαλιού
•
3½ φλ. καρότα, καθαρισµένα και τριµµένα (περίπου 400 γρ.)
•
1 φλ. καρύδια, τριµµένα
•
βούτυρο για το άλειµµα
Εκτέλεση
Βάζουµε στο µπολ του µίξερ όλα µαζί τα υλικά εκτός από τα καρότα και τα
καρύδια και τα χτυπάµε καλά. Αφού αφρατέψουν, ρίχνουµε τα καρότα και
τα καρύδια και ανακατεύουµε µε ένα κουτάλι. Προθερµαίνουµε τον φούρνο
στους 180°C.
Βουτυρώνουµε ελαφρά µια φόρµα για κέικ (αν χρησιµοποιήσουµε φόρµα
σιλικόνης δεν χρειάζεται να τη βουτυρώσουµε) και ψήνουµε στον φούρνο
για περίπου 45-50 λεπτά.
Αναποδογυρίζουµε πάνω σε πιατέλα και αφήνουµε να κρυώσει. Πασπαλίζουµε
µε ζάχαρη άχνη και σερβίρουµε.
Tips
•
Αν θέλετε να φτιάξετε ατομικά κέικ, μοιράζετε το μείγμα σε ειδικά
χαρτιά ψησίματος και τα γεμίζετε μέχρι τη μέση. Τα ψήνετε για περίπου 3035 λεπτά για να μην ξεραθούν εντελώς.

•
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαύρη ζάχαρη για εντονότερη
γεύση.
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YPAPANTI FEAST DAY
CELEBRATIONS 2013
On Saturday February 2nd, 2013 the Greek Community of Victoria
and Vancouver Island celebrated the Feast Day of their Church. His
Eminence Metropolitan Archbishop Sotirios began Festal Celebrations with Great Vespers the evening before and celebrated Divine Liturgy assisted by Parish Priest Rev. Fr. Constantinos Economos, Rev.
Fr. Demetrios Partsafas (St. George, Vancouver), Rev. Fr. Konstantinos Tsiolas (Sts. Constantine & Helen, Seattle), Rev. Fr. Evangelos
Aravantinos (Sts. Nicholas & Demetrios, East Vancouver), Rev. Fr.
Photios Dumont (St. Demetrios, Seattle), Rev. Fr. Larry Reinheimer

(All Saints, Victoria, OCA), Rev. Fr. Peter Haugen (St. George, Victoria, UOCC), Rev. Fr. Philosophos Uhlman (St. Sophia, Victoria,
ROCOR), Rev. Deacon Achilleas Kasapi (Ypapanti, Victoria), Rev.
Deacon Kevin Miller (All Saints, Victoria, OCA) and Rev. Deacon

where over 350 people stayed to
enjoy fellowship, laughter, song
and great food. Many thanks
to Victoria & Vancouver Island
Greek Community President Dr.

Michael Ikonomou all those who
helped prepare for the Feast Day
and for all the faithful of Vancouver Island, Metro Vancouver and
Seattle for supporting our won-

derful Community!
With love in Christ,
† Fr. Constantinos Economos
Parish Priest, Ypapanti Greek Orthodox
Church - Victoria, BC

Liberals Denounce Conservative Closure of Kitsilano Coast Guard Station
VANCOUVER– February 20, 2013
Liberal MP for Vancouver Quadra Joyce Murray made the following statement today on the Conservative government’s abrupt closure of the Canadian Coast Guard station in Kitsilano:
“The Conservatives’ sudden closure of the Kitsilano search and rescue station – despite widespread
opposition from the Premier of British Columbia, the Mayor of Vancouver, many local safety experts
and the public – is appalling and completely disregards the safety and lives of Metro Vancouver’s
marine community.

Demetrios Vickery (Ypapanti, Victoria). The Church was filled to capacity with faithful from Victoria, Nanaimo, Metro Vancouver and
Seattle. The Presidents of all three Greek Orthodox Communities
were in attendance; Mrs. Effie Kerasiotis (Hellenic Community of
Vancouver), Mr. Peter Kassaris (Greek Community East Vancouver),
Mr. George Giannakopoulos (Greek Orthodox Community of Surrey
& the Fraser Valley) and Mr. Stavros Nicolinas represented the Consul General of Greece in Vancouver. At the end of Divine Liturgy His
Eminence bestowed the office of Father Confessor – Πνευματικό – on
Parish Priest, Rev. Fr. Constantinos Economos. After Liturgy a luncheon followed in the newly renovated and expanded community hall

The Kitsilano station is the focal point for safety on the waters of British Columbia’s lower mainland
and at Canada’s busiest marine port, Vancouver Harbour, which reports over 350 incidents a year.
By moving search and rescue responders 17 nautical miles away to Richmond, the Conservatives are
forcing longer emergency response times with potentially dangerous consequences.
This Conservative government must not wait for disaster to strike before acknowledging its grave error and the serious need for highly skilled search and rescue responders at the Kitsilano station. The
Conservatives should move immediately to reverse this reckless and widely-opposed decision, which
may well result in preventable deaths.
The Liberal Party of Canada is emphatically opposed to the Kitsilano Coast Guard closure and will
continue to fight for the safety and security of our coastal communities.”
Contact: Press Office Office of the Liberal Leader 613-947-5100

www.contemporaryrailings.com
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Μπάσκετ: «Πράσινο» το Κύπελλο Ελλάδος

ÁèëçôéêÜ

Από τη Μυρτώ Τσιτσιού

Ο Γιάννης Ναθαναήλ Παγκόσμιος Πρωταθλητής Νέων
στο Θαλάσσιο Σκι

Μεγάλη νίκη απέσπασε ο 17χρονος πρωταθλητής Ελλάδας Γιάννης Ναθαναήλ στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Νέων
Μεγάλη νίκη απέσπασε ο 17χρονος πρωταθλητής Ελλάδας Γιάννης Ναθαναήλ στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Νέων που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Mulwala της Αυστραλίας.
Ο αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης κατέκτησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στην
κατηγορία «Σλάλομ» του θαλάσσιου σκι.
Ο Λίνεν παραδέχθηκε μπροστά στους παίκτες του ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσει σε θέση δεξιού
μπακ τον Καραλή

Τα πολλά λάθη που οδήγησαν την ΑΕΚ στην ήττα από τον Πλατανιά
Η απόδοση της ΑΕΚ στον αγώνα με τον
Πλατανιά, προβλημάτισε του πάντες
στα Σπάτα. Ισως ο προβληματισμός να
είναι αντίστοιχος με την πίκρα από την
ήττα.
Ο παίκτες του Πλατανιά
πανηγυρίζουν, ενώ ο Γκερέιρο είναι
περίλυπος μετά την ήττα
της ΑΕΚ
Τα λάθη κατά τη διάρκεια του αγώνα
από τους ποδοσφαιριστές, αλλά και
από τον Έβαλντ Λίνεν στη διαχείριση
του παιχνιδιού, όπως επίσης και τα
σφάλματα της διαιτησίας, έφεραν την
ήττα και μαζί το κατρακύλισμα στη βαθμολογία. Ηδη, η ΑΕΚ έπεσε από την 11η στη 13η θέση, βρίσκεται μόλις 3
βαθμούς πάνω από τη Βέροια.
Η παραδοχή του Γερμανού προπονητή στα αποδυτήρια κατά την προπόνηση της Δευτέρας, μπροστά στους παίκτες
για τη λάθος χρησιμοποίηση του Καραλή στη θέση του δεξιού μπακ, κάλυψε το νεαρό παίκτη, αλλά ταυτόχρονα
έδειξε ότι τα λάθη έπαιξαν το δικό τους σημαντικό ρόλο στην ήττα: «Το λάθος είναι δικό μου, όχι του Γιάννη (εννοεί
τον Καραλή). Δεν φταίει ο Γιάννης, αλλά εγώ που τον χρησιμοποίησα σε αυτή τη θέση, που δεν είναι η φυσική του.
Παρ’ όλα αυτά επιμένω πως δεν υπάρχει πέναλτι», είπε στους παίκτες του ο Λϊνεν, καλύπτοντας έτσι τον νεαρό
ποδοσφαιριστή του, που κλήθηκε να αγωνιστεί σε μία άγνωστη γι’αυτόν θέση σε ένα δύσκολο αγώνα.
Στην ΑΕΚ έχουν παράπονα για τη διαιτησία του Ιωαννίδη θεωρώντας ότι κακώς έδωσε πέναλτι, αφού ο Ναζλίδης
ήταν αυτός που έπεσε πάνω στον Καραλή, αφαιρώντας το δικαίωμα να πάρει τον ένα βαθμό ή ακόμα να διεκδικήσει
τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό.
Το θέμα είναι ότι σταμάτησε η ανοδική
πορεία, το αήττητο των 6 αγώνων και κυρίως
η ΑΕΚ προβλημάτισε με την απόδοσή
της, ενόψει των δύο ντέρμπι με τους
Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό που ακολουθούν.
Και μετά υπάρχει το εξίσου δύσκολο ματς με
τη Βέροια.
Οι παίκτες δεν είχαν καλή απόδοση στον
αγώνα με τον Πλατανιά. Λάθη όμως έκανε
και ο Λίνεν. Αλλαξε το σύστημα της ομάδας
του πολλές φορές κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού, μπερδεύοντας ακόμα και τους
ποδοσφαιριστές του. Λάθος έκανε που άφησε
εκτός 18άδας τον Τσουκαλά. Ωστόσο, όλοι
δικαιούνται να κάνουν λάθη στη ζωή και
ο Λίνεν έχει κάνει μεγάλο αγώνα για να
βοηθήσει την Ένωση.
Ο προπονητής της κιτρινόμαυρης ομάδας,
προσπάθησε στην προπόνηση να ανεβάσει
το ηθικό των ποδοσφαιριστών του και να
τους κάνει να επικεντρωθούν στο ντέρμπι
της Κυριακής, τονίζοντάς τους: «Πρέπει
να πάμε παρακάτω. Σε κανένα παιχνίδι
δεν επιτρέπεται να μένουμε.
Έχουμε
μπροστά μας ένα ντέρμπι που μπορούμε να
κερδίσουμε. Με νίκη σε αυτό το παιχνίδι
θα ανέβουμε πάλι στη βαθμολογία και θα
βρεθούμε εκεί που ήμασταν» .
Ενόψει
του
αγώνα
εναντίον
του
Παναθηναϊκού , ο Λίνεν αντιμετωπίζει δύο
προβλήματα. Ο Ταξιάρχης Φούντας είναι
τιμωρημένος και ο Βαλεντίνος Βλάχος είναι
τραυματίας και ακόμα δεν μπορεί να γνωρίζει
αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον πρώτο τίτλο
της χρονιάς, επικρατώντας του Ολυμπιακού
στον Ελληνικό Τελικό Κυπέλλου με 8178. Ο αγώνα όμως στιγματίστηκε από
επεισόδια στις κερκίδες του κλειστού στο
Ελληνικό που είχαν θύματα τον Kyle Hines
του Ολυμπιακού, ο οποίος τραυματίστηκε
ελαφρά από φωτοβολίδα πριν το τζάμπολ
του αγώνα, και τον Mike Μπράμος των
«πρασίνων» που τραυματίστηκε στο χέρι
από αντικείμενο.
Ο
Παναθηναϊκός
έκανε
ένα
εξαιρετικό ξεκίνημα, παίζοντας πολύ
καλή άμυνα και με πρωτοπόρους
στην επίθεση τον αρχηγό Δημήτρη
Διαμαντίδη, τους Stephane Lasme
και James Gist. Λίγο πριν το τέλος
του πρώτου δεκαλέπτου η διαφορά
πήγε ακόμα και στους 13 πόντους
(22-9 στο 9’). Η ομάδα του Αργύρη
Πεδουλάκη συνέχισε να παίζει
δυναμικά και στην αρχή της δεύτερης
περιόδου. Στο 13’ ο Σχορτσανίτης
και ο Gist φτάνουν το σκορ στο 2617, ενώ ο «ερυθρόλευκος» Pero
Antic κάνει αντιαθλητικό foul στον
Lasme, πυροδοτώντας έτσι τη «μάχη
της κερκίδας». Η διακοπή του αγώνα κρίθηκε αναγκαία έπειτα από τα
εκτεταμένα επεισόδια και τον τραυματισμό του Μπράμος, όπως και η
εκκένωση του γηπέδου. Μετά από περίπου μία ώρα οι παίκτες πατούν πάλι
το παρκέ και το παιχνίδι ξαναρχίζει. Το « τριφύλλι» συνεχίζει στον ίδιο
ρυθμό και με τον Διαμαντίδη εκτοξεύει την διαφορά στο +17 (37-20 στο
16’). Στη συνέχεια, η ομάδα του Πειραιά έκανε ένα σερί 0-7, δύο λεπτά πριν
το τέλος του ημιχρόνου, που έληξε με 41-30.
Στην
επανάληψη
ο
Ολυμπιακός προσπάθησε
να ανατρέψει την μέχρι
τώρα κυριαρχία του
Παναθηναϊκού. Με τις
ενέργειες κυρίως του
αρχηγού τους, Βασίλη
Σπανούλη, οι Πειραιώτες
έκαναν ένα δεύτερο
σερί 4-13, φτάνοντας
τη διαφορά στο καλάθι
(45-43). Οι «πράσινοι»
όμως απάντησαν με δικό
τους 11-0 και το τέλος
του τρίτου δεκαλέπτου
τους βρήκε να προηγούνται με (62-53). Στην τελευταία περίοδο, οι
«ερυθρόλευκοι» έκαναν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα και κατάφεραν ακόμα
και να προσπεράσουν με 72-71 στο 37’ με τρίποντο του Κώστα Σλούκα. Ο
Ολυμπιακός όμως σταμάτησε προσωρινά εκεί λόγω της πολύ καλής άμυνας
του Παναθηναϊκού, που προηγήθηκε πάλι με 78-72, έπειτα από τρίποντο
του Ukic, lay-up του Διαμαντίδη και κάρφωμα του Lasme, 1’14’’ πριν το
τέλος του αγώνα. Ο Acie Law πήρε στις πλάτες του το τελευταίο «mini»ξέσπασμα του Πειραιά και με δύο συνεχόμενα lay-up έκανε το 78-76 στα
25,8’’. Με 2 βολές του Lasme και ένα ακόμα lay-up του Law έγινε το 80-78.
Στα 19’’ ο Lasme πετυχαίνει την τελευταία βολή του αγώνα. Ο Σπανούλης
σουτάρει από μακριά, αλλά είναι άστοχος. Οι διαιτητές σφυρίζουν τη λήξη,
και ο «πολυνίκης» του θεσμού, Παναθηναϊκός, με τελικό σκορ 81-78,
στέφεται Κυπελλούχος Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία του!
Δεκάλεπτα: 15-23, 30-41, 53-62, 78-81
Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Hines 8, Law 15, Antic 17, Σπανούλης 12,
Περπέρογλου 2, Shermadini 4, Σλούκας 10, Παπανικολάου 2, Powell 2,
Πρίντεζης 6, Κατσίβελης, Gecevicius
Παναθηναϊκός (Πεδουλάκης): Σχορτσανίτης 6, Μπράμος, Maciulis 3, Kapono 8, Ukic 18, Lasme 16, Τσαρτσαρής, Διαμαντίδης 19 (8reb, 7 ass), Gist
11, Banks, Ξανθόπουλος, Σκορδίλης

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

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
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ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
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Ανέκδοτα
Ό,τι του λείπει

Άπραγοι και άλαλοι
«Η συμφιλίωση κάνει καλό και στους δύο
αντιπάλους» Θουκυδίδης.
Τελευταία βρέθηκα με παρέες ηλικιωμένων, άτομα που
για πολλά χρόνια ήταν ενεργά στις κοινότητες και σε
οργανώσεις και άκουσα με προσοχή αυτά που λέγανε.
Είμαι βέβαιος ότι τα ίδια θα λέγονται και σε άλλες παρέες
ηλικιωμένων. Πολλοί λοιπόν από εμάς μένουμε άπραγοι
και άλαλοι. Δεν πηγαίνουμε στις Γενικές Συνελεύσεις,
αποφεύγουμε να βοηθήσουμε, και όταν βλέπουμε να
καταπατούνται οι αγώνες και οι προσπάθειες που κάναμε
μας κακοφαίνεται.
Έρχομαι στο θέμα που η Ανατολική Κοινότητα για δυο
χρόνια τώρα δεν χρησιμοποιεί το Ελληνικό Κέντρο για
την εκδήλωση του «Χρυσού Πιάτου». Θα ήθελα, όπως
και πάρα πολλά μέλη των κοινοτήτων και τα τρία Δ.Σ
των τριών Κοινοτήτων να «ρίξουν νερό στο κρασί» και
αδελφικά να λύσουν τις διαφορές τους για την ομόνοια
όλων μας.
Η διχόνοια έχει σύμμαχο το «διαίρει και κυβέρνα», πρέπει
όλοι να επιδιώξουν την συμφιλίωση στο θέμα αυτό.
Στόχος των Δ.Σ. των τριών κοινοτήτων μας θα πρέπει
να είναι η κατανόηση, η αναγνώριση, και η επίλυση των
διαφορών να γίνεται με συνεργασία για δημιουργία και
κοινές δραστηριότητες που θα φέρουν ο ένας τον άλλον
πλησιέστερα και όχι μακρύτερα.
Οι διαφορές στο θέμα του ονόματος «ΧΡΥΣΟ ΠΙΑΤΟ»
που ήταν και η αιτία κυρίως, ανάγκασε την Ανατολική
Κοινότητα να μην διοργανώνει την εκδήλωση αυτή στο
Ελληνικό Κέντρο, και έχει δυσαρεστήσει πολλά μέλη όλων
των κοινοτήτων. Είναι καιρός να μην μένουμε “άπραγοι
και άλαλοι”.
Πράγματι όσοι οι άνθρωποι τόσες και οι γνώμες. Όσοι οι
χαρακτήρες τόσες και οι συμπεριφορές. Αυτό που αρέσει
στον ένα δεν αρέσει στον άλλο. Αυτό που επιζητεί ο ένας
παντί τρόπω ο άλλος το αποφεύγει με κάθε μέσο. Αυτό
που θαυμάζει ο ένας το σιχαίνεται ο άλλος. Πως λοιπόν
θα επιτευχθεί η ενότητα, η ομόνοια, η ειρήνη, και η αγάπη
μεταξύ μας;
Και μάλιστα αν λάβουμε υπ’ όψη ότι και οι γνώμες των
ιδίων ανθρώπων μεταβάλλονται συνεχώς. Διότι άλλα
θέλουμε σήμερα, άλλα θέλουμε αύριο κι άλλα επιθυμούμε
στο μέλλον.
Η ανοχή είναι η μητέρα της ενότητας. Όλοι έχουμε
ελαττώματα και σφάλματα και δημιουργούμε προβλήματα.
Επιβάλλεται να είμαστε ενωμένοι συνεχώς. Όποιες
αδυναμίες παρουσιάζονται θα πρέπει μαρτυρικά χάριν
της ενότητας να τις υπομένουμε με αγάπη και υπομονή,
συμβάλλοντας στην πρόοδο, και διατήρηση της ελληνικής
μας ταυτότητας.
Όταν πρόκειται για αποφάσεις που μπορούν να
καταστρέψουν την κοινότητα οικονομικά θα πρέπει να
έχει ενημερωθεί όλος ο ελληνισμός του Βανκούβερ και
μετά να βγαίνουν οι αποφάσεις. Ολοι σας θα μου πείτε
τηρούν το καταστατικό, αλλά με συγχωρείτε για μια
περιουσία που όλοι μας έχουμε αφιερώσει χρήματα, χρόνο
από τις οικογένειές μας, οι νέοι έχουν υποχρέωση να μην
το ξεχνούν αυτό.
Το γράφω αυτό γιατί ένα σοβαρό μέλος από την Ανατολική
Κοινότητα ανέφερε σε παρέα που παραβρέθηκα ότι
πάρθηκε απόφαση στην Ανατολική Κοινότητα να
παραχωρήσουν σε έναν κοντράκτορ ιταλό, όπως ανέφερε
να χτίσει διαμερίσματα στο χώρο της κοινότητας και
πωλώντας τα διαμερίσματα να χτίσει κοινοτικό κέντρο,
υπόγειο πάρκιν και αίθουσες για σχολείο και καφενείο.
Αν αυτό αληθεύει φοβάμαι ότι κρύβει κινδύνους. Ας το
καλοσκεφθούν οι υπεύθυνοι. Μου θυμίζει το γνωστό:
«Μην είδατε τον Παναγή», από τα Μέγαρα άμα ο Ιταλός
πωλήσει τα διαμερίσματα.
Κώστας Καρατσίκης

Δασκάλα: Παιδιά άμα βρίσκατε
στο δρόμο λεφτά και ένα μυαλό
τι θα παίρνατε ;
Τοτός: Τα λεφτά κυρία
Δασκάλα: Εγώ πάντως θα
έπαιρνα το μυαλό
Τοτός: Ο καθένας παίρνει ό,τι
του λείπει...
Εκατό ευρώ
Μετά την εξέταση, η ξανθιά λέει
στο γιατρό:
- Τί χρωστάω γιατρέ;
- Εκατό ευρώ, της απαντά
εκείνος.
- Εκατό ευρώ! Διαμαρτύρεται η
ξανθιά.
- Ε, δώδεκα χρόνια πήγαινα
σχολείο και 6 στο Πανεπιστήμιο,
για να μάθω να γιατρεύω τους
ανθρώπους.
Και λέει η ξανθιά:
- Ε, και τί φταίω εγώ ρε γιατρέ,
που εσύ δεν έπαιρνες τα
γράμματα;!

Τσιμπούρια
Δύο τσιμπούρια έχουν πάει σε
ένα πάρτυ.
Φεύγοντας αργά το βράδυ μετά
από ξέφρενη διασκέδαση ρωτάει
το ένα το άλλο:
- Θα πάμε με τα πόδια ή θα
πάρουμε κανένα σκύλο;

Μην ενοχλείτε
Ένας τύπος σε ένα ξενοδοχείο
βρίσκει μια υπέροχη ξανθιά στο
μπαρ, την ψήνει και εντός ολίγου
καταλήγουν στο δωμάτιο του, να
κάνουν ό,τι θα μπορούσε να κάνει
ένας τύπος σε ένα ξενοδοχείο με
μια υπέροχη ξανθιά που βρήκε
στο μπαρ.
Την άλλη μέρα, την παίρνει
τηλέφωνο από τη ρεσεψιόν για
να τη ρωτήσει εάν θα τη δει και
σήμερα.
Αυτή
απαντάει
κλαίγοντας
πως δεν μπορεί να βγει από το
δωμάτιο της.
- Δεν μπορείς να βγεις από το
δωμάτιο σου; Γιατί;
- Εδώ μέσα είναι μόνο τρεις
πόρτες. Η μία είναι του μπάνιου,
η άλλη είναι η ντουλάπα και
η άλλη έχει ένα καρτελάκι
στο χερούλι που λέει “ΜΗΝ
ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ”!

Κερασμένο
Kαι εκεί που καθόμουν στο μπαρ
μόνος μου με πλησιάζει ξαφνικά
η πανέμορφη barwoman και μου
λέει:
‘’Oρίστε ένα περιποιημένο διπλό
γάλα με nesquik κερασμένο από
την κυρία απέναντι’’
Γυρνάω και κοιτάω να δω ποιά
κυρία με κέρασε...
Ρε μάνα..έλεος (και πήρα και τη
ζακέτα ΟΚ??)

Εξετάσεις
σιδηροδρομικών
Ένας υποψήφιος σιδηροδρομικός
υπάλληλος δίνει εξετάσεις:
- Τί θα κάνατε, τον ρωτούν, αν
βλέπατε δύο τρένα να έρχονται
από αντίθετες κατευθύνσεις στην
ίδια γραμμή και να ετοιμάζονται
να πέσουν το ένα στο άλλο;

- Θα άναβα το κόκκινο
προειδοποιητικό φανάρι.
- Κι αν δεν δούλευε;
- Θα ειδοποιούσα τους οδηγούς
με τον ασύρματο.
- Και αν δεν δούλευε ο
ασύρματος;
- Θα φώναζα με την ντουντούκα.
- Κι αν δεν δούλευε ούτε η
ντουντούκα;
- Θα φώναζα την ξαδέρφη μου
την Σοφία.
- Την ξαδέρφη σας; Γιατί;
- Να, από μικρό παιδί το έχει
καϋμό να δει ένα σιδηδρομικό
δυστύχημα!

Ποτέ πια σε ουρά
Ο λοχίας, αφού έχει ταράξει
τους φαντάρους στα καψόνια,
βλέπει έναν απ’ αυτούς να τον
στραβοκοιτάζει:
- Τι κοιτάς ρε; Του λέει.
Φαντάζομαι ότι όταν πεθάνω θα
έρθεις να χορέψεις πάνω απ’ τον
τάφο μου.
- Όχι, λοχία. Υποσχέθηκα στον
εαυτό μου ότι άπαξ και απολυθώ
δε θα περιμένω ποτέ πια σε
ουρά…

Κακό timing
-Έμαθα χωρίσατε λόγω κακού
timing
-Ναι ρε φίλε, άστα. γύρισε σπίτι
νωρίτερα..

Χωρίζουμε
Του λέω “χωρίζουμε.. φεύγω”...
και βγήκα από το σαλόνι...
Ακούω “ΜΠΑΜ!!.”
“Πάει.. αυτοκτόνησε”... λέω..
γύρνα..
Είχε ανοίξει σαμπάνια ....

Αγορά νέου κρεβατιού
Μια κοπέλα πήγε να αγοράσει
καινούργιο κρεβάτι για εκείνη
και τον σύζυγό της!
Όταν
λοιπόν
βρήκε
ένα
ωραίο κρεβάτι, λέει στον
καταστηματάρχη:
- Εμ ναι, είναι ωραίο, αλλά είναι
χαμηλό !
Ο καταστηματάρχης, έκπληκτος,
λέει:
- Χαμηλό; Μα πρώτη φορά
ακούω τέτοιο πράγμα! Και, αν
επιτρέπετε, γιατί είναι χαμηλό;
Αμέσως η κοπέλα, βγάζει τα
ρούχα της, πέφτει στο κρεβάτι,
ανοίγει τα πόδια της και λέει:
- Άντε, έλα!!
Ξαφνιασμένος ο
καταστηματάρχης, βγάζει τα
ρούχα του και πέφτει πάνω της
και αρχίζει δουλειά.
Μετά από λίγο, φωνάζει η
κοπέλα:
- Αχ, Παναγία μου!! Ο άντρας
μου!!!
Φοβισμένος ο καταστηματάρχης,
πέφτει, πάει να μπει κάτω από το
κρεβάτι και χτυπά την κεφαλή
του!
Τότε γυρίζει η κοπέλα και του
λέει:
- Είδες που είναι χαμηλό!;!

Κάνει ένα θόρυβο
Πάει ένας τύπος στο συνεργείο το
Lada του και λέει στο μάστορα:
- Ρε μάστορα,έχω ένα πρόβλημα.
Καθώς πηγαίνω στην εθνική οδό
με 200 χιλιόμετρα, στο πίσω
παμπρίζ ακούω ένα τακ, τακ,

τακ..
Και ο μάστορας:
- Δεν είναι τίποτα... Ο Xάρος
σε προειδοποιεί να ελαττώσεις
ταχύτητα...
Δεν πειράζει... θα βάφεται
Στην αρχή ο Θεός έφτιαξε τη γη
και είπε... ωραία είναι
Μετά έφτιαξε τη μέρα και είπε...
ωραία είναι
Μετά έφτιαξε το ζωικό βασίλειο
και είπε... ωραίο είναι
Μετά έπλασε τον ΄Ανδρα και
είπε... ωραίος είναι
Μετά έπλασε την Γυναίκα και
είπε... δεν πειράζει... θα βάφεται
Αυτοκίνητο φουλ έξτρα
Παραλιακή, 2 τα ξημερώματα
και στα φανάρια σταματημένος
ο φτιαγμένος σκαραβαίος, με τα
μεταλλικά του χρώματα, με τις
18άρες ζάντες, τις εξατμίσεις, τα
φιμέ τζάμια, κλπ...
Ξαφνικά σκάει μύτη, δίπλα
ακριβώς, μια Φεράρι Τεσταρόσα
και ο τύπος από μέσα, κάνει
νόημα στο τύπο του σκαραβαίου,
να ανοίξει το παράθυρο. Μόλις
ο τύπος το ανοίγει, του λέει ο
άλλος:
- “Είσαι για μια κόντρα;”
- “Aσε ρε φίλε, δε λέει το καρούλι
σου μπροστά στο εργαλείο μου.”
- “Γιατί ρε μεγάλε το λες αυτό;”
- “Φραπεδιέρα έχεις;”, ρωτάει
αυτός με το σκαραβαίο.
- “Όχι”, του απαντάει ο άλλος.
- “Ε, το δικό μου έχει.”
Τρελαίνεται ο τύπος με τη
Τεσταρόσα.
Την
επομένη
μέρα, πάει γραμμή στην
αντιπροσωπεία.
- “Καλά ρε”, τους λέει,
“αυτοκίνητο 60.000.000 και να
μην έχει φραπεδιέρα; Γρήγορα
περάστε μου μια τώρα.”
Τι να κάνει ο αντιπρόσωπος,
το στέλνει Ιταλία για να του
περάσουν μια. Μετά από
μια εβδομάδα, ο τύπος στο
δρόμο ψάχνει απεγνωσμένα το
σκαραβαίο. Με τα πολλά, το
βρίσκει και σταματάει δίπλα. Του
φωνάζει, ανοίγει ο τύπος από το
σκαραβαίο το παράθυρο.
- “Να κεράσω καφέ;”, του λέει.
- “Aσε”, του λέει ο άλλος, “τρώω
ένα τοστ από τη τοστιέρα που
έχω στο αυτοκίνητο. Θέλεις
ένα;”
Τα παίζει τελείως. Την επομένη
στην αντιπροσωπεία, τα κάνει
γης μαδιάμ, απαιτώντας να του
βάλουν όλες τις ηλεκτρικές
συσκευές στο αυτοκίνητο.
Παίρνει ξανά τους δρόμους και
συναντάει σταματημένο δεξιά
του δρόμου το σκαραβαίο.
- “Θα σε σκίσω τώρα!”,
σκέφτεται.
Χτυπάει το τζάμι από το
σκαραβαίο. Περιμένει,
ξαναχτυπάει, περιμένει,
ξαναχτυπάει, ώσπου μετά από 5
λεπτά, ανοίγει το παράθυρο και
λέει στο τύπο του σκαραβαίο:
- “Κοίτα ρε φίλε, μέχρι και
πλυντήριο πιάτων έχει το δικό
μου.”
Και ο άλλος του απαντά:
- “Καλά ρε μεγάλε και είναι
λόγος αυτός, να με βγάλεις από
το μπάνιο;”

10 Γνώμη
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ «ΧΡΥΣΟ ΠΙΑΤΟ» ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΡΕΥ
Στις 7 Φεβρουαρίου 2013, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Ανατολικού Βανκούβερ
μαζί με την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Σούρεη, διοργάνωσαν το ετήσιο «Χρυσό
Πιάτο» στο Ιταλικό Κέντρο. Η εκδήλωση αυτή γίνεται για την οικονομική ενίσχυση των
προγραμμάτων των δυο κοινοτήτων με την κλήρωση ενός αυτοκινήτου μάρκας BMW.
Τελετάρχης της βραδιάς ήταν ο γνωστός στο κοινό του Βανκούβερ παρουσιαστής στην
τηλεόραση Global TV’s Steve Darling. Ο Πρόεδρος από την Ανατολική Κοινότητα του
Βανκούβερ κ. Πήτερ Κάσαρης καλωσόρισε όλους τους υποστηριχτές και τους ευχήθηκε
καλή τύχη.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν : Οι δυο ιερείς των κοινοτήτων π.Ευάγγελος Αραβαντινός
, Κων/νος Τσόλος με τις πρεσβυτέρες, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Βανκούβερ
κ. Ηλίας Κρεμμύδας, ο Προξενικός Λιμενάρχης κ. Αντώνης Μάζης, από την Επαρχιακή
Κυβέρνηση ο MLA κ. Colin Hansen, η Τασούλα Bergren επίτιμος Πρόξενος Κύπρου, και
η Πρόεδρος από την Ελληνική Κοινότητα Βανκούβερ κα Εφη Κερασιώτη.
Η ατμόσφαιρα εξαιρετική αλλά τα εισιτήρια πωλήσεως ήταν λιγότερα από πέρυσι, και
ασφαλώς ήταν λιγότερα και τα κέρδη. Μας ψιθύρισαν λίγα παράπονα για τους μεζέδες
δεν ήταν πλούσιοι όπως στο Ελληνικό Κέντρο και παράπονα γιατί δεν έγινε η εκδήλωση
στο Ελληνικό Κέντρο. Ας το λάβουν υπόψη οι διοργανωτές. Οι πέντε τελευταίοι λαχνοί
πήραν από $8.000 ο καθένας από έναν ενδιαφερόμενο που αγόρασε το αυτοκίνητο.

Άνω: Ο
Πρόεδρος
της Ανατ.
Κοινότητας
κ. Πήτερ
Κάσαρης

(Συνέχεια στη σελίδα 11)

11 Γνώμη

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

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

Στιγμιότυπα από
την εκδήλωση
του “Χρυσού Πιάτου”
Βλέπετε και στη σελίδα 10

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

Στην Αθήνα ο Φρανσουά Ολάντ
για επίσκεψη «αστραπή»
(Συνέχεια από σελίδα 1)
θα συμμετάσχουν στη διμερή
συνάντηση.
Ακολούθως,
Φρανσουά
Ολάντ και Αντώνης Σαμαράς
αναχώρησαν από το αεροδρόμιο
για το Μέγαρο Μαξίμου.
Τόσο ο κ.Αντώνης Σαμαράς
όσο και ο κ.Φρανσουά Ολάντ,

να γίνουν και άλλα», σημείωσε. «Η
δική μας τεχνογνωσία μπορεί να
βοηθήσει στη δημόσια διοίκηση. Σε
τομείς όπως η υγεία και ο τουρισμός
θα εντείνουμε τις προσπάθειες».
Σημαντική είναι η συμβολή της
Γαλλίας στα θέματα της δημόσιας
διοίκησης, παρέχοντας στην χώρα
μας τις τεχνικές της γνώσεις. «Η
Γαλλία βοηθά αποφασιστικά»,

κατά τη συνέντευξη Τύπου
που ακολούθησε μετά από τη
συνάντησή τους, μίλησαν για
τις ιστορικές σχέσεις φιλίας
που δένουν τις δύο χώρες, με
τον κ. Σαμαρά να αναφέρεται
και στο σήμερα, που πάλι η

υπογράμμισε ο κ. Σαμαράς. «Η
Γαλλία μας βοηθά σε ζητήματα
δημόσιας διοίκησης και θα μας
βοηθήσει σε θέματα περιουσιολογίου
και υγείας και μάλιστα η χώρα θα
θέσει το ινστιτούτο Παστέρ στη
διάθεση της Ελλάδας», σημείωσε,
επίσης,ο κ.Αντώνης Σαμαράς.

Γαλλία βρίσκεται στο πλευρό
της Ελλάδας, επιδιώκοντας
την ανάπτυξη σε ολόκληρη
την Ευρώπη και την έξοδο της
Ελλάδας, ειδικότερα, από την
κρίση.
Ο κ.Ολάντ, άλλωστε, έδωσε
έμφαση στο μέγεθος των
προσπαθειών
που
έχουν
καταβληθεί από την Ελλάδα,

Ακολούθησε γεύμα εργασίας, με
τη συμμετοχή των κυβερνητικών
εταίρων,
του
προέδρου
του
ΠαΣοΚ,κ.Ευ Βενιζέλου και του
προέδρου της Δημάρ κ. Φώτη
Κουβέλη. Συναντήθηκε, ακόμη, και
με τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
κ. Κάρολο Παπούλια και ακολούθως
παρευρέθηκε στην εκδήλωση, στο
Χίλτον, όπου συμμετείχε η επίσημη
αντιπροσωπεία που συνοδεύει τον
Γάλλο πρόεδρο, ο αντιπρόεδρος
της MEDEF International, οι

σημειώνοντας

χαρακτηριστικά

πως παρόμοια δοκιμασία δεν
είχε υποστεί καμία άλλη χώρα.
Επισημαίνοντας την αναγκαιότητα
τήρησης των δεσμεύσεων - οι οποίες
και ετηρήθησαν, πως διευκρίνισε, ο
κ.Ολάντ παρατήρησε τις σοβαρές
επιπτώσεις της λιτότητας στην
Ελλάδα.
«Έπρεπε να γίνουν θυσίες, έπρεπε
να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Την ίδια
ώρα όμως πρέπει να δώσουμε στην
Ελλάδα ευκαιρίες και αναπτυξιακές
δυνατότητες.
Επιτρέψαμε
να
αποκτήσει η χώρα την απαραίτητη
ρευστότητα από τη στιγμή που
τήρησε τις δεσμεύσεις της». «Πρέπει

επικεφαλής γαλλικών εταιρειών με
παρουσία στην Ελλάδα, ελληνικών
εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στη Γαλλία, καθώς και Έλληνες
επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται
για ελληνογαλλικές συνεργασίες.
Τα μέτρα ασφαλείας στους δρόμους
της Αθήνας είναι δρακόντεια, ενώ
από νωρίς έχουν κλείσει κεντρικοί
δρόμοι.
Φρανσουά Ολάντ στο Προεδρικό
Μέγαρο
«Εχετε φθάσει στα όρια, δεν ζητώ
άλλες θυσίες» ανέφερε ο Φρανσουά
Ολάντ
Ο Γάλλος Πρόεδρος έφθασε στο
Προεδρικό Μέγαρο στις 3.00 το

μεσημέρι της Τρίτης, συνοδευόμενος
καθ΄όλη τη διαδρομή από το
Μέγαρο Μαξίμου έως και την πύλη
του Προεδρικού από τον Αντώνη
Σαμαρά,.
Με θερμά λόγια και αναγνωρίζοντας
ότι ο ελληνικός λαός έχει φθάσει στα
όριά του, από τον οποίο, όπως είπε,
δεν ζητεί άλλες θυσίες, αντιφώνησε
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κάρολο Παπούλια, ο Φρανσουά
Ολάντ.
«Ευχαριστώ για την υποδοχή σας.
Έχω έρθει σαν φίλος της Ελλάδας
και επουδενί δεν ζητώ επιπλέον
προσπάθειες από τον ελληνικό λαό
που έχει ήδη κάνει αρκετές.
Παρακολουθώ εδώ και χρόνια τι
γίνεται στην Ελλάδα. Ξέρω ότι
έχετε φτάσει στα όριά σας, άλλά οι
προσπάθειες δεν έγιναν άδικα.
Οι θυσίες έδειξαν ότι η Ελλάδα
τήρησε τις δεσμεύσεις της, κάτι που
επέτρεψε στην Ευρώπη και στην
Γαλλία να δείξει αλληλεγγύη.
Ήταν καλύτερη για την Ελλάδα η
παραμονή στο ευρώ. Η επιστροφή
στη δραχμή θα ήταν καταστροφική
(όχι μόνο για την Ελλάδα) αλλά και
για την Ευρώπη, για άλλες χώρες της
ευρωζώνης.
Αυτή η υπόθεση πλέον είναι
παρελθόν. Το μήνυμα για τους
Έλληνες είναι ότι η κρίση της
ευρωζώνης έχει τελειώσει...
Ακόμη δεν έχουμε ξεπεράσει
βέβαια την (γενικότερη) οικονομική
κρίση...Η Γαλλία θα κάνει ό, τι
μπορεί για να στηρίξει την Ελλάδα...
Αυτό που απειλεί σήμερα την
Ευρώπη δεν είναι η οικονομική,
αλλά η πολιτική κρίση», κατέληξε ο
Γάλλος Πρόεδρος.
Οι πλήρεις δηλώσεις Ολάντ-Σαμρά:
Α.Σαμαράς
Είχαμε σήμερα τη χαρά να
υποδεθούμε στην Ελλάδα τον
Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας
Francois Hollande. Με τη Γαλλία
μας συνδέουν ιστορικοί δεσμοί,
θεσμοί αιώνων αλλά και ιδιαίτερα
στενοί δεσμοί τις τελευταίες
δεκαετίες. Βρεθήκαμε πάντοτε
στην ίδια πλευρά των αγώνων για
ελευθερία, για εθνική ανεξαρτησία,
για κοινωνική δικαιοσύνη, για
Δημοκρατία ενώ βρεθήκαμε πολλές
φορές να πολεμάμε και πάλι μαζί
απέναντι σε ολοκληρωτισμούς.
Ο ίδιος ο αγώνας του Ελληνικού
λαού για Παλιγγενεσία στις αρχές
του 19ουαιώνα βρήκε πολύτιμο
συμπαραστάτη τη Γαλλία ενώ η
σταθεροποίηση στην Ελλάδα της
Δημοκρατίας μας μετά το ’74,
επίσης- θα έλεγα- αποφασιστικά
στηρίχτηκε στη Γαλλία. Το ίδιο και η
ένταξη της χώρας μας στην Ενωμένη
Ευρώπη το 1981.
Και σήμερα ο Ελληνικός λαός
είναι γνωστό ότι δοκιμάζεται
από ένα δύσκολο πρόγραμμα
δημοσιονομικής
προσαρμογής
και διαρθρωτικών αλλαγών. Και
σήμερα, όμως, η Γαλλία δίνει μαζί
μας τον αγώνα για περισσότερη
αλληλεγγύη μέσα στην Ευρώπη
και για περισσότερη ανάπτυξη για
ολόκληρη της Ευρώπη. Με δυο
λόγια, για το κοινωνικό και το
αναπτυξιακό πρόσωπο της Ευρώπης.
Σήμερα ενημέρωσα τον φίλο Γάλλο
Πρόεδρο για τη μεγάλη πρόοδο
που έχει κάνει η Ελλάδα στην
καταπολέμηση του ελλείμματος και
στην προώθηση των διαρθρωτικών
αλλαγών. Αλλά του υπογράμμισα
παράλληλα και το βαρύ τίμημα που
πληρώνει με θυσίες ο Ελληνικός
λαός σε ύφεση και σε ανεργία,
που δεν έχουν σε αυτόν τον τόπο
ιστορικό προηγούμενο. Η ανεργία
των νέων στην Ελλάδα, όπως
άλλωστε και στην Ισπανία, κοντεύει
να ακουμπήσει το εφιαλτικό 60%.
Ο Γάλλος Πρόεδρος εξέφρασε το
σεβασμό του για τις θυσίες του
ελληνικού λαού, υπογράμμισε την
ανάγκη αναπτυξιακών μέτρων, που
θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να βγει
από την κρίση, αλλά και μέτρων
καταπολέμησης της ανεργίας, που
θα καταστήσουν λιγότερο οδυνηρή
την προσαρμογή και θα θωρακίσουν
την κοινωνική μας συνοχή. Ενόψει,
μάλιστα, και της Ελληνικής
Προεδρίας στο πρώτο εξάμηνο
του 2014 σε μια εποχή κατεξοχήν
κρίσιμη για την Ευρώπη, μια που θα
υπάρχουν τότε και οι ευρωεκλογές,
από τώρα κοιτάζουμε για τις

δυνατότητες νέων πρωτοβουλιών για
την ανάπτυξη και την καταπολέμηση
της ανεργίας σε πανευρωπαϊκή
κλίμακα. Ταυτόχρονα, συζητήσαμε
για ευκαιρίες γαλλικών επενδύσεων
στην Ελλάδα σε μια σειρά από
τομείς: την ενέργεια, τις κατασκευές,
μεταφορές,
άμυνα,
διαχείριση
υδάτινων πόρων και τη δυνατότητα
ενεργού
ανάμιξης
γαλλικών
εταιριών στο ελληνικό πρόγραμμα
αποκρατικοποιήσεων.
Η Γαλλία είναι γνωστό ότι μας
βοηθάει αποφασιστικά και με
μεγάλη επιτυχία και με άριστο
συντονισμό στα ζητήματα της
δημόσιας διοίκησης. Θα είναι έτοιμη
να μας βοηθήσει και σε κάτι που
εμείς ζητούμε: το κτηματολόγιο,
τα θέματα υγείας, ακόμα και το
Ινστιτούτο Παστέρ, είπε ο Πρόεδρος,
ότι το θέτει στη διάθεση μας για
οτιδήποτε χρειαστεί από πλευράς
ενημέρωσης.

από την κρίση μια ώρα νωρίτερα,
έδειξε ενδιαφέρον για τον ρόλο που
μπορεί να παίξει η χώρα μας στην
πολιτική άμυνας και ασφάλειας
της Ευρώπης. Έδειξε, όπως σας
είπα, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
για τις επενδυτικές ευκαιρίες που
εμφανίζονται σήμερα στην Ελλάδα
και που δίνουν τη δυνατότητα
να υπάρχει πιο στενή ακόμα
οικονομική, πολιτιστική, αμυντική,
πολιτική συνεργασία μεταξύ των
χωρών μας. Έτσι, θα έλεγα σήμερα,
ότι σήμερα εγκαινιάζουμε ένα νέο
κεφάλαιο στις σχέσεις των δυο
χωρών. Θα ακολουθήσουν τακτικές
επαφές και συναντήσεις μεταξύ των
ανωτάτων αξιωματούχων, ώστε να
σχεδιαστεί σε όλους τους τομείς
αυτή η στενή συνεργασία μας. Θα
δρομολογήσουμε
συγκεκριμένα
προγράμματα
τους
επόμενους
μήνες. Ήδη, σήμερα πρόκειται
να υπογραφούν, εκτός από τη

Είχαμε προ ολίγου τη δυνατότητα
να υπογράψουμε μια συμφωνία
για τον τουρισμό. Θα έρθει με
εντολή του Προέδρου ο Γάλλος
υπουργός Εσωτερικών στην Ελλάδα
προκειμένου να συζητήσουμε τα
θέματα της μετανάστευσης. Θα
υπάρχει, μετά από συνεννόηση
που θα γίνει με τους αρμόδιους
υπουργούς,
η
δυνατότητα
συμμετοχής της Γαλλίας μέσω
του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων του δικού της στο Ελληνικό
Επενδυτικό Ταμείο, το οποίο
φτιάχνουμε, προκειμένου να δοθούν
δυνατότητες
χρηματοδότησης
ιδιαίτερα προς τη μικρομεσαία
επιχείρηση, που σήμερα έχει
ανάγκη κυρίως από ρευστότητα.
Είναι γεγονός ότι με τη Γαλλία μας
συνδέει το γεγονός ότι είμαστε δυο
μεσογειακές χώρες, η Γαλλία με
ενδιαφέρον για ολόκληρη τη λεκάνη
της Μεσογείου και η Ελλάδα με
κρίσιμο ρόλο στο Νοτιοανατολικό
άκρο της Ευρώπης.
Στο γεύμα που θα ακολουθήσει
θα συζητήσουμε για τα κοινά
συμφέροντα
μας
πάνω
σε
διάφορα προβλήματα, από τον
φονταμενταλισμό τον ισλαμικό,
από την ανάγκη σταθερότητας
των μουσουλμανικών κρατών της
περιοχής- ήδη η Γαλλία με την
κίνηση που έκανε στο Μάλι έδωσε
δείγμα σαφές της δυνατότητος
που υπάρχει για περισσότερη
σταθερότητα στην περιοχή- και
για την ειρηνική επίλυση, όπου
μπορούμε, θα συζητήσουμε των
περιφερειακών
κρίσεων,
όπως
αυτή της Συρίας, της προώθησης
της λύσης για το Κυπριακό και,
βεβαίως, όπως είπα και πριν, για τα
τεράστια κύματα μετανάστευσης
που απειλούν ολόκληρη την Ευρώπη
αλλά και που, θα έλεγα, δυσανάλογα
επιβαρύνουν χώρες όπως η Ελλάδα.
Είναι ακριβώς αυτή η λογική με
την οποία στηρίζουμε την πολιτική
της Γαλλίας στο Μαλί. Πολιτική η
οποία δείχνει αποφασιστικότητα και
ευθύνη και από την πλευρά της αλλά
και για λογαριασμό ολόκληρης της
Ευρώπης. Θα μιλήσουμε, ακόμα- και
ήδη έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση
αυτή- για τα ενεργειακά αποθέματα
που υπάρχουν στην περιοχή και
που θα αποδειχθεί ότι, όπως και
στην Κυπριακή ΑΟΖ, υπάρχουν και
στην Ελληνική ΑΟΖ και που είναι
στρατηγικής, θα έλεγα, σημασίας
για τον εφοδιασμό της Ευρώπης και
θα συμβάλλουν αποφασιστικά στο
να αποκτήσει η Ευρώπη τις δικές της
πλουτοπαραγωγικές πηγές.
Ο Γάλλος Πρόεδρος κ. Hollande
εξέφρασε τη στήριξη του στις
προσπάθειες της Ελλάδας να βγούμε

συμφωνία που υπεγράφη στον
κρίσιμο τομέα του τουρισμού, και
μια δεύτερη συμφωνία ανάμεσα
στους συνδέσμους βιομηχανιών των
δυο χωρών για τη δημιουργία ενός
κοινού επιχειρηματικού συμβουλίου
ανάμεσα στις δυο χώρες. Ήμασταν,
λοιπόν, πάντοτε μαζί με τη Γαλλία.
Σήμερα είμαστε ακόμα πιο κοντά.
Σχεδιάζουμε αυτή η παραδοσιακή
φιλία να μετασχηματιστεί σε
στενή συνεργασία με πολλαπλές
συνέργειες και στο οικονομικό και
στο πολιτικό επίπεδο.
Ταυτόχρονα, θέλω να πω- μου
επιτρέπετε, κ. Πρόεδρε- ότι και οι
δυο χώρες μας έχουν στο μυαλό
τους ότι αυτές τις μέρες, σήμερα,
αυτόν τον χρόνο, τον επόμενο,
κρίνεται και το μέλλον της Ευρώπης.
Η Γαλλία είναι πάντα το πολιτικό
κέντρο της Ευρώπης. Μας στήριξε
αποφασιστικά για να μπούμε κι
εμείς τη δεκαετία του ’70, μας
στήριξε αποφασιστικά όχι μόνο
για να μπούμε στην Ευρώπη αλλά
και για να μείνουμε στην Ευρώπη
τους τελευταίους μήνες. Και μας
στηρίζει σήμερα για να βγούμε
από την κρίση και εμείς αλλά και
η ίδια η Ευρώπη. Με περισσότερη
ανταγωνιστικότητα, με υψηλότερους
ρυθμούς ανάπτυξης, με λιγότερες
στρεβλώσεις, με περισσότερο και
πιο έντονο κοινωνικό πρόσωπο,
με
περισσότερη
δημοκρατική
νομιμοποίηση, κοινωνική συνοχή
για μια Ευρώπη που θα είναι πιο
ενωμένη, πιο αλληλέγγυα, πιο
αναπτυξιακή και νομίζω ότι αυτά
είναι και τα ιδανικά τα οποία σήμερα
μας δένουν. Και βεβαίως, για μια
Ευρώπη με ισχυρότερο ρόλο στην
περιφέρεια της, ρόλο σταθερότητας
και Δημοκρατίας, μια παρουσία
που όλοι την υπολογίζουν και όλοι
τη σέβονται. Αυτά είναι τα κοινά
συμφέροντα που μας δένουν.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και
πάλι τον κ. Hollande για την εδώ
παρουσία του, που υπογραμμίζει
ότι η Ευρώπη στρέφεται ξανά προς
την Ελλάδα με εμπιστοσύνη και με
αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ πολύ, κ.
Πρόεδρε.
Φρανσουά Ολάντ
Κυρίες και κύριοι, ήρθα στην
Ελλάδα μετά από πρόσκληση του
Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά,
για να εκφράσω στον Ελληνικό
λαό την στήριξη της Γαλλίας και
την εμπιστοσύνη που θέλουμε
να δείξουμε για τη δράση της
κυβέρνησης τους τελευταίους μήνες.
Όπως είπε ο Πρωθυπουργός,
υπάρχουν σχέσεις φιλίας, ιστορικής
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Μετά το σπα και το σκι στη Ζαγορά
ξεκίνησαν για την απόδραση Βλαστού
Εκλεισαν σουίτες με κλεμμένη από αστυνομικό ταυτότητα, δήλωσαν ότι πάνε για
καλύτερο χιόνι στο Καϊμακτσαλάν και έβγαλαν δεσμίδες χιλιάδων ευρώ για να
πληρώσουν
Λαμπρόπουλος Βασίλης Γ.
Μετά το σπα και το σκι στη Ζαγορά ξεκίνησαν για την απόδραση Βλαστού
Εκλεισαν σουίτες με κλεμμένη από αστυνομικό ταυτότητα, δήλωσαν ότι πάνε για καλύτερο χιόνι στο
Καϊμακτσαλάν και έβγαλαν δεσμίδες χιλιάδων ευρώ για να πληρώσουν
Άνδρες τις Αντιτρομοκρατικής
εξετάζουν το ελικόπτερο. Τις
φυλακές Τρικάλων επισκέφθηκε
ο Υπουργός Δικαιοσύνης
Αντώνης Ρουπακιώτης ο οποίος
επιθεώρησε το μέρος όπου έγινε
χθες η αποτυχημένη απόπειρα
απόδρασης με ελικόπτερο, του
Παναγιώτη Βλαστού. Τρίκαλα 25
Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΕ/ΜΠΕ
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ.

Για σπα στη Ζαγορά και για σκι στο χιονοδρομικό κέντρο στα Χάνια του Πηλίου είχαν πάει οι δύο
οργανωτές ποινικοί -ένας Έλληνας κι ένας Αλβανός- της απόπειρας απόδρασης του Παναγιώτη Βλαστού
το απόγευμα της Κυριακής. Ο 31χρονος Έλληνας χρησιμοποιούσε ταυτότητα που είχε κλαπεί από ειδικό
φρουρό στην Αθήνα, γεγονός που διευρύνει τις υπόνοιες των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. για τις διασυνδέσεις
των δραστών.
Ο Έλληνας μάλιστα συμπεριφέρθηκε απαξιωτικά για το χιόνι στα Χάνια και ήταν αγανακτισμένοι επειδή
είναι «κακής ποιότητας». Μάλιστα λίγο πριν φύγει για την επιχείρηση απόδρασης έλεγε σε όλους ότι
ξεκινά για το Καϊμακτσαλάν όπου «η πίστα του σκι είναι καλύτερη».
Εκπληκτικό είναι ακόμη ότι οι δύο δράστες της απαγωγής εμφάνισαν στο ξενοδοχείο όπου διέμειναν
δεσμίδες των 10.000 ευρώ και οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. έχουν ήδη ζητήσει ορισμένα από τα
χαρτονομίσματα προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τμήμα από τα λύτρα που δόθηκαν για την
απελευθέρωση του εφοπλιστή κ. Περικλή Παναγόπουλου που είχε γίνει στόχος της ομάδας Βλαστού το
2009. Παράλληλα ερευνάται αν τα χρήματα αυτά προέρχονται από άλλη ληστεία.
Ο «τσαντάκιας» και ο αλβανός συνεργός
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. από την προεργασία
της αποτυχημένης απόπειρας απόδρασης του Π. Βλαστού από τις φυλακές Τρικάλων. Ως οργανωτές της
απαγωγής φέρεται ένας 31χρονος που είχε συλληφθεί προ διετίας στη Θεσσαλονίκη για αρπαγές τσαντών
από ανυποψίαστους ανθρώπους. Συνεργός του είναι ένας 32χρονος Αλβανός που είχε συλληφθεί για
υπόθεση ναρκωτικών. Και οι δύο είχαν φυλακισθεί στο σωφρονιστικό κατάστημα του Δομοκού. Από την
αρχική έρευνα δεν προέκυψε ότι οι δύο ποινικοί ήσαν συγκρατούμενοι ή γνώριζαν τον Π. Βλαστό και
παραμένει ζητούμενο πώς ενεργοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη επιχείρηση.
Στο ελικόπτερο επέβαιναν σε πρώτη φάση και δύο γυναίκες που δήλωσαν ρωσικής καταγωγής και
σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. «πιθανόν να πρόκειται για επαγγελματίες συνοδούς που ζουν στην περιοχή του
Πλαταμώνα ή των Νέων Πόρων».
Όπως ανέφερε σε αστυνομικούς ο ιδιοκτήτης ξενώνα στη Ζαγορά όπου διέμειναν πριν από την επιχείρηση
απόδρασης οι επιβάτες του ελικοπτέρου, «το πρωί της Παρασκευής μάς τηλεφώνησε ένας άντρας και
ζήτησε δύο σουίτες για το βράδυ της ίδιας μέρας αλλά και το Σάββατο. Μας είπε ότι θα έλθει αυτός, η
φίλη του και άλλο ένα ζευγάρι νωρίς το βράδυ της Παρασκευής και μας είπε να έχουμε ανάψει τα τζάκια.
Ζήτησε να έχουν πλήρες σέρβις και να έχουν πρόσβαση στο spa.
»Όμως εμφανίσθηκαν το ξημέρωμα του Σαββάτου μόνος αυτός κι ο φίλος του. Μας έδωσαν μία ταυτότητα
που μας φάνηκε κάπως παραποιημένη, γι’ αυτό τη σκανάραμε και όπως προέκυψε ήταν κλεμμένη από
έναν αστυνομικό στην Αθήνα. Οι κινήσεις τους ήταν από την αρχή περίεργες. Φαίνονταν να ήταν σε
συνεχή κινητικότητα - κάθε άλλο δηλαδή από το ότι ήλθαν για να ξεκουραστούν στη Ζαγορά. Έμειναν
στο δωμάτιο λίγη ώρα κι αμέσως έφυγαν, πιθανόν για Πλαταμώνα, απ’ όπου έφεραν το απόγευμα της ίδιας
μέρας δύο κοπέλες που φαίνονταν επαγγελματίες συνοδοί. Το βράδυ αυτό ζήτησαν ακριβό κρασί.
»Την επομένη (σ.σ. Κυριακή) το πρωί είχαν ζητήσει το spa και μετά έφυγαν για τα Χάνια με εξοπλισμό του
σκι. Παράλληλα μας είχαν τηλεφωνήσει από μια εταιρεία ενοικίασης ελικοπτέρων και μας ζήτησαν να τους
στείλουμε μια φωτοτυπία της ταυτότητας που είχαν δείξει και σε εμάς για να ενοικιάσουν το ελικόπτερό
τους. Όταν γύρισαν από τα Χάνια, φαίνονταν αγανακτισμένοι και δήλωσαν ότι πάνε για το χιονοδρομικό
κέντρο στην Πέλλα. Έβγαλαν λεφτά από μια τσάντα, όπου είχαν μεγάλο αριθμό χαρτονομισμάτων, και
μας τα έδωσαν. Το ελικόπτερο τους πήρε από μια αλάνα που είναι παλιό εργοτάξιο, κοντά στη Ζαγορά,
κι έφυγαν».
Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούν να αντιληφθούν γιατί οι δράστες της επιχείρησης απαγωγής
επέλεξαν το Πήλιο για την πρώτη φάση του σχεδίου τους. Παράλληλα τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν
τις έρευνες για τον εντοπισμό των γυναικών -δήλωσαν ρωσικά ονόματα- που ανέβηκαν στη Ζαγορά και
αποβιβάστηκαν στην περιοχή των Τεμπών, πιθανόν κουβαλώντας τον εξοπλισμό για σκι και όλους τους
εκδρομικούς σάκους της παρέας. Εκτός βεβαίως από αυτόν με τα όπλα.Σύμφωνα πάντως με νεώτερες
πληροφορίες οι οργανωτές της απαγωγής είχαν απευθυνθεί προ μερικών ημερών και σε άλλη εταιρεία
ενοικίασης ελικοπτέρων, χωρίς να υπάρξει όμως συμφωνία.
Πηγή:TO BHMA 25-02-2013

Πως δεν απέδρασε ο Παναγιώτης
Βλαστός από τις φυλακές Τρικάλων
Τέσσερις συλλήψεις και υπόνοιες για αντάρτες «πόλης»
Τέσσερα άτομα φέρεται να
έχουν συλληφθεί για την
απόπειρα απόδρασης με
ελικόπτερο από τις φυλακές
Τρικάλων του βαρυποινίτη
Παναγιώτη Βλαστού, το
απόγευμα της Κυριακής.
Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο
πιλότος του ελικοπτέρου.
Παραμένει, πάντως, άγνωστο
αυτή τη στιγμή αν ο πιλότος
ήταν όμηρος στα χέρια των
οργανωτών της απόδρασης.
Η απόπειρα απέτυχε και
σύμφωνα με πληροφορίες
ο Βλαστός βρίσκεται
τραυματισμένος στο ιατρείο
των φυλακών. Στο ελικόπτερο
βρίσκονταν τέσσερα άτομα, δύο
Έλληνες και δύο αλλοδαποί, για
να παραλάβουν τους δραπέτες.
Σύμφωνα με πληροφορίες
οι επιβάτες του ελικοπτέρου
άνοιξαν πυρ εναντίον των
υπαλλήλων των φυλακών,
ώστε να δημιουργήσουν
αντιπερισπασμό και να
μπορέσουν να «αρπάξουν» τον
Βλαστό.
Η αντίδραση των φρουρών,
ωστόσο, φέρεται να ήταν άμεση
και μόλις είδαν το ελικόπτερο να
προσγειώνεται ανταπέδωσαν τα
πυρά. Έτσι ουδείς κατόρθωσε
να διαφύγει και το ελικόπτερο
καθηλώθηκε έξω από τον χώρο
των φυλακών.
Σημειώνεται ότι μόλις
τις προηγούμενες ημέρες
διαπιστώθηκε ότι υπήρχε σχέδιο
απόδρασης με ελικόπτερο μελών
της «Συνωμοσίας των Πυρήνων
της Φωτιάς» από τις φυλακές
Κορυδαλλού. Το γεγονός ότι
ο Παναγιώτης Βλαστός είχε
συνεργασθεί με κρατούμενα
μέλη της οργάνωσης σε
αποτυχημένη απόπειρα
απόδρασης, στην διάρκεια
επισκεπτηρίου με την χρήση
όπλου, τον Δεκέμβριο του 2011,
στον Κορυδαλλό, μεγεθύνει
τις υποψίες των αστυνομικών
για τυχόν εμπλοκή «ανταρτών
πόλης» στην απόπειρα
απόδρασης από τα Τρίκαλα.
Είναι η τρίτη επιχείρηση
απόδρασης με ελικόπτερο
μετά από τα εγχειρήματα των
Βασίλη Παλαιοκώστα και
Αλκέτ Ριζάι, το 2006 και το
2009. Σημειώνεται ότι παρά τις
τότε εξαγγελίες δεν ελήφθη εν
τω μεταξύ κανένα προληπτικό
μέτρο για την αποτροπή της
ενοικίασης ελικοπτέρων από
κακοποιούς και τις αποδράσεις
αυτού του είδους.
Το ελικόπτερο που
χρησιμοποιήθηκε στην
επιχείρηση των Τρικάλων
νοικιάστηκε στον Ασπρόπυργο
και θα κατευθυνόταν,
υποτίθεται, στην Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή
του Ασπροπύργου έχει
συνδεθεί και με την παλαιότερη
απόδραση Ριζάι – Παλαιοκώστα.
Μάλιστα σύμφωνα με νεότερες
πληροφορίες η εταιρεία από
την οποία ενοικιάστηκε το
ελικόπτερο για την επιχείρηση
των Τρικάλων είναι η ίδια η
οποία είχε χρησιμοποιηθεί
και στην πρώτη απόδραση
Παλαιοκώστα Ριζάι το
2006. Μάλιστα φαίνεται ότι
και στις δύο επιχειρήσεις
έχει χρησιμοποιηθεί το
ίδιο ελικόπτερο. Άγνωστοι,
παραμένουν, προς στιγμήν
οι υπόλοιποι συνεργοί στην
επιχείρηση απελευθέρωσης του
Βλαστού.
Όπως είπε ο Γιάννης
Αναγνώστου πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εξωτερικών Φρουρών μιλώντας
στο Mega οι κακοποιοί μέσα
σε καταιγισμό πυρών -κατά
τον οποίο ανταλλάχτηκαν
τουλάχιστον 500 σφαίρες
σύμφωνα με τους πρώτους
υπολογισμούς- το ελικόπτερο
επιχείρησε δύο φορές να
παραλάβει τον Βλαστό, ενώ
όπως φέρεται να δήλωσε ο
χειριστής στους αστυνομικούς
που τον συνέλαβαν, μέσα στο
ελικόπτερο υπήρχε και σάκος
με εκρηκτικούς μηχανισμούς
οι οποίοι αυτή τη στιγμή
αναζητούνται.
Στην δεύτερη προσπάθεια
του να ανέβει στο ελικόπτερο
ο βαρυποινίτης κακοποιός
τραυματίστηκε, σύμφωνα με
τις τελευταίες πληροφορίες,
πέφτοντας από σκάλα, στην
προσπάθειά του να προσεγγίσει
το ελικόπτερο. Από σφαίρα
τραυματίστηκε και ένας από
τους τέσσερις επιβαίνοντες στο
ελικόπτερο.
Ο δικηγόρος του Παναγιώτη
Βλαστού, Φραγκίσκος
Ραγκούσης μιλώντας στο vima.
gr αναφέρθηκε στην «ανάγκη
άμεσης μεταφοράς του πελάτη
του στο νοσοκομείο» και ζήτησε
την «διεξαγωγή έρευνας για τους
πυροβολισμούς από πλευράς
των φρουρών της φυλακής».
Ο Παναγιώτης Βλαστός
έχει κατηγορηθεί για
ανθρωποκτονίες, αλλά και για
την οργάνωση της απαγωγής
το 2009 του εφοπλιστή
Περικλή Παναγόπουλου, ο
οποίος μετά από πολυήμερη
κράτηση αφέθηκε ελεύθερος
με την καταβολή λύτρων ύψους
30.000.000 ευρώ. Στο κελί του
Παναγιώτη Βλαστού έχουν
βρεθεί επανειλημμένως κινητά
τηλέφωνα.
Πηγή:TO BHMA 25-02-2013
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
Ο ΝΤΑΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Συγγραφέας: Μαρία Ρουσάκη
Εικονογράφηση: Γιώργος Σγουρός
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Αγαπά πολύ ο Αριστοτέλης το σχολείο.
Τόσο πολύ που βιάζεται να τελειώσει το
καλοκαίρι για να κάτσει στο θρανίο του,
να κρατήσει το μολύβι του και να γράψει
στο μπλε τετράδιό του.
Όμως στο σχολικό τον περιμένει μια
έκπληξη. Και σίγουρα δεν μπορείς να
την πεις καλή έκπληξη. Ένα ψηλό,
μεγαλόσωμο παιδί κάθεται στη θέση
του δίπλα στο παράθυρο. Στη δική του
θέση. Και σαν να μην έφτανε αυτό τον κοροϊδεύει, τον σπρώχνει, του
αρπάζει τα γυαλιά και τα σπάει…
Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να ξαναπάει στο σχολείο. Ποτέ ξανά.
Ένα βιβλίο που μιλάει για τη σχολική βία και με απλό τρόπο, χωρίς
καθόλου διδακτισμό δείχνει στα παιδιά πως πρέπει να νιώσουν
σιγουριά για τον εαυτό τους. Να πατήσουν γερά στα πόδια τους και
να αντιδράσουν.

Ο ΟΝΕΙΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Συγγραφέας: Ιωάννα Μπουλντούμη
Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ήταν φθινόπωρο όταν γνωρίστηκαν
μέσα στη νύχτα η Φωτεινή και ο
Ονειροσυλλέκτης. Εκείνη στον ύπνο της
έβλεπε εφιάλτες, εκείνος μπροστά του
έβλεπε ένα γενναίο κορίτσι. Η φιλία τους
νίκησε το σκοτάδι, το θάρρος νίκησε
τους φόβους. Μαζί έζησαν μια απίστευτη
περιπέτεια που θα άλλαζε τη ζωή τους
για πάντα.
Τι είναι αληθινό και τι όχι; Από τι είναι
φτιαγμένα τα όνειρα – εκείνα που
βλέπουμε στον ύπνο μας, αλλά κι εκείνα που ζούμε με τα μάτια
ανοιχτά;
Μια ιστορία για τα όνειρα και τους εφιάλτες, για τους φόβους μας και
για την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας.

Aλουμίνιο: Ο «αόρατος» φονιάς!
Το αλουμίνιο είναι τόσο επικίνδυνο για το ανθρώπινο σώμα, ώστε προκαλεί βλάβες
στον οργανισμό ακόμη και σε μικρές ποσότητες.
Τα αλουμινένια κουτιά αναψυκτικών
και μπύρας εγχέουν αλουμίνιο
στα ποτά που καταναλώνουμε. Οι
κατσαρόλες που είναι φτιαγμένες
από αλουμίνιο αλλοιώνουν τις
τροφές που τρώμε, όπως και το
αλουμινόχαρτο στο οποίο τυλίγουμε
το φαγητό….
Το επεξεργασμένο τυρί, τα έτοιμα
μίγματα για κέικ, τα εμβόλια, η
βρεφική πούδρα, το κραγιόν, τα
αποσμητικά, τα ρινικά σπρέι, τα
αντιόξινα φάρμακα –όλα περιέχουν
αλουμίνιο.
Είναι επικίνδυνα και τοξικά για
το ανθρώπινο σώμα … τότε γιατί
δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις και
ρυθμίσεις; Επειδή οι ελεγκτικές
αρχές έχουν εξαγορασθεί από τις
ομάδες των εταιρικών λόμπι….
Το αλουμίνιο δεν υπάρχει ως
ελεύθερο μέταλλο, αλλά βρίσκεται
στα ορυκτά και τα μεταλλεύματα.
Στην φυσική του κατάσταση δεν
θέτει καμία απειλή. Υπάρχει σε
αφθονία στην φύση (είναι το πιο
άφθονο μέταλλο της γης), και
εξάγεται με πολύ χαμηλό κόστος για
πολλές χρήσεις. Είναι ανθεκτικό στη
διάβρωση και είναι πολύ ελαφρύ.
Για αυτούς τους λόγους, το
αλουμίνιο
χρησιμοποιείται
ευρύτατα, και σε μέρη που κανείς
μας δεν μπορεί να φαντασθεί… Το
φοράμε, μαγειρεύουμε σε και με
αυτό, βρίσκεται στις τροφές και στα
ποτά μας…
Οι ευρείες χρήσεις του αλουμινίου
στα
καταναλωτικά
προϊόντα
περιλαμβάνουν:
Αλουμίνιο στο νοικοκυριό:

Letter to the editor
to gnomi

Demanding answers on missing and murdered
Aboriginal women
Dear editor,
Over the past several decades a tragedy has quietly unfolded in our
own backyard: disproportionate and disturbingly high rates of Aboriginal women and girls have gone missing or been murdered. If this
happened to our non-native Canadian women at the same rate, there
would be over 20,000 victims.
While indigenous women and girls account for 10% of all female
homicides in Canada, they make up just 3% of our female population.
About 85% of all homicides are solved by police investigations, but
that “clearance rate” drops to just 50% when the victim is an Aboriginal woman or girl.
Our indifference towards this injustice must end. That’s why the Liberal Party has been pushing for years for a transparent National Public Inquiry to get to the bottom of these cases and their root causes.
Yet each time we advanced the idea, we were rebuffed.
Finally there is a breakthrough: Parliament has passed a Liberal motion with the support of all parties to create a special Parliamentary
committee to look into these cases and to find ways to address the
root causes of this intolerable violence.
While we still firmly believe that a National Public Inquiry is needed,
this is a small, but important first step. Now it is up to all MPs, including Kennedy Stewart, to ensure the committee conducts serious
work without interference from the Prime Minister’s Office. It is high
time to provide justice for the victims, healing for their families and
an end the violence.
Yours sincerely,
Carolyn Bennett, MP
Liberal Party of Canada Aboriginal Affairs Critic 613-995-9666

Σκεύη Μαγειρικής
Αλουμινόχαρτο
Πιάτα
και
Μαχαιροπήρουνα
Αλουμινένια
Κουτιά Φαγητών και Ποτών
Αλουμίνιο σε παρασκευάσματα
Υγείας και Υγιεινής *κυρίως σε
αποσμητικά, Deo
Aντιόξινα φάρμακα
Εμβόλια
Αιμορροϊδικά Φάρμακα
Αντιδιαρροϊκά Φάρμακα
Ρινικά Σπρέι
Βρεφική Σκόνη
Τεχνητές Οδοντοστοιχίες
Κραγιόν
Πολύ συχνά το αλουμίνιο
προστίθεται στα κάτωθι:
Αλεύρι για ψήσιμο
Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
Μαγειρικό Αλάτι
Επεξεργασμένο Τυρί
Έτοιμο Μίγμα για Κέικ
Αναπόφευκτοι Κίνδυνοι
Το αλουμίνιο δεν χρησιμοποιείται
μόνο σε μία τεράστια γκάμα
προϊόντων, αλλά η όξινη βροχή και
τα χημικά απόβλητα παίζουν εξίσου
σημαντικό ρόλο στην εισροή του
μετάλλου στον οργανισμό μας.
Η όξινη βροχή διασπά το αλουμίνιο
που βρίσκεται στα χωμάτινα
εδάφη, και στην συνέχεια αυτό
συσσωρεύεται στις υδάτινες πηγές.
Στην συνέχεια μολύνει το ψάρια και
τα θαλασσινά που καταναλώνουμε,
και επίσης το εισπνέουμε μέσα από
τον καπνό του τσιγάρου…
*να προσθέσουμε εδώ και την
“άπλετη” διασπορά του στον αέρα
και την εισαγωγή του στο έδαφος
και τα υπόγεια ύδατα μέσω των

χημικών αεροψεκασμών, μιας και
αποτελεί σύμφωνα με τις μέχρι τώρα
γνώσεις περί του φαινομένου βασικό
συστατικό τους... -τοξότισσα
Επιδράσεις στο Σώμα
Από τη στιγμή που ο οργανισμός
λάβει ποσότητες αλουμινίου, αυτό
συσσωρεύεται σε διάφορους ιστούς
του σώματος, συμπεριλαμβανομένων
των νεφρών, του εγκεφάλου, των
πνευμόνων, του συκωτιού και του
θυροειδή αδένα.
To αλουμίνιο ανταγωνίζεται με το
κάλσιο για την πρόσληψη, και μπορεί
να συντελέσει στην επιβράδυνση της
ανάπτυξης των παιδιών.
Η κατανάλωση τροφών που έχουν
μαγειρευθεί σε σκεύη από αλουμίνιο
μπορεί να προκαλέσει έντονους
ερεθισμούς στα έντερα..
Οι κίνδυνοι από την τοξικότητα
του αλουμινίου
Η τοξικότητα του αλουμινίου μπορεί
να προκαλέσει έντονα προβλήματα
στον ανθρώπινο οργανισμό:
Έλκος στο στομάχι και στα έντερα
Γαστροεντερικές Ασθένειες
Νόσος του Πάρκινσον
Δερματικές παθήσεις
Υπερδραστηριότητα
Νοητική στέρηση στα μικρά παιδιά
Διαταραχές μάθησης στα παιδιά
Παθήσεις στο Συκώτι Πονοκεφάλους
Έντονο κάψιμο στο στομάχι Ναυτία
Δυσκοιλιότητα
Πόνους στον κολικό
Έλλειψη ενέργειας
Εναλλακτικές λύσεις αντί
του Αλουμινίου
Υπάρχουν, όμως, και εναλλακτικές
λύσεις αντί της μαγειρικής με
αλουμινένια σκεύη. Υπάρχουν
επιλογές διαφορετικών μαγειρικών
σκευών, όπως το γυαλί. Επίσης,
υπάρχουν οργανικά πρόσθετα τα
οποία μειώνουν τον αντίκτυπο της
πρόσληψης των τοξικών ουσιών.
Μία υγιεινή διατροφή η οποία
αποτελείται
από
οργανικά
τρόφιμα, τα οποία καλλιεργούνται
σες περιοχές μη δηλητηριωδών
εντομοκτόνων αποτελεί μία πολύ
καλή λύση. Ακόμη, η καλλιέργεια
τροφών για ιδιοκατανάλωση σε μέρη

που έχουν σχετικά χαμηλές τοξικές
ουσίες είναι μια καλή επιλογή.
Αλουμίνιο και Καρκίνος στο Στήθος
Πρόσφατες έρευνες από ολοένα και
αυξανόμενο αριθμό επιστημόνων
διεθνώς έχει δείξει ότι η χρήση
του κοινού αποσμητικού μπορεί
να συνδέεται με την δημιουργία
καλοηθών όγκων στο στήθος, μία
κατάσταση η οποία συνδέεται με την
αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης
καρκίνου του στήθους στο μέλλον.
Έρευνα
που
δημοσιεύθηκε
στο
Περιοδικό
Εφηρμοσμένης
Τοξικολογίας (Journal of Applied
Toxicology)
διερεύνησε
τα
αποσμητικά
σώματος
τα
οποία περιέχουν υψηλά επίπεδα
αλουμινίου.
Η πρόσθεση του αλουμινίου,
το οποίο είναι ένα χημικό που
εισέρχεται στο σώμα διαμέσου του
ιστού του δέρματος λειτουργεί ως
αναστολέας της ποσότητας ιδρώτα
που εκκρίνει το σώμα. Όμως η
λειτουργία της αναστολής του
ιδρώτα και της ουδετεροποίησης της
σωματικής οσμής δικαιολογείται με
την καθημερινή πρόσληψη υψηλών
επιπέδων αλουμινίου;
Παρομοίως,
έρευνα
του
Πανεπιστημίου του Reading έδειξε
ότι οι καρκινικοί όγκοι εμφανίζονται
με μεγαλύτερη συχνότητα στα μέρη
του γυναικείου στήθους που είναι
πλησιέστερα στο σημείο εφαρμογής
των αποσμητικών. Από τις γυναίκες
που μελετήθηκαν, βρέθηκαν ότι
οι κύστες που βρίσκονταν στην
περιοχή κοντά στη μασχάλη είχαν 25
φορές περισσότερο αλουμίνιο από
την κοινή ποσότητα που βρίσκεται
στο αίμα…
Σχετικά με τη Νόσο Αλτζχάιμερ,
μελέτες που διεξήχθησαν στους
εγκεφάλους των ανθρώπων που
πάσχουν από την νόσο, βρήκαν
ότι ο εγκεφαλικός ιστό εμπεριέχει
συχνά υψηλά επίπεδα τοξινών που
αναπτύχθηκαν από την πρόσληψη
αλουμινίου.
Λόγια από τους Ειδικούς: «Ούτε
μία εταιρία καλλυντικών δεν
προειδοποιεί τους καταναλωτές για
την παρουσία καρκινογόνων στα
προϊόντα της». – Samuel Epstein

Το Ελληνικό Σχολείο της Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ
διοργανώνει τα ακόλουθα:
1) Αποκριάτικο Πάρτυ, το
Σάββατο,9 Μαρτίου στις 5:00 μ.μ
στο κοινοτικό μας κέντρο:
4641 Boundary Road, Vancouver,V5R 2N5, B.C.
Mεγάλοι και μικροί ελάτε με τις μεταμφιέσεις σας!
2) Ενημερωτική ομιλία για το Τεστ Ελληνομάθειας και άλλα
εκπαιδευτικά υλικά και πηγές από το Ελληνικό Υπουργείο
Παιδείας.
Η ομιλία θα γίνει απο την κ. Μαρία Καλογεροπούλου,
καθηγήτρια στο SFU ( Hellenic Studies).
Δευτέρα, 11 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ
4641 Βoundary Road,Vancouver V5R 2N5, B.C
3) Το σχολείο θα είναι κλειστό για Spring Break: 18-23 Μαρτίου
Good Friday: Παρασκευή,29 Μαρτίου
4) Η σχολική εορτή της 25ης Μαρτίου, θα γίνει ανήμερα:
την Δευτέρα, 25 Μαρτίου στις 5:00μ.μ
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AHC members started the New Year by meeting
with US Members of Congress; they updated them
on the latest developments regarding Greece, Cyprus and security in the Eastern Mediterranean

Photo: From left to right, James Kousoulas, AHC President Mike
Galanakis, Board Member Kathy Tavoularis, Rep. John Campbell
(R-CA), Demo Zeppos & Executive Director Alexander Mizan
During January, members of the
American Hellenic Council met
with several federally elected
officials in California and discussed issues of concern to the
Greek-American community. In
particular, active AHC members
from Orange County met with
Rep. John Campbell (R Irvine),
who was recently appointed
Chairman of the US House Subcommittee on Monetary Policy
and Trade and which oversees
the IMF. In a meeting attended
by local active members Demo
Zeppos & James Kousoulas as
well as by Board Members Kathy
Tavoularis & President Michael
Galanakis, the AHC delegation
exchanged views on how the

US can help the EU and Greece
emerge faster from the sovereign debt crisis. AHC members
shared the view that it might be
beneficial for the world economy
if the US urged the EU to further
negotiate Greece’s official debt
down to sustainable levels, a position that the IMF has allegedly
taken in the most recent negotiations of the November 2012 Eurogroup meeting.
In other meetings, members of
the AHC in Southern California met with Rep. Henry Waxman (D- West Los Angeles) and
Rep. Adam Schiff (D-Pasadena/
Burbank). In both meetings the
issues discussed included the

recent developments related to
Natgas exploration in the Eastern Mediterranean. AHC members argued that the US should
stand by joint efforts on behalf
of Cyprus and Israel to explore
and develop energy recourses in
the area and should urge Turkey
to stop verbal threats against the
two countries as these destabilize
the area. Discussions also included the proposed grant of two US
Navy Frigates to Turkey, a move
that the AHC members expressed
opposition to.
In Northern California, local
members of the AHC met with
Rep. Zoe Lofgren (D-San Jose)
and updated her on the latest developments on issues such as the
lack of religious freedom in Turkey to the FYROM name dispute
and the Cyprus problem. The
meeting was attended by active
Northern California members Dr.
Nicholas & Janine Economides,
and Angelo & Anna Sakkis. In
addition, the AHC Executive Director also met with representatives from the office of Rep. Mike
Honda (D-San Jose) and raised
awareness about several items of
concern to our community.
Overall, the meetings were productive and in all occasions the
Members of Congress were
briefed on the difficult time that
the Greek population is having
due to the economic crisis as well
as on all the latest developments
related to security issues in the
Eastern Mediterranean.
The AHC representatives urged
them to join the Hellenic Caucus as well as the newly-formed
Congressional Israeli-Hellenic
Alliance, a new bipartisan caucus
formed by Rep. Bilirakis (R-FL)
& Rep. Deutch (D-FL) that is
seeking to promote security and
trade cooperation between US allies Israel and Greece.

Hellenic Students Association Vasilopita Gathering
Tuesday, February 12, 2013
The Hellenic Students Association presents the annual Vasilopita Gathering and first meeting of 2013. Come have some vasilopita and coffee
and talk with fellow Greeks! This is a great chance to catch up with old
friends as well as meet the new members we’ve found wandering around
campus! We will also be discussing upcoming events of the semester.

Minister of Jobs, Tourism and Skills Training presents Diamond Jubilee Medals
VICTORIA - Minister of Jobs, Tourism and Skills Training, Pat Bell, today presented Queen’s Diamond Jubilee
Medals to Lana Denoni, Dave Butler and Donald McInnes in recognition of their significant achievements and distinguished service to their fellow citizens.
Lana Denoni is being acknowledged for her work as the chair of the Tourism Industry Association of BC (TIABC) and
recently started her own company, Denoni Sales & Marketing. She was president of the Greater Victoria Chamber of
Commerce in 1999. Previously, Denoni worked for the Oak Bay Marine Group as director of Tour & Travel & Community Relations. Prior to that, Denoni was the publisher for Visitor Publications Group for 11 years and produced
tourism publications to encourage visitors to Vancouver Island.
Dave Butler is being acknowledged for his role as director of the Tourism Industry Association of BC (TIABC). A
strong advocate for the tourism industry, Butler was chair of the Provincial Destination Marketing Organization Taskforce, which led to the creation of Destination BC, British Columbia’s newest crown corporation. A resident
of Cranbrook, Butler is currently the director of Sustainability for Canadian Mountain Holidays and is the first vicepresident with the Cranbrook and District Chamber of Commerce.
Donald McInnes is being acknowledged for his work as the executive vice chairman of Alterra Power Corp. and the
founder and former CEO of Plutonic Power, which merged with Magma Energy Corp. in 2011 to create Alterra
Power Corp. A recipient of numerous awards, McInnes currently serves as the chairman of the Clean Energy Association of British Columbia and is an active contributor to the debate on public policy with respect to natural resource
development. McInnes is also the chairman of the board of Prostate Cancer Canada.
Medal recipients have made a significant contribution to a province, territory, region or community within Canada, or
an achievement abroad that brings credit to Canada. Like Her Majesty, those recognized have dedicated
themselves to service to their fellow citizens, communities and country.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ Β.Κ.
Κάθε χρόνο τέλος Ιανουαρίου και αρχές Φεβρουαρίου ο Μητροπολίτης
Τορόντο Καναδά κ. Σωτήριος επισκέπτεται και χοροστατεί στις
Κυριακάτικες Λειτουργίες και Εσπερινούς στις εκκλησίες του
Βανκούβερ και Βικτόρια, όπως βλέπετε σελίδα 7, και είδατε στο
προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας.

Φωτο: Γιώργος Μαργαρίτης

Στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Σούρεη
χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής 9ης Φεβρουρίου
2013, με τους ιερείς π. Κων/νο Τσόλο και π. Δωρ. Τρυφωνόπουλο.
Μετά την Θεία Λειτουργία ο Μητροπολίτης κατέβηκε λίγο στην
αίθουσα της κοινότητας που είχε ετοιμάσει γεύμα κάθησε για λίγο
άκουσε λίγες ερωτήσεις και έφυγε για το αεροδρόμειο.

ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ
Την Κυριακή 24ης Φεβρουαρίου 2013, στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου η κοινότητα ετοίμασε μετά την Θεία Λειτουργία
γεύμα τύπου μπουφέ για το εκκλησίασμα και όπως ανέφερε
ο ιερέας π. Δημ. Παρτσάφας στο τέλος της Θείας Λειτουργίας,
σκοπός ήταν να συγκεντρωθούν χρήματα για την εξαγορά
εξαεριστήρων για τον καπνό των κεριών που μαυρίζουν τις
εικονογραφίσεις της Εκκλησίας. Η οικονομική κρίσης στην
Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου συνεχίζεται και το θέμα παίρνει
σοβαρή πρωτεραιότητα.
Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013, στις 7 μ.μ. Η πρόεδρος και
το Δ.Σ.της Κοινότητας Βανκούβερ κα Έφη Κερασιώτη κάλεσε
τους συλλόγους της παροικίας μας για να τους αναφέρει ότι
θα τους ανεβάσουν λίγο τα χρήματα που πληρώνουν για την
χρησιμοποίηση του χώρου της κοινότητας. Μέχρι σήμερα οι
συλλόγοι για τις μηνιαίες συναντήσεις τους πλήρωναν $400 το
χρόνο και θα τους το ανεβάσουν στα $500, για την κάλυψη του
ηλεκρικού ρεύματος και καθαριότητας.
Δύο στιγμιότυπα από το Κυριακάτικο γεύμα
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ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Του Ηλία Γ. Σχορετσανίτη, Οικονομολόγου,MSc
Την τελευταία ημέρα του 2012 φιλοξενήθηκαν στον ιστότοπο της
ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας Χουριέτ οι δηλώσεις του τούρκου
υπουργού Περιβάλλοντος και Αστικοποίησης κ. Ερντογάν Μπαϊρακτάρ,
στα πλαίσια του συνεδρίου που διοργανώθηκε από το τμήμα γυναικών του
κυβερνώντος ισλαμικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).
Τι δήλωσε; «Στον κόσμο υπάρχουν 2,5 δισεκατομμύρια χριστιανοί. Ο
Xριστιανισμός δεν είναι πλέον θρησκεία. Είναι πλέον κουλτούρα. Αλλά δεν
μπορεί να είναι έτσι μια θρησκεία. Μια θρησκεία διδάσκει, είναι τρόπος ζωής
που προσφέρει στο άτομο ειρήνη και ευτυχία».
Περίμενα. Έκανα μια παύση ενός μηνός να βολιδοσκοπήσω αν και τι θα
απαντήσουν τα αρμόδια θεσμικά όργανα του κράτους και η εκκλησία. Το
υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λογίζεται αναρμόδιο;
Ο υπουργός εξωτερικών θεώρησε ότι δεν έχει να αντιτάξει κάτι; Ούτε το
Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε κάτι να πει, ούτε η Εκκλησία της Ελλάδος,
ούτε καμία Ορθόδοξη Εκκλησία στον κόσμο τούτο; Όσο για την καθολική,
ύπνος βαθύς και ατάραχος. Κανένας δε βρέθηκε να πει δύο κουβέντες ρε
αδερφέ. Η χριστιανοσύνη είναι κουλτούρα, κώδικας ένδυσης, διατροφής,
ευγενείας και σαβουάρ βίβρ; Η σιωπή, γνωρίζετε, είναι αποδοχή. Ο σιωπών
δοκεί συναινείν. Δεν περίμενα οι αεροψεκασμοί να κάνουν τόσο καλή
δουλειά. Νιρβανίνη μας ρίχνουν; Πράγματι, αφυπνιστικές οι δηλώσεις του
τούρκου υπουργού για όλους μας!
Μόνον ένας μοναχός από τα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους βρέθηκε να
απαντήσει. Εκεί που δεν έχει καν ίντερνετ. Αυτός δηλαδή πως απάντησε; Άντε
και δεν αντέδρασε εγκαίρως κανείς, γιατί δε συντάχθηκε κάποιος και να πει:
«αυτός ο μοναχός τα λέει λάθος ή τα λέει άγια και καλά». Και επειδή πρέπει
τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους ο Καυσοκαλυβίτης ιερομόναχος
είναι ο π. Γεώργιος Αλευράς της Ιεράς Σκήτης Αγίας Τριάδος. Απάντησε
και ευαγγελικά και ενωτικά. Ορθόδοξα. Γιατί σιωπούμε επιτέλους στις
προκλήσεις και αφήνουμε να αιωρείται ότι αποδεχόμεθα χαρακτηρισμούς
για την πίστη μας; Όσοι από τους ιεράρχες μας γνωρίζουν και σιωπούν,
δεν ομολογούν. Η ράβδος που κρατούν στο χέρι οι μητροπολίτες δεν είναι
αξεσουάρ εξουσίας, αλλά όπλο στα κεφάλια όσων σκανδαλίζουν το ποίμνιό
τους. Πρέπει να κρατείται στιβαρά σαν το τιμόνι οχήματος που κουβαλά
χιλιάδες κόσμο. Δεν είναι από πλαστελίνη. Ναι, λοιπόν, εγώ σκανδαλίστηκα.
Ντράπηκα να μου κάνει μάθημα ο υπουργός της Τουρκίας και να υποβιβάζει
αναπάντητα το Χριστιανισμό σε κουλτούρα.
Σας ρωτώ: είναι βλασφημία να λες ότι ο Χριστιανισμός είναι κουλτούρα;
Σας παραθέτω τον ορισμό της βλασφημίας: «Βλασφημία ονομάζεται λέξη ή
φράση η οποία αναφέρεται με ασέβεια και υβρίζει, ιδιαίτερα τα θεία. Γενικά
καλείται κάθε προσβολή της τιμής, κυρίως δε η προσβολή των θείων, είτε
με απόδοση θείων ιδιοτήτων στους ανθρώπους ή με ύβρεις κατά του θεού
ή με ασεβείς εκφράσεις». Η έκφραση συνεπώς ότι «ο Χριστιανισμός είναι
κουλτούρα» είναι σεβάσμια ή ασεβής έκφραση; Για τον τούρκο υπουργό
είναι σεβάσμια, για όλους εμάς όμως, είναι ασεβής. Στο όνομα του Χριστού
έρευσε άφθονο το αίμα σε τούτο τον τόπο. Θυσιάστηκαν χιλιάδες για το
Χριστό, για την Αλήθεια, όχι για την κουλτούρα που γέννησε ο τρόπος
ζωής του σύγχρονου Χριστιανού! Δεν ήρθε ο Χριστός να μας πει, έτσι θα
ζωγραφίζετε, έτσι θα εργάζεστε, έτσι θα ντύνεστε και έτσι θα παίζετε θέατρο!

Γιατί ο Φεβρουάριος έχει 28 ημέρες;
Γιατί, μπορεί το 365 να μη
διαιρείται ακριβώς διά του
12, ωστόσο η αρχική σκέψη
των αστρονόμων οι οποίοι
δημιούργησαν
το
Ρωμαϊκό
ημερολόγιο ήταν να... υπάρχουν
επτά μήνες με 30 ημέρες και πέντε
με 31. Μόνο που όταν άρχισαν
να δίνουν ονόματα στους μήνες
το θέμα έγινε περίπλοκο.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα
από την αρχή. Όταν ο Ιούλιος
Καίσαρ επέστρεψε θριαμβευτής
στη Ρώμη το 46 π.Χ., ανάμεσα
στα θέματα τα οποία έπρεπε να
ρυθμίσει ήταν και η μέτρηση
του χρόνου. Ως τότε οι
Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν ένα
ημερολογιακό σύστημα που είχε
μεν 12 μήνες, αλλά στο οποίο
από καιρού εις καιρόν έπρεπε να
προστίθενται ημέρες ή και μήνες
έτσι ώστε αυτό να διατηρείται σε
συμφωνία με τις εποχές.
Την ευθύνη για την παρεμβολή
των ημερών είχαν οι ιερείς. Αλλά
ο απολυταρχισμός των ιερέων,
οι οποίοι άλλοτε αύξαναν το
μήκος του έτους προκειμένου
να παραμένουν στην εξουσία οι
ευνοούμενοί τους συγκλητικοί
και άλλοτε το μείωναν ώστε να
τελειώνει γρήγορα η θητεία των
αντιπάλων τους, είχαν καταστήσει
το
υπάρχον
ημερολογιακό
σύστημα μη λειτουργικό. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το έτος
46 π.Χ. διήρκεσε 445 ημέρες,
δεδομένου ότι αναγκάστηκαν
να προστεθούν τόσες ημέρες
ώστε αυτό να ευθυγραμμιστεί με
την εαρινή ισημερία. Ο Καίσαρ
ονόμασε αυτό το έτος ultimus
annus confusionis (τελευταίο
έτος σύγχυσης) και κάλεσε
τους καλύτερους φιλοσόφους
και μαθηματικούς της εποχής

Η είδηση ότι ο Τζορτζ Καλογρίδης
ανέλαβε την προεδρία του «Walt
Disney World Resort» στη Φλόριντα
δεν δημοσιεύτηκε πρώτα ούτε σε
κάποιο οικονομικό, ούτε σε κάποιο
κλαδικό έντυπο του τουρισμού,
όπως ίσως θα περίμενε κανείς.
Η είδηση ότι ο Τζορτζ πήρε μία
από τις σημαντικότερες θέσεις στον
παγκόσμιο τουρισμό βγήκε πρώτα
στο gay friendly site gaystarnews.
com, με τίτλο..... «Ο πρώτος γκέι
πρόεδρος».

Ας αφυπνιστούμε, λοιπόν, από τις δηλώσεις του τούρκου υπουργού και ας
καταλάβουμε ότι από το βούρκο που βουλιάζουμε κάθε μέρα δεν υπάρχει
άλλη βοήθεια από την παράκληση στο χέρι του Θεού. Ο τόπος στενάζει για
μπροστάρηδες με ευαίσθητες χορδές. Ανθρώπους που θα ανορθώσουν το
πατριωτικό, θρησκευτικό και συλλογιστικό συναίσθημα των ελλήνων. Έχουμε
ταπεινωθεί σε όλα τα επίπεδα και οι ερπύστριες της παγκοσμιοποίησης
συνεχίζουν να μας πολτοποιούν με σοκ και δέος! Τα μάτια μας και τα αυτιά
μας πρέπει να είναι ανοιχτά σε αυτούς που ανιδιοτελώς προσφέρουν στην
πατρίδα από το μετερίζι τους. Δε μας έχουν αφήσει άλλη επιλογή παρά μόνοι
μας, εμείς ο λαός, να διακρίνουμε τα «διαμάντια της ρωμιοσύνης» ανάμεσα
στα χιλιάδες «στουρνάρια» (ένα μάλιστα είναι και υπουργοποιημένο).

Ο Τζορτζ Καλογρίδης άλλωστε δεν
έκρυψε ποτέ ότι είναι ομοφυλόφιλος.
Η ακτιβιστική του δράση για τα
δικαιώματα των ομοφυλοφίλων
στις ΗΠΑ είναι γνωστή και δεν
είναι λίγες οι φορές που ο ίδιος έχει
τοποθετηθεί δημόσια υπέρ των γκέι,
όπως για παράδειγμα πρόσφατα
που πρωταγωνίστησε σε ένα βίντεο,
που προσκαλούσε όλους όσοι έχουν
πέσει θύματα κοινωνικής βίας λόγω
των σεξουαλικών τους επιλογών, να
μιλήσουν και να καταγγείλουν το
γεγονός.

Εν τέλει, ευεργετικές οι δηλώσεις του τούρκου υπουργού. Τον ευχαριστούμε
ειλικρινά!

Στο βιβλίο του David Edwin
Duncan «Καλαντάρι» (εκδόσεις
Ενάλιος) αναφέρεται ότι ανάμεσα
στους
προσκεκλημένους
του αυτοκράτορα ήταν και
ο Σωσιγένης, αλεξανδρινός
αστρονόμος, τον οποίο ο Καίσαρ
είχε γνωρίσει στο παλάτι της
Κλεοπάτρας και με τον οποίο
είχε συζητήσει τις πιθανές
μετατροπές του ημερολογιακού
συστήματος. Μετά από εισήγηση
του Σωσιγένη αποφασίστηκε να
υιοθετηθεί το ημερολόγιο του
Πτολεμαίου Γ’, σύμφωνα με το
οποίο ένα έτος 365 ημερών ίσχυε
για τρία χρόνια και στη συνέχεια
υπήρχε ένα έτος με 366 ημέρες.
Και ενώ όλα τα προβλήματα
φάνηκαν
να
λύνονται,
δημιουργήθηκαν
καινούργια
όταν έπρεπε να δοθούν ονόματα
στους μήνες. Ο πρώτος μήνας
του έτους ήταν ο Μάρτιος,
αφιερωμένος στον θεό του
πολέμου, ο οποίος όμως
συμβόλιζε και τις δυνάμεις
της φύσης. Ετσι μια σειρά από
γιορτές αφιερωμένες σε αυτόν
ήταν προγραμματισμένες για
να γιορταστεί ο ερχομός της
άνοιξης. Προφανώς ο πρώτος
μήνας του έτους δεν μπορούσε
παρά να έχει 31 ημέρες.
Ο δεύτερος μήνας ονομάστηκε
Απρίλιος από το aperire (ανοίγω)
προκειμένου να συμβολίσει την
έξοδο των φυτών από τη γη και
αφιερώθηκε στην Αφροδίτη.
Μετά από πολλές διαφωνίες
αποφασίστηκε να αποτελείται
από 30 ημέρες. Η εναλλαγή των
31 ημερών με 30 συνεχίστηκε
για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο,
οι οποίοι αφιερώθηκαν στις θεές

Μαία και Ήρα αντίστοιχα.
Η έμπνευση όμως για την
ονοματολογία φαίνεται πως
δεν ήταν αρκετή και στους
επόμενους
μήνες
δόθηκαν
ονόματα αριθμών. Έτσι αρχικά
ο Ιούλιος ήταν ο Quirinalis (πέμπτος μήνας). Αλλά ο
Μάρκος Αντώνιος αποφάσισε να
του δώσει το όνομα του Ιουλίου,
αναμορφωτή του ημερολογίου.
Και βεβαίως διατήρησε τις 31
ημέρες του. Ωστόσο δημιούργησε
και μια παράδοση. Έτσι, όταν το
όνομα του Αυγούστου δόθηκε
στον έκτο μήνα, το διαμέτρημα
του ανδρός δεν επέτρεπε στον
μήνα αυτό να είναι μικρός και ο
Αύγουστος απέκτησε επίσης 31
ημέρες.
Και επειδή ο Ιανουάριος έπρεπε
να έχει 31 ημέρες δεδομένου ότι
ήταν αφιερωμένος στον Ιανό,
τον προστάτη της Ετρουρίας, δεν
απέμειναν παρά 28 ημέρες για
τον Φεβρουάριο, τον τελευταίο
μήνα του χρόνου. Το γεγονός
ότι αυτός ειδικά ο μήνας δεν
θα είχε πολλές ημέρες δεν
δυσαρέστησε καθόλου τους
Ρωμαίους, δεδομένου ότι όχι
μόνο ήταν αφιερωμένος στους
νεκρούς αλλά κατά τη διάρκειά
του έπρεπε και οι ίδιοι να κάνουν
τον ηθικό απολογισμό τους και
να αφιερώνονται στη μετάνοια.
Ακόμη και το όνομα του μηνός
σημαίνει εξιλέωση (Februare).
Τόσο πολύ επιθυμούσαν οι
Ρωμαίοι να τελειώσει γρήγορα ο
Φεβρουάριος ώστε, προκειμένου
να διατηρούν την αίσθηση ότι ο
μήνας δεν έχει ποτέ περισσότερες
από 28 ημέρες, όταν έπρεπε
να έχει 29 δεν προσέθεταν την
παραπάνω ημέρα στο τέλος αλλά
διπλασίαζαν την έκτη ημέρα του
(bi sextus).

Έλληνας ο νέος ισχυρός άντρας της Disney

Σας παραθέτω τα αποκαλυπτικά λόγια του πατρός Παϊσίου: «Η παρουσία των
Χριστιανών είναι πλέον ομολογία πίστεως. Μπορεί κανείς με την προσευχή
να βοηθήσει περισσότερο, αλλά την σιωπή του θα την εκμεταλλευτούν οι
άλλοι και θα πουν: «Ο τάδε και ο τάδε δεν διαμαρτυρήθηκαν, επομένως είναι
με το μέρος μας. Συμφωνούν μαζί μας». Αν δεν αρχίσουν μερικοί να κτυπούν
το κακό, να ελέγχουν δηλαδή αυτούς που σκανδαλίζουν τους πιστούς, θα γίνει
μεγαλύτερο κακό. Έτσι θα τονωθούν λίγο οι πιστοί, αλλά και θα εμποδιστούν
λίγο όσοι πολεμούν την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι δικό τους καΐκι, να
κάνουν βόλτες. Είναι το σκάφος του Χριστού».

Όσο, λοιπόν, είμαστε ανάλγητοι και η εκκλησία και η πολιτεία κοιμάται, τόσο
θα δικαιώνουμε τον τούρκο υπουργό. Τα όσα είπε, τα είπε για να προστατεύσει
τη δική του πίστη. Για να μη γίνουν και αυτοί αδιάφοροι και αγνώμονες όπως
ο χριστιανικό κόσμος. Ένας μοναχός –κυριολεκτικά και κατά σχήμα- όρθωσε
τη φωνή του. Αλλά βλέπετε τα «διαμάντια» δε βρίσκονται στους μπαχτσέδες
της εξουσίας, αλλά διαμορφώνονται με τα χρόνια κάτω από συνθήκες υψηλής
πίεσης και θερμοκρασίας σε μέρη ταπεινά και απρόσιτα. Σε αητοφωλιές,
θεματοφύλακες του «εν τούτω νίκα».

προκειμένου να δημιουργηθεί το
νέο ημερολόγιο.

Όπως είναι φυσικό, ο Τζορτζ από την
Κάλυμνο δεν έκρυψε ποτέ τη σχέση
που διατηρεί τα τελευταία 12 χρόνια
με τον σύντροφό του Αντι Χάρντι,
ο οποίος επίσης εργάζεται για την
Disney.
Οι δυο τους συγκατοικούν και
τα πρόσφατα κουτσομπολιά που
δημοσιεύτηκαν ακόμη και στο Huffington Post λένε ότι σκοπεύουν να
μετακομίσουν σε μια υπερπολυτελή
βίλα στην έκταση των περίπου
500 στρεμμάτων του Golden Oak
(πρόκειται για ένα θέρετρο που
ανήκει στην Disney και όσοι έχουν

πάει λένε ότι δημιουργήθηκε έπειτα
από μια έκρηξη πολυτέλειας: βίλες,
ιδιωτικές πισίνες, spa, κρυστάλλινοι
πολυέλαιοι παντού κ.ά.).
«Μας αρέσει που ο νέος πρόεδρος
είναι γκέι» δηλώνει υπάλληλος της
Disney σε αμερικανική εφημερίδα
εξηγώντας τι εννοεί: «Για ποιον λόγο
θα μπορούσε να μας ενοχλεί κάτι
τέτοιο, τη στιγμή που είναι ίσως ο
πιο δουλευταράς που υπάρχει σε όλη
την εταιρεία;».
Στην Αμερική υπάρχουν μεγάλες
πολυεθνικές που πιστεύουν σ’ αυτό
που λένε «loyalty» των εργαζομένων
τους. Προτιμούν δηλαδή να δίνουν
προαγωγές σε ανθρώπους που έχουν
αποδείξει την αφοσίωσή τους στην
εταιρεία, ξεκινώντας από νεαρή
ηλικία σε χαμηλά αμειβόμενες
θέσεις, και ο Τζορτζ Καλογρίδης
είναι αναμφισβήτητα ένας πολύ
πιστός υπάλληλος.
Η ιστορία του με την Disney ξεκίνησε
ένα καυτό πρωινό του Αυγούστου
του 1971. Ήταν τότε που ήθελε να
πάει στο πανεπιστήμιο της Φλόριντα
για να σπουδάσει Κοινωνιολογία
αλλά τα οικονομικά της οικογένειάς
του δεν μπορούσαν να σηκώσουν
το βάρος των διδάκτρων. Εκείνο
το καλοκαίρι, λοιπόν, ο Τζορτζ
αποφάσισε να πάρει την τύχη του
στα χέρια του.
Κάπου άκουσε ότι η Disney σκοπεύει
να ανοίξει ένα θεματικό πάρκο,
έψαξε, ρώτησε και τελικά έμαθε ότι
γι’ αυτό το φιλόδοξο project η Disney αναζητούσε σερβιτόρους για
το εστιατόριο. Ηταν 17 ετών όταν
κάθισε στην ουρά για να πάρει το
λεωφορείο -μαζί με εκατοντάδες

άλλους υποψήφιους- για το interview που θα έκρινε αν θα κατάφερνε
να πάρει τη δουλειά.
Φυσικά του την έδωσαν κι έτσι
ο Τζορτζ βρέθηκε να καθαρίζει
τραπέζια
και
να
σερβίρει
χάμπουργκερ σε καλοζωισμένους
Αμερικανούς και καλομαθημένα
και
πολύ
τυχερά
παιδάκια.
«Ακόμα θυμάμαι την πρώτη μου
συνέντευξη», δήλωσε πρόσφατα ο
ίδιος, λέγοντας πως έβλεπε κόσμο να
πηγαινοέρχεται και δεν καταλάβαινε
τι ακριβώς γινόταν.
Οπως γίνεται συνήθως σε κάθε success stories σαν κι αυτό, ο σερβιτόρος
του 1971 είναι ο πρόεδρος του 2013.
Οι παππούδες του είχαν δίκιο όταν
έλεγαν ότι η Αμερική είναι η χώρα
της ευκαιρίας κι ας χρειάστηκε
να περιμένει ο εγγονός τους 42
ολόκληρα χρόνια για να δικαιωθεί.
Το αφεντικό των 67.000 υπαλλήλων!
Το να είσαι πρόεδρος του «Walt
Disney World Resort» δεν είναι
απλή υπόθεση και οι προκάτοχοι
της θέσης (ο Τζορτζ είναι ο πέμπτος
στη σειρά) δεν ήταν ποτέ τόσο
καλοδεχούμενοι από τους 67.000
υπαλλήλους, όσο είναι σήμερα ο
Τζορτζ Καλογρίδης (οικονομικοί
παράγοντες υποστηρίζουν ότι αυτή
τη στιγμή είναι από τα πιο ισχυρά
στελέχη επιχειρήσεων σε ολόκληρη
την Αμερική). «Μας ξέρει σχεδόν
όλους», λέει υπάλληλος της Dis

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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Μέρκελ: Εχω αμφιβολίες σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Επίσκεψη στην Τουρκία πραγματοποιεί
η γερμανίδα καγκελάριος
Οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας όπως και οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Γερμανίας κυριάρχησαν στις επαφές της
Γερμανίδας καγκελαρίου στην Άγκυρα, με την Άνγκελα Μέρκελ να εκφράζει μεν την επιθυμία της να
συνεχιστεί η (παγωμένη για την ώρα) ενταξαική διαδικασία, παρότι, όπως είπε, «έχω αμφιβολίες σχετικά
με την ένταξη της Τουρκίας».
Επιπλέον ζήτησε να υπάρξει
πρόοδος
στο
θέμα
του
Πρωτοκόλλου της Άγκυρας,
γιατί, όπως πρόσθεσε, «σε
αντίθετη περίπτωση θα είναι
περιορισμένος ο αριθμός των
κεφαλαίων που θα ανοίξουν.
Αλλά αν καταφέρουμε να
ανοίξουμε ένα κεφάλαιο, αυτό
θα είναι ένα βήμα».
Η καγκελάριος είπε ακόμα
πως
«οι
διαπραγματεύσεις
είναι ανοιχτές, πράγμα για το
οποίο υπάρχει συμφωνία στην
ΕΕ. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε
από τώρα το αποτέλεσμα των
διαπραγματεύσεων».
Θέμα
υπογραφής
του
πρωτοκόλλου της Άγκυρας
μπορεί να τεθεί μόνο ταυτόχρονα
με τα θέματα που προτάσσει η
τουρκική κυβέρνηση, δήλωσε για άλλη μια φορά ο Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος σε θέματα όπως το
απευθείας εμπόριο και το άνοιγμα του αεροδρομίου «Ερτζάν» στα κατεχόμενα της Κύπρου.
Ερωτηθείς από Γερμανό δημοσιογράφο κατά την κοινή συνέντευξη τύπου για το αν τίθεται θέμα να
υπογράψει η Τουρκία το πρωτόκολλο της Άγκυρας, ειδικά μετά την εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη ως
προέδρου, ο Ερντογάν είπε «καταρχάς να τα ξεχωρίσουμε. Δεν ήταν εκλογές στην Κύπρο, αλλά στη Νότια
Κύπρο».
Ο Ερντογάν έθεσε θέμα ταυτόχρονων βημάτων τόσο για το Πρωτόκολλο της Άγκυρας, όσο και για
το αίτημα της ΕΕ για υπογραφή εκ μέρους της Τουρκίας, της συμφωνίας επανεισδοχής. «Έχουμε κάνει
ανοίγματα στο θέμα το λιμανιών και των αεροδρομίων, αλλά δεν είδαμε κάποια ανταπόκριση στα
ανοίγματά μας αυτά» είπε ο Ερντογάν.
Για άλλο ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος, το αίτημα της τουρκικής πλευράς για έκδοση Τούρκων
πολιτών που καταζητούνται στην Τουρκία ως τρομοκράτες, η Μέρκελ είπε ότι «τα αιτήματα έκδοσης
εξετάζονται με μεγάλη ευαισθησία και προσοχή», λαμβάνοντας υπόψη στις συνθήκες κράτησης και άλλες
παραμέτρους.
Στο θέμα της τρομοκρατίας αναφέρθηκε και ο Ερντογάν. Η τουρκική πλευρά έχει ζητήσει από τη
Γερμανία να εκδοθούν από τη Γερμανία 200 «μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων», όπως τους χαρακτήρισε,
ενώ υπενθύμισε ότι ο δράστης της πρόσφατης βομβιστικής επίθεσης εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας
στην Άγκυρα είχε έλθει στην Τουρκία προερχόμενος από τη Γερμανία.
Οι δύο ηγέτες έδωσαν τέλος έμφαση και στις οικονομικές σχέσεις των χωρών τους που αυξάνονται
συνεχώς τα τελευταία χρόνια: το 2012 οι εμπορικές συναλλαγές ήταν γύρω στα 35 δισ. δολάρια, ενώ
πέντε εκατομμύρια Γερμανοί τουρίστες επισκέφτηκαν την Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, από το 2002 οι
τουρκικές επενδύσεις στην Ιταλία έφτασαν το 1,5 δισ., δολάρια.
Πηγή: TO BHMA 25-02-2013

“Μετά το αποτέλεσμα στην
Ιταλία, η Ευρώπη δεν πρέπει
να παραμείνει… κουφή”
Πηγή: REPORTER | 27.02.2013
Η σημειολογία του εκλογικού αποτελέσματος στην Ιταλία, και οι επιπτώσεις
του για το μέλλον της ευρωζώνης, ακόμη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αποτελούν κεντρικό θέμα συζήτησης και αναλύσεων στη Γηραιά Ήπειρο,
αλλά και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.

Το κεντρικό μήνυμα, της απόρριψης και αποδοκιμασίας πολιτικών τυφλής
λιτότητας, που έχουν ως εμπνευστή τη Γερμανία, αρχίζει να ακούγεται όλο
και πιο καθαρά στην ήπειρό μας.
Αν μάλιστα πιστέψουμε τον Πιερ Λουίτζι Μπερσάνι, τον υποψήφιο
πρωθυπουργό της Κεντροαριστεράς, που συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες
να είναι ο επόμενος ηγέτης της Ιταλίας, εφόσον καταστεί εφικτή η συγκρότηση
μιας κυβέρνησης συνεργασίας από περισσότερα πολιτικά κόμματα, ο Γάλλος
Πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ… πήρε ήδη το μήνυμα.
Ο Μπερσάνι αποκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο
Πρόεδρο, και ότι ο Φρανσουά Ολάντ του εκμυστηρεύτηκε πως “η Ευρώπη
δεν μπορεί να παραμείνει… κουφή, στο εκλογικό αποτέλεσμα της Ιταλίας”.
Οι διαπιστώσεις φυσικά είναι αυτονόητες. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν
επόμενα βήματα.

TRY OUR NEW WEBSITE

http://www.greekgnomi.net
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Στην Αθήνα ο Φρανσουά Ολάντ
για επίσκεψη «αστραπή»
(Συνέχεια από σελίδα 12)
φιλίας, μεταξύ της Γαλλίας και
της Ελλάδας. Και είναι μεγάλη
τιμή για μας που μπορέσαμε να
συνεισφέρουμε στην ανεξαρτησία
της Ελλάδας , στηρίξαμε τη
δημοκρατία που επανήλθε στην αρχή
της δεκαετίας του ’70 και μετά από
πρωτοβουλία της Γαλλίας μπόρεσε
η Ελλάδα να προσχωρήσει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στην
Ευρωζώνη. Την ίδια ώρα πρέπει να
πω ότι η Ελλάδα πάντα ήταν στο
πλευρό μας σε όλες τις ευτυχισμένες
ή δυστυχισμένες, τραγικές στιγμές
της ιστορίας μας. Είμαστε άρρηκτα
συνδεδεμένοι. Και όταν ακούω τους
Έλληνες πολιτικούς ηγέτες να μιλούν
γαλλικά πείθομαι άλλη μια φορά για
το πόσο κοντά βρισκόμαστε.
Θα ήθελα, όμως, να πω ότι βρίσκομαι
σήμερα εδώ σαν ηγέτης μίας χώρας
που θέλησε να παραμείνει η Ελλάδα
στην Ευρωζώνη. Και από την
ημέρα που εξελέγην, προσπάθησα
να πείσω όλους τους υπόλοιπους
ηγέτες ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει
στο εσωτερικό της Ευρωζώνης,
ότι,
βεβαίως,
ο
Ελληνικός
λαός μπορούσε και έπρεπε να
αποφασίσει, αλλά ότι χρειαζόμαστε
μία σταθερότητα στην Ευρωζώνη
και μία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία
μπορεί να αντιδράσει έναντι των
αγορών. Η Ελλάδα, λοιπόν, έπρεπε
να προσπαθήσει και έχει κάνει
πολύ σημαντικές προσπάθειες. Μου
υπενθύμισε ο Πρωθυπουργός ότι
σήμερα η Ελλάδα περνά την έκτη
χρονιά ύφεσης και ότι η ανεργία
έχει ξεπεράσει το 20%, το 60% για
τους νέους, και καμία άλλη χώρα
της Ευρώπης δεν έχει περάσει
από τέτοιες δοκιμασίες. Πρέπει,
λοιπόν, να είμαστε στο πλευρό της
Ελλάδας και φυσικά και έπρεπε να
γίνουν θυσίες. Έπρεπε να γίνουν
μεταρρυθμίσεις, την ίδια ώρα, όμως,
πρέπει να δώσουμε στην Ελλάδα
κάθε δυνατότητα και κάθε ευκαιρία,
για να πετύχει τους στόχους της.
Τους τελευταίους μήνες κάναμε
ό,τι μπορούσαμε, για να παραμείνει
η Ελλάδα στο ευρώ. Και αυτό
έγινε. Είναι κεκτημένο σήμερα.
Επιτρέψαμε επίσης στην Ελλάδα
να αποκτήσει την απαραίτητη
ρευστότητα από τη στιγμή που
τήρησε τις δεσμεύσεις και τις
υποχρεώσεις της. Έπρεπε, όμως,
να γίνουν και πολλά άλλα. Και
αυτό ήθελα να αποδείξει η Γαλλία.
Πρώτον, μία διοικητική συνεργασία,
έτσι ώστε η δική μας εμπειρία,
τεχνογνωσία να στηρίξει τις
μεταρρυθμίσεις που έχει ξεκινήσει η
Ελλάδα και, εδώ και πολλούς μήνες,
έχουμε πετύχει απτά αποτελέσματα.
Επίσης έπρεπε και το κάναμε σε

κάποιους τομείς, όπως η Υγεία, ο
Τουρισμός, να στηρίξουμε με τεχνικό
τρόπο τις Ελληνικές Αρχές και,
μόλις πριν λίγα λεπτά, υπογράψαμε
μια συμφωνία για τον Τουρισμό.
Άλλες συμφωνίες βρίσκονται σε
προετοιμασία, σε εξέλιξη για τον
τομέα της Υγείας με το Ινστιτούτο
Παστέρ και σε πολλούς άλλους
τομείς μπορούμε να στηρίξουμε την
Ελλάδα, για θέματα φορολογίας,
για μηχανισμούς ελέγχου, για
το κτηματολόγιο. Η τεχνική της
Γαλλίας είναι στη διάθεση των
Ελληνικών Αρχών. Αυτά όλα μπορεί
να τα κάνει το κράτος.
Εγώ, όμως, ήρθα εδώ στην
Αθήνα, για να κινητοποιήσω τις
γαλλικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να
επενδύσουν στην Ελλάδα. Κι αυτό
είναι συμφέρον και της Ελλάδας,
αλλά και της Γαλλίας. Πολλές
επιχειρήσεις γαλλικές βρίσκονταν
και ήταν δραστήριες στην Ελλάδα
εδώ και χρόνια και η ευημερία στην
Ελλάδα ήταν κάτι που στήριξε αυτές
τις επιχειρήσεις και πολλές από
αυτές σήμερα παραμένουν στην
Ελλάδα και στηρίζουν την Ελλάδα.
Θα πρέπει να ενισχύσουμε την
παρουσία τους. Ο Πρωθυπουργός
μίλησε
για
το
πρόγραμμα
αποκρατικοποιήσεων κάτι το οποίο
είναι απόφαση των Ελλήνων,
είναι μία σύσταση, βεβαίως, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη
στιγμή, λοιπόν, που θα ξεκινήσουν
οι
διαγωνισμοί,
οι
γαλλικές
επιχειρήσεις θα είναι παρούσες,
διότι έχουμε υπηρεσίες ποιοτικές, τις
οποίες θέλουμε να προσφέρουμε στη
διάθεση των Ελλήνων σε πολλούς
τομείς, όπως το νερό, η ηλεκτρινή
ενέργεια, οι σιδηρόδρομοι και
πολλοί άλλοι τομείς που με μεγάλη
διαφάνεια οι γαλλικές επιχειρήσεις
θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες
προκήρυξης διαγωνισμού.
Θα ήθελα επίσης να πω ότι είμαι
εδώ, για να ενισχύσω τις επενδύσεις.
Ο Πρωθυπουργός ζήτησε το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων να
μπορέσει να στηρίξει το Ταμείο το
οποίο θα ιδρυθεί στην Ελλάδα για
τη στήριξη των επενδύσεων. Κι
όταν μιλάμε για αλληλεγγύη, δεν
αναφερόμαστε μόνο σε ρευστότητα.
Αυτό που χρειαζόμαστε στην
Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα
είναι
ανάπτυξη,
περισσότερη
ανάπτυξη, γιατί μόνο με αυτό τον
τρόπο θα μπορέσουμε να καλύψουμε
τους στόχους τους οποίους έχουμε
θέσει για μείωση των ελλειμμάτων.
Στηρίζω, λοιπόν, τη δράση της
Ελλάδας και ευχαριστώ την Ελλάδα
και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, διότι
ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη

που μας στήριξε πολιτικά στην
επιχείρησή μας στο Μάλι.
Έχουμε εδώ και πολλά χρόνια μία
συνεργασία σε αμυντικά θέματα.
Ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας
Jean-Yves le Drian. θα έρθει
στην Ελλάδα. Δεν ήρθα, όμως,
στην Ελλάδα, για να πουλήσω
εξοπλισμούς. Το άκουσα και αυτό.
Ήρθα στην Ελλάδα, για να δείξω
αλληλεγγύη και για να βοηθήσω

να επανέλθει η εμπιστοσύνη στην
Ελλάδα. Αυτό που χρειαζόμαστε
είναι εμπιστοσύνη, για να επανέλθει
η ανάπτυξη. Οι προσπάθειες των
Ελλήνων ήταν χρήσιμες για όλη την
Ευρώπη και σήμερα πρέπει το κλίμα
αυτό εμπιστοσύνης να προσελκύσει
τους
επενδυτές,
εκεί
όπου
χρειάζονται οι επενδύσεις, δηλαδή
στην Ελλάδα. Και την ίδια ώρα
πρέπει να επανέλθει η εμπιστοσύνη

στους πολίτες της Ευρώπης,
τους Έλληνες πολίτες, στους
καταναλωτές και να κατανοήσουν
ότι όλες οι προσπάθειες που έχουν
γίνει για τον έλεγχο του δημόσιου
χρέους θα πρέπει να οδηγήσουν
πίσω στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Αυτό είναι το μήνυμα που ήθελα
να δώσω, ένα μήνυμα φιλίας, ένα
μήνυμα στήριξης, εμπιστοσύνης και
ανάπτυξης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Η φωτογραφία πάρθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2013 στο καφενείο “Ζεστή Γωνιά”
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Σούρεη, στο μεσημβιανό γεύμα που
καθιερώθηκε να γίνεται κάθε Τρίτη, ήταν λίγοι οι παρευρισκόμενοι αλλά τυχεροί,
φάγανε μαρίδες τηγανιτές και πλούσια ελληνική σαλάτα. Χαμένοι αυτοί που δεν
ήρθαν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΑΝ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ
Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013, στις 7 μ.μ. στην μικρή αίθουσα του Ελληνικού Κέντρου
συνεδρίασαν μαζί τα δυο τμήματα της ΑΧΕΠΑΣ και συζήτησαν διάφορα θέματα. Το κυριότερο ήταν η
ανάγκη προσέλευσης νέων που θα αναλάβουν να συνεχίσουν το πολύτιμο έργο της οργάνωσης, διότι
τα περισσότερα μέλη έχουν τα χρονάκια τους και δεν δύνανται να προσφέρουν πολλά.
Επίσης συζητήθηκε το θέμα για την συγκέντρωση χρημάτων να βοηθήσουν τα παιδιά που θα πάνε στην
κατασκήνωση «Μεταμόρφωσης» που διοργανώνει ο ιερέας π. Κώστας Οικονόμου.
Για το σκοπό αυτό η Οργάνωση της ΑΧΕΠΑ διοργανώνει στις 16 Μαρτίου 2013 μια ελληνική βραδιά
με μπουζούκια στο εστιατόριο «ΣΥΜΠΑΤΙΚΟ» το εισιτήριο με φαγητό είναι $40 δολάρια το άτομο.
Τα εισιτήρια είναι λίγα και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κλείσουν τραπέζι σύντομα. διότι
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Συνέντευξη από το Θεό
Είδα όνειρο ότι πήρα συνέντευξη από το Θεό.
«Θες, λοιπόν να σου δώσω συνέντευξη;»
Ρώτησε ο Θεός.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής
Κοινότητας Ανατολικού Βανκούβερ για το 20132014
Πρόεδρος: Παναγιώτης Κάσσαρης, Αντιπρόεδρος:
Γεώργιος Σαχινίδης, Ταμείας: Άλεξ Τσουκαλάς,
Γραμματέας: Κώστας Νικολάου.
ΜΕΛΗ: Άδμιτος Κάσσαρης, Ανδρέας Καπέλος,
Ανδρέας Προκοπίου, Χρυσούλα Γονιδάκη,
Δημήτριος Νιβολιανίτης, Δημήτριος Πατσέας,
Γεώργιος Τσούκας, Γεωργία, Γκασιορόβσκι,
Γιώργος Βεντούρης, Ελένη Ισμηρνιόγλου, Πάνος
Μπιλαλάκης, Παντελής Νταλαχάνης.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

«Αν σας περισσεύει χρόνος», απάντησα.
Ο Θεός χαμογέλασε: «Έχω μια μέρα και μια
Αιωνιότητα. Τι ερωτήσεις σκέφτεσαι να μου
Υποβάλεις;»
«Τι είναι αυτό που σας εκπλήσσει περισσότερο
Στους ανθρώπους; »
Και ο Θεός απάντησε:
Ότι ζουν σαν να μην πρόκειται να πεθάνουν
ποτέ, και πεθαίνουν σαν να μην έχουν ζήσει
καθόλου…
Ότι χάνουν την υγεία τους προσπαθώντας να
κερδίσουν λεφτά, κι ύστερα χάνουν τα λεφτά
για να ξαναβρούν την υγεία τους.
Ότι με το να αγχώνονται για το μέλλον τους,
Λησμονούν το παρόν τους, κι έτσι δεν ζουν
Ούτε στο μέλλον ούτε στο παρόν.
Ότι βιάζονται να αποβάλουν την παιδικότητά τους:
Θέλουν να μεγαλώσουν γρήγορα και ύστερα
παρακαλούν να ξαναγίνουν παιδιά.

Σας κάνουμε γνωστόν ότι τα παρακάτω μέλη
απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας του Σούρεη
και Fraser Valley.
Πρόεδρος: Γεώργιος Γιαννακόπουλος,
Α΄Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Ανδρέου,
B΄Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος,
Α΄Ταμίας: Αθανάσιος Ζορβάκης, Β΄Ταμίας:
Χρήστος Κλωναράκης, Γραμματείς: Αθηνά
Schwan , Γεώργιος Διαμαντόπουλος.
Μέλη: Σάββας Κόττας, Έλένη Μέλιου, Ron
McKave, Κώστας Κοντογιαννάτος, Παναγιώτης
Στρατηδάκης, Λούλα Μανολοπούλου,
Παναγιώτης Τσιάκος.

Έλληνας ο νέος
ισχυρός άντρας
της Disney
(Συνέχεια από σελίδα 16)
ney που προσελήφθη από τον ίδιο ως ξεναγός. «Ο
Καλογρίδης είναι περισσότερο άνθρωπος. Μιλάει σε
όλους και μας ξέρει σχεδόν όλους με τα μικρά μας
τα ονόματα. Είναι μέσα στην Disney από τα 17 του,
έχει περάσει σχεδόν απ’ όλα τα πόστα και ήμασταν
σίγουροι ότι μια μέρα θα γινόταν πρόεδρος, αφού το
αξίζει πραγματικά», συμπληρώνει.
Το «Walt Disney World Resort» ή αλλιώς το νέο
«γραφείο» του Τζορτζ Καλογρίδη είναι μια μητρόπολη
40 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει
τέσσερα θεματικά πάρκα, δύο πάρκα με νερό, 24.000
δωμάτια ξενοδοχείων, 3.000 σουίτες που λειτουργούν
με χρονομίσθωση, ένα εμπορικό κέντρο 120
στρεμμάτων και ένα αθλητικό κέντρο 230 στρεμμάτων.
«Είναι η δουλειά των ονείρων μου», εκμυστηρεύεται
σε φίλους και συναδέλφους του ο νέος πρόεδρος.
«Το ξέρουμε», του απαντούν όσοι τον γνωρίζουν
καλά και έχουν πολλές ιστορίες να διηγηθούν, όπως
για παράδειγμα αυτή που «την πρώτη του μέρα
στο αντίστοιχο θέρετρο της Καλιφόρνια ως γενικός
διευθυντής την πέρασε έξω, στα πάρκα. Μάζευε
πλαστικά μπουκάλια από τα σκουπίδια και τα έβαζε
στους κάδους της ανακύκλωσης», θυμάται ένας πρώην
συνάδελφός του. «Αναγνωρίζω ότι όσοι έρχονται στην
Disney είναι εργαζόμενοι που επέλεξαν να έρθουν

ΚΟYΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1926-2013

Πέθανε
στο
Βανκούβερ
στις
19
Φεβρουαρίου
2013
ο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΗΣ.
Ο Κώστας Κουρής ήταν ένας
παραδειγματικός
οικογενειάρχης,
πολύ κοινωνικός και αγαπητός από
την ομογένεια. Στις παρέες του ήταν
αυτός που χάριζε το γέλιο σε όλους,
ο Κώστας ήταν μια αστείρευτη πηγή
από ανέκδοτα. Κάθε φορά που με
συναντούσε με πλησίαζε και μου
έλεγε και ένα ανέκδοτο, να το γράψω
στην εφημερίδα.
Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου την Δευτέρα 25η
Φεβρουαρίου 2013 και η κηδεία έγινε την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου
2013.
Στη σύζυγό του Κωνσταντίνα, στα παιδιά του Άγγελο (Genie),
Πήτερ (Μαρίνα), στα εγγόνια και δισέγγονα, συγγενείς και φίλους
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΚΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ (Nick)
1922-2013

Να μάθουν ότι δεν ωφελεί να συγκρίνουμε τους
εαυτούς μας με τους άλλους.

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 20
Φεβρουαρίου 2013, Ο ΝΙΚΟΛΑΣ
ΚΑΛΛΑΣ. Γεννήθηκε στο Νομό
Λακωνίας στις 18 Νοεμβρίου 1922.
Το 1962 μετανάστευσε στο Μόντρεαλ
Καναδά μαζί με την γυναίκα του
και τα δυο τους παιδιά. Το 1970
η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο
Βανκούβερ και για 43 χρόνια ζούσε
στο Βόρειο Βανκούβερ. Ήταν ένας
υποδειγματικός
οικογενειάρχης,
κοινωνικός στην παροικία και αγαπητός απ΄όλους τους ομογενείς.
Πριν λίγα χρόνια πέθανε η σύζυγός του για 60 χρόνια Παναγιώτα.
Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου την
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 και η κηδεία έγινε την Τρίτη στις
26 Φεβρουαρίου 2013 και η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο του
Βορείου Βανκούβερ.

Να μάθουν ότι πλούσιος δεν είναι αυτός που
έχει τα περισσότερα, αλλά αυτός που χρειάζεται
τα λιγότερα.

Στα παιδιά του Γιώργο (Άννα), Κατερίνα (Δημήτρη), στα εγγόνια
του, Νίκο, Πένη (Γιώργο, Χλόη), Γιάννη, Νίκο και Ρία, στους
συγγενείς και φίλους, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Ο Θεός πήρε το χέρι μου στο δικό του, μείναμε
Για λίγο σιωπηλοί και μετά ρώτησα: «Σαν γονιός,
Ποια είναι τα μαθήματα ζωής που θα θέλατε να
Μάθουν τα παιδιά σας;»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΝΘΗ

Ο Θεός απάντησε χαμογελώντας
Να μάθουν ότι δεν μπορούν να αναγκάσουν
Τους άλλους να τους αγαπήσουν. Αυτό που
μπορούν να κάνουν είναι να γίνουν άξιοι να
αγαπηθούν.
Να μάθουν ότι δεν μετράνε περισσότερο τα
πράγματα που έχουμε στη ζωή μας, αλλά
οι άνθρωποι που έχουμε στη ζωή μας.

Να μάθουν ότι μέσα σε ελάχιστες στιγμές
μπορείς ν’ ανοίξεις στον άλλο πληγές που μετά
παίρνει χρόνια πολλά να τις γιατρέψεις.
Να μάθουν τη συγχώρηση συγχωρώντας.
Να μάθουν πως υπάρχουν άνθρωποι που τους
αγαπούν πραγματικά, που όμως δεν ξέρουν πώς
να δείξουν ή να εκφράσουν τα αισθήματά τους.
Να μάθουν ότι τα χρήματα μπορούν να
αγοράσουν τα πάντα…εκτός από την ευτυχία!
Να μάθουν ότι δύο άνθρωποι μπορεί να
κοιτάζουν το ίδιο πράγμα αλλά να βλέπουν δύο
διαφορετικά.
Να μάθουν ότι δεν φτάνει πάντα να σε
συγχωρούν οι άλλοι, πρέπει να μπορείς να
συγχωρήσεις κι ο ίδιος τον εαυτόν σου.
Και να μάθουν ότι για τα παιδιά μου εγώ θα
είμαι πάντα κοντά τους,

εδώ για να περάσουν όμορφα με τις οικογένειές τους.
Το σέβομαι απόλυτα και θέλω να περνάνε όλοι τόσο
καλά όπως θέλω κι εγώ να περνάω στις διακοπές μου»,
ήταν το σχόλιο του Τζορτζ, ενώ ένας άλλος εργαζόμενος
περιγράφει ένα ακόμη περιστατικό με πρωταγωνιστή τον
νέο πρόεδρο.
«Όταν ο Καλογρίδης εργαζόταν ως διευθυντής του
“Grand Resort & spa” στη Φλόριντα, τον ενημέρωσαν
πως μια πελάτισσα ζήτησε το χορτάρι του ξενοδοχείου να
είναι στεγνό γιατί θα ήταν οικοδέσποινα ενός συνεδρίου
γεωπόνων με αντικείμενο το γκαζόν. Τότε, λοιπόν, εκείνος
μάζεψε όσες πετσέτες μπορούσε μέσα από το ξενοδοχείο,
βγήκε έξω και άρχισε να στεγνώνει το γκαζόν μόνος του!».
Προφανώς τίποτα δεν είναι τυχαίο...

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

Πρόεδρος της Κύπρου
ο Αναστασιάδης με 57,48%
Ο Νίκος Αναστασιάδης του ΔΗΣΥ είναι ο νέος Πρόεδρος της
Κύπρου, καθώς σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο
Εσωτερικών εξασφάλισε το 57,48% των ψήφων έναντι 42,51% του
Σταύρου Μαλά, που υποστηρίχτηκε από το ΑΚΕΛ.
Η συνεργασία με την Ελλάδα, σε όλα τα επίπεδα, θα αποτελέσει
ξανά κορυφαία πολιτική προτεραιότητα, τόνισε ο νέος πρόεδρος
της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης στις πρώτες του δηλώσεις στους
δημοσιογράφους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τις πρώτες
ενέργειες του θα είναι η υποβολή αιτήματος ένταξης της Κύπρου
στον Συνεταιρισμό για την Ειρήνη.
«Σήμερα ο κυρίαρχος λαός μας έδωσε την εντολή για τη
διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη πενταετία. Αποδέχομαι
αυτή την εντολή με ιδιαίτερη τιμή και αναλαμβάνω την ευθύνη
που εναποθέτει στους ώμους η λαϊκή βούληση», ανέφερε
ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος εξέφρασε εκτίμηση προς τους
ανθυποψηφίους του.
Τόνισε πως δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι σε αυτές τις
εκλογές. «Αν υπάρχει κάποιος ηττημένος, αυτός πρέπει να είναι
η απαισιοδοξία και η απογοήτευση. Και αν είναι κάποιος νικητής,
αυτός οπωσδήποτε είναι η ελπίδα και η προοπτική», είπε.
Ο κ. Αναστασιάδης δεσμεύτηκε να αναλώσει όλες του τις
δυνάμεις στην εξυπηρέτηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων
της δοκιμαζόμενης Κύπρου και να ενεργεί και συμπεριφέρεται
ως Πρόεδρος όλων των Κυπρίων ανεξαρτήτως ιδεολογικών ή
κομματικών καταβολών. Στις προτεραιότητες του, είπε, είναι η
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς με
ριζοσπαστικές θεσμικές αλλαγές, εκσυγχρονισμό του κράτους και
αποκατάσταση σε απόλυτο βαθμό της αξιοκρατίας.
Η μεγαλύτερη πρόκληση, υπογράμμισε ο νέος πρόεδρος, τούτη
την ώρα είναι να μπει η οικονομία σε πορεία σταθεροποίησης και
ανάπτυξης.
Για το σκοπό αυτό δήλωσε ότι θα συνομιλήσει και θα συνεργαστεί
αξιόπιστα με τους Ευρωπαίους εταίρους «με σκοπό την ταχύτερη
δυνατή ολοκλήρωση της δανειακής σύμβασης κατά τρόπο που θα
διασφαλίζει τις ευάλωτες ομάδες, την κοινωνική συνοχή και την
εργατική ειρήνη».
Απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε θέλουμε
την Ευρώπη δίπλα μας, επεσήμανε.
Ο νέος πρόεδρος, με τις δηλώσεις του έστειλε προς τους
Τουρκοκύπριους μήνυμα ειρήνης, φιλίας και ειλικρινούς πρόθεσης
για μια λύση, που «θα οδηγεί σε μια πατρίδα σύγχρονη, ευρωπαϊκή
που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών και θα
δημιουργεί τις προοπτικές για πρόοδο, προκοπή και ευημερία, όλων
των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας».

http://www.greekgnomi.net

ΠΟΙΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ

Η Ξενηθκειά
Εγέρασα χαρώ σε μου στα γέρημα τα
ξένα
Ελάλες μου το εσού μανά , μα έ σ’άκουσα
εσένα
Εσασα τες βαλίτσες μου, έπιασα τα
ππουρτού μου
Εκαμα ο ξεροτζιέφαλος , ότι έκοψε του
νού μου.
Εφυα, επήα μακρυά, στης γης την άλλην
άκραν
Επιάστηκα σαν πιάννεται ο ποντικός στη
τσάκραν
Εν ελοάρκασα καλά , πώς έθεν να
γεράσω
Ενέχειρο της ξενιθκειάς πως εν ναμπώ,
να φτάσω
Εφτύχησα όμως να δώ, τζιαί τέσσερα
αγκόνια
Εχω τα γιά παρηορκά, στα δύσκολα τα
γρόνια
Έδωσα μέσα στη δουλειά, είχα παιδκιά
να ζήσω
έφερα τα εγιώ δαμαί, χωρίς να τα
ρωτήσω.
Εμιαλύνασι τωρά, τη στράτα τους
επιάσαν
Εκάμασι δικά τους σπιτικά, τη πάντα
τους εσάσαν
Εχουσι την υγεία τους, έχουν τζιαί τη
δουλειά τους
εξέννοιασα εγιώ. Ας εν καλά, τζιαί ο
Θεός μιτά τους
Νίκος Χαριλάου Χατζιωάννου
Εν Βανκούβερ, 17 Ιουνίου 2012

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.

