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“Γραφείο Ελευθερίας της Θρησκείας”
Σπάει τα ρεκόρ η
ανεργία στη Γαλλία Ambassador A. Bennett visits Metropolitan Sotirios
Περισσότεροι από
3,2 εκατ. δεν έχουν
εργασία
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 25/04/2013 ΤΟ ΒΗΜΑ

Κόλαφο για την κυβέρνηση του Φρανσουά Ολάντ αποτελούν
τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν για την ανεργία στη
Γαλλία: οι άνεργοι τον περασμένο Μάρτιο έφτασαν τα 3,2
εκατομμύρια, αριθμός που καταγράφεται για πρώτη φορά
από το 1996, οπότε το γαλλικό υπουργείο Εργασίας άρχισε
να τηρεί στοιχεία για την ανεργία.
Ο Ολάντ έχει επανειλλημμένως δεσμευθεί ότι θα τονώσει
την γαλλική οικονομία και την αγορά εργασίας. Ωστόσο,
κάθε μήνας που περνά βρίσκει τον αριθμό τον ανέργων στη
Γαλλία όλο και μεγαλύτερο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εργασίας, ο
αριθμός των ανθρώπων που υπάγονται στην Κατηγορία Α δηλαδή αυτών που δεν εργάζονται καθόλου - αυξήθηκε κατά
1,2% τον Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο, φτάνοντας
τους 3.224.600 ανέργους.
Ο αριθμός αυτός έσπασε το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ
των 3.196.000 ανέργων, που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο
του 1997.
Ο αριθμός των ανέργων στη Γαλλία είναι σήμερα αυξημένος
κατά 11,5% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2012, δύο μήνες
πριν ο Ολάντ αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας.
Τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιούνται την ίδια μέρα που έγινε
γνωστό ότι η ανεργία στην Ισπανία άγγιξε το 27,2% επί του
πληθυσμού της χώρας. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε έξι
εκατ. ανθρώπους.
Ο κ. Ολάντ έχει δεσμευθεί ότι θα κατευθύνει όλες τις
προσπάθειές του στην μείωση της ανεργίας μέχρι το τέλος
του έτους. «Η πορεία που έχω χαράξει είναι να κάνουμε τα
πάντα για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Καθώς δεν θα
έχουμε ανάπτυξη το 2013, και αυτό είναι βέβαιο, ο μόνος
τρόπος για να μειωθεί η ανεργία μέχρι το τέλος του έτους
είναι να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς που έχουν
θεσπίσει», είπε ο κ. Ολάντ την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από το Πεκίνο όπου
βρίσκεται.

Ο Πρέσβης Andrew Bennett, με τον Μητροπολίτη στο γραφείο του Μητροπολίτη.
Metropolitan Sotirios meets with Dr. Andrew Bennett, Ambassador of Religious Freedom,
at the Metropolis.
Ο Πρέσβης A. Bennett, Διευθυντής του Γραφείου Ελευθερίας της Θρησκείας της Καναδικής Κυβέρνησης,
επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Σωτήριο στο γραφείο του στις 5 Απριλίου, 2013.
Ο Μητροπολίτης παρέθεσε γεύµα και συνεζήτησαν τα πάντα και µε κάθε λεπτοµέρεια αναφορικά µε την
παραβίαση των θρησκευτικών ελευθεριών σε διάφορες χώρες του κόσµου.
Ambassador Dr. A. Bennett, Ambassador of the Canadian Government’s Office of Religious Freedom,
visited Metropolitan Sotirios at his office on April 5, 2013. Metropolitan Sotirios hosted a luncheon for
the Ambassador and they discussed everything about the violation of religious freedom in countries
around the world in great detail.

Η Βοστώνη νίκησε: «Τον πιάσαμε!»
Πηγή: TA NEA Απρίλιος 19, 2913
«Τον πιάσαμε» ανακοίνωσε μέσω Twitter ο δήμαρχος της Βοστώνης,
Τομ Μενίνο, αναφερόμενος στον δεύτερο ύποπτο για τις βομβιστικές
επιθέσεις της Δευτέρας στον ιστορικό Μαραθώνιο της πόλης, τον
19χρονο Τζοχάρ Τσαρνάεφ.
Οι αστυνομικές αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι ο ύποπτος είχε
εντοπιστεί στο Γουότερταουν της Μασαχουσέτης.
Η αστυνομία της Βοστώνης
ανάρτησε στο Twitter
«Συνελήφθη! Το κυνήγι
τελείωσε. Η αναζήτηση
ολοκληρώθηκε. Ο τρόμος
τελείωσε. Και η δικαιοσύνη
θριάμβευσε».
Ο δεύτερος ύποπτος για τις
βομβιστικές επιθέσεις στη
Βοστώνη, τραυματίστηκε
σοβαρά και διακομίστηκε σε
νοσοκομείο της Μασαχουσέτης
εξαιτίας αιμορραγίας.
Ο 19χρονος Τζοχάρ
Τσαρνάεφ, εντοπίστηκε από
τις αστυνομικές αρχές στην
πρύμνη ενός σκάφους, το οποίο
βρισκόταν σταθμευμένο στην
αυλή ενός σπιτιού σε προάστιο
(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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(Συνέχεια από σελίδα 1)

της Βοστώνης, ανακοίνωσε
ο Ντέιβιντ Προκόπιο,
εκπρόσωπος της αστυνομίας της
Μασαχουσέτης.
Οι αρχές κατάφεραν να
συλλάβουν τον ύποπτο μετά από
πληροφορία που έδωσε στην
αστυνομία ένας κάτοικος, ο
οποίος παρατήρησε αίμα κοντά
στο σκάφος.
Λίγο μετά τη σύλληψη και του
δεύτερου υπόπτου, ο αμερικανός
Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα

εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο
όπου έκανε δηλώσεις.
«Προφανώς συνεχίζουν
να υπάρχουν αναπάντητα
ερωτήματα», είπε.
«Ανάμεσα σε αυτά τα
ερωτήματα: γιατί οι δύο νεαροί
άνδρες, οι οποίοι μεγάλωσαν
και σπούδασαν ως μέλη της
κοινότητας και της χώρας μας,
κατέφυγαν σε αυτού του είδους
βίαιες πράξεις. Πως σχεδίασαν
και έφεραν εις πέρας αυτές

τις επιθέσεις και άραγε είχαν
βοήθεια;» δήλωσε ο Ομπάμα.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ,
φαινόταν ιδιαίτερα
μελαγχολικός και είπε ότι οι
Αμερικανοί χρωστούν πολλά
στους κατοίκους της Βοστώνης
και της Μασαχουσέτης, για την
αντοχή που επέδειξαν κατά τη
διάρκεια των δύο εκρήξεων, οι
οποίες κόστισαν τη ζωή σε 3
ανθρώπους και προκάλεσαν τον
τραυματισμό 176 ακόμα.

Κατηγορίες για «χρήση όπλου
μαζικής καταστροφής» στον
βομβιστή της Βοστόνης
απήγγειλαν οι αρχές των
ΗΠΑ στον 19χρονο Τζοκάρ
Τσαρνάγιεφ
Οι αρχές ανακοίνωσαν
τις κατηγορίες στον
Τσαρνάγιεφ, στο δωμάτιο
του νοσοκομείου όπου
παραμένει σε σοβαρή αλλά
σταθερή κατάσταση, και υπό
αυστηρή φρούρηση, αλλά
συνεχίζουν να ψάχνουν για
τα κίνητρα της επίθεσης. Ο
κατηγορούμενος, που δεν
έχει πάντα τις αισθήσεις
του, δεν μπορεί ακόμη να
μιλήσει λόγω τραύματος στο
λαιμό. Δεν είναι ξεκάθαρο
αν το τραύμα αυτό είναι
αποτέλεσμα της ανταλλαγής
πυρών με την αστυνομία,
ή αν πρόκειται για
αυτοπυροβολισμό. Πάντως
ο Τσαρνάγιεφ έχει απαντήσει

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
των ΗΠΑ, Έρικ Χόλντερ,
δήλωσε ότι οι έρευνες
συνεχίζονται και τόνισε
ότι: «αυτοί που στοχεύουν
αθώους αμερικανούς και
τρομοκρατούν τις πόλεις μας
δεν πρόκειται να αποφύγουν
την δικαιοσύνη» και
πρόσθεσε ότι «οι υπεύθυνοι
γι’ αυτές τις ειδεχθείς πράξεις
θα λογοδοτήσουν σύμφωνα
με ότι προβλέπει ο νόμος».
Στο μεταξύ, αποκαθίσταται
στη Βοστώνη ο κανονικός
ρυθμός ζωής. Άνοιξαν τα
σχολεία, και τα καταστήματα
και επέστρεψε η κίνηση στις
οδικές αρτηρίες. Επίσης
στις 2:50, ώρα Βοστώνης,
δηλαδή την ώρα ακριβώς που
εξερράγη η πρώτη βόμβα,
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή,
για την συμπλήρωση μιας
εβδομάδας απ’ τις τραγικές
επιθέσεις.
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γραπτά σε κάποιες ερωτήσεις
των ανακριτών.
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Οι αμερικανικές αρχές
απήγγειλαν ομοσπονδιακές
κατηγορίες για, μεταξύ
άλλων, «χρήση όπλου
μαζικής καταστροφής», και
για «εσκεμμένη καταστροφή
προσωπικής περιουσίας
με αποτέλεσμα να χαθούν
ανθρώπινες ζωές», σε
βάρος του υπόπτου για τις
βομβιστικές επιθέσεις στη
Βοστώνη την περασμένη
Δευτέρα. Πάντως οι αρχές
δεν έχουν διευκρινίσει
ακόμη αν θα ζητήσουν
την θανατική ποινή σε
βάρος του 19χρονου,
Τζοκάρ Τσαρνάγιεφ. Αλλά
οι κατηγορίες που του
προσάπτονται επισύρουν την
εσχάτη των ποινών.
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τα θύματα, της 29χρονης
Κρίσταλ, πραγματοποιήθηκε
την Δευτέρα το πρωί. Επίσης
έχει προγραμματιστεί
επιμνημόσυνη δέηση,

για το δεύτερο θύμα, την
μεταπτυχιακή φοιτήτρια
απ’ την Κίνα, της οποίας οι
γονείς ήρθαν στις ΗΠΑ.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ : ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ
Την Τετάρτη, 27 Μαρτίου,
επ’ευκαιρία της 192ας επετείου
της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας της
25ης Μαρτίου 1821 και στα πλαίσια
των εθνωφελών μας εκδηλώσεων,
δόθηκε στην Αίθουσα «Γρίβας –
Διγενής» διάλεξη με θέμα:
«Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ», με ομιλητή τον
κ.
ΣΠΥΡΟ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ,
Αντιπρόεδρο
της
Εθνικής
Αντιστασιακής Οργανώσεως «Χ».
Ο Πρόεδρος της «Χ», κ.
Ιωάννης Γιαννάκενας, προλόγισε
την εκδήλωση, λέγοντας ότι η
Εθνεγερσία των Ελλήνων ήταν μία
στιγμή Ελληνικού φωτός απέναντι
στο σκοτάδι, που του επιτίθεται..
Αυτήν ακριβώς την επέτειο τιμούμε
ως Έλληνες Εθνικιστές και ως
μέλη της Εθνικής Αντιστασιακής
Οργανώσεως «Χ». Στη συνέχεια, ο
λόγος δόθηκε στον ομιλητή κ. Σπ.Στ.
Αφετηρία της ομιλίας του κ. Σπ.
Σταυρ.ἠήταν η πτώση της Κωνστ/
λεως στις 29 Μαΐου, ημέρα Τρίτη
το 1453 και ο ηρωικός θάνατος
του
τελευταίου
αυτοκράτορα
Κων. Παλαιολόγου. Η διαθήκη
του, που την υπέγραψε με το αίμα
του, αφορούσε τα δικαιώματα του
Ελληνικού Γένους επί της προγονικής
του κληρονομιάς. Στα τετρακόσια
χρόνια που ακολούθησαν, οι 15
γενιές των υποδούλων Ελλήνων
προσεύχονταν για την λευτεριά τους
στα εικονίσματα των αγίων και τους
ζητούσαν να τους δίνει υπομονή και
αντοχή στα βάσανά τους τα φρικτά.
Παράλληλα, όμως, δεν σταμάτησαν
τον πόλεμο κατά των Οθωμανών.
1200 εξεγέρσεις και κινήματα, μικρά
και μεγάλα, πραγματοποιήθηκαν
σε Σπάρτη, Ακαρνανία, Ναύπλιο,
Λήμνο… Ο άρχοντας Κροκόδειλος
Κλαδάς, με ορμητήριο την Μάνη,
διασχίζει τον Ελλαδικό χώρο,
νικώντας παντού τους Τούρκους,
φθάνει στην Χειμάρρα, με σημαία
τον Δικέφαλο αήτο, την σημερινή
Αλβανική σημαία, καθώς το 1479
έτρεξε να βοηθήσει τον Έλληνα
τοπικό επαναστάτη στην Κρούγια
Ιωάννη Καστριώτη, γιο του
Γεωργίου Καστριώτη, του γνωστού
μας Σκεντέρμπεη. Τα επαναστατικά
κινήματα φούντωσαν σε όλη την
Ελλάδα και σημειώθηκε το 1532 η
πρώτη παρασπονδία των ξένων από
τον ναύαρχο των Γενοβέζων Αντρέα
Ντόρια, ο οποίος είχε ξεσηκώσει
τον Μοριά, κατ’ εντολήν του
Γερμανού αυτοκράτορα Καρόλου
του Ε’, αλλά μόλις είδε τους
επερχόμενους Τούρκους από ξηρά
και θάλασσα, λιγοψύχησε και έφυγε,
εγκαταλείποντας τους Έλληνες στην
σφαγή των Οθωμανών. Το 1571 οι
Kύπριοι αντιστέκονται, ακολουθεί
η μεγάλη ναυμαχία της Ναυπάκτου,
όπου πολέμησαν ενωμένες οι
Χριστιανικές Δυνάμεις Ελλήνων και
Δυτικών και πρωτοστάτησαν στην
νίκη οι Επτανήσιοι καραβοκύρηδες.
Σε όλους τους Βενετοτουρκικούς
και Ρωσοτουρκικούς πολέμους, οι
Έλληνες χύνουν το περισσότερο
αίμα, αλλά απογοητεύονται συνεχώς,
από τους ξένους, που κοιτάζουν
μόνο τα συμφέροντά τους. Δείγματα
γραφής τους οι Ναπολεόντιοι
πόλεμοι
(Φραγκοκάστελο
στα
Σφακιά, Χατζημιχάλης Νταλιάνης,
Δροσουλίτες), τα
Ορλωφικά
(αφανισμός της Πελοποννήσου από
τους ληστοαλβανούς μισθοφόρους),
οι προδοσίες των Βενετσιάνων
(τεμαχισμός και καρατόμηση του
Ανδρίτσου, πατρός του Οδυσσέα)
και τόσες άλλες, που στοίχησαν
τον μαρτυρικό θάνατο τόσων και
τόσων Ελλήνων ηρώων. Όμως,
οι Έλληνες οπλαρχηγοί πάνω στα
βουνά διαιωνίζουν τον τύπο του
ηθικοανδρειωμένου πολεμιστή και
εξυμνούνται από την λογοτεχνία,
την ποίηση και ιδιαιτέρως από το
δημοτικό μας τραγούδι. Μεγάλη
είναι και η προσφορά του κλήρου,
όπου η πνευματική κληρονομιά
του Γένους μας καταδιωγμένη,
τραβήχτηκε στα μοναστήρια και εκεί
μάζευε γύρω της τα σκλαβόπουλα
στις ολοσκότεινες νύχτες και άναβε
το καντηλέρι της φυλής, για να
κρατά άσβεστη την φλόγα της
πατρίδος, της παραδόσεως, της
γλώσσης, των τεχνών και ιδίως της

πολεμικής προετοιμασίας. Το αίμα
6000 και πλέον ιερέων και κληρικών
στα χρόνια του ζόφου εκείνου, 90
μητροπολιτών και 11 πατριαρχών
είναι ιστορική αλήθεια, για να
φωτίζει την σκέψη και την κρίση
μας. Από τον κλήρο ξεπήδησαν
οσιομάρτυρες όπως ο πολέμαρχος
Μητροπολίτης
Διονύσιος
ο
Β΄Τρίκκης και Λαρίσσης [ο
γνωστός από τους Τούρκους ως
‘Σκυλόσοφος’], ο Πατρο –Κοσμάς
στην Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Ήπειρο
και Ιόνια Νησιά, και ο καλόγερος
Σαμουήλ στο Κούγκι. Οι σκλάβοι
Έλληνες πήραν θάρρος από το
παρἀδειγμά τους και τις προφητείες
για τα ‘Ποθούμενον’ και άντεξαν
όλα αυτά τα χρόνια. Και ήρθε η
ευλογημένη μέρα της Εθνικής
μας Παλιγγενεσίας, που το Έθνος
έσπασε τα δεσμά 4 αιώνων και
πέταξε στο πρόσωπο του Τούρκου
τις σκουριασμένες αλυσίδες.
Ύστερα από χιλιάδες χρόνια, οι
Έλληνες παραμένουν πάντα οι ίδιοι.
Ἀλληλοτρώγονται μεταξύ τους,
αλλά πάντοτε βρίσκονται ενωμένοι,
στο όνομα της Πατρίδος. Και
τώρα, κάτω από την αθλιότητα της
Οθωμανικής δουλείας, βρίσκονται
ενωμένοι, για το τίναγμα του μισητού
Σουλτάνου. Τον Μάρτιο του 1821
δεν εκηρύχθηκε αλλά γενικεύθηκε
ο πόλεμος του Έθνους, προς
απόκτηση της Ανεξαρτησίας του και
ολοκληρώθηκε ο πόλεμος που άρχισε
στα τείχη της αυτοκρατορικής Κων/
λεως. Ο Κολοκοτρώνης, μιλώντας
στον Ναύαρχο του Αγγλικού
Στόλου της Μεσογείου Έντουαρντ
Κόδριγκτον του είπε τα εξής:
«Ποτέ ο Σουλτάνος δεν υπήρξε
αυθέντης μας. Ο βασιλιάς μας δεν
έκλεισε ειρήνη ποτέ μαζί του και
350 χρόνια, ο στρατός του βασιλιά
μας πολεμάει τον Σουλτάνο.
‘Άλλωστε, σε όλο αυτό το διάστημα,
ο βασιλιάς μας κράτησε δύο φρούρια
απόρθητα».
Και όταν ο Άγγλος τον ρώτησε:
«Ποιος είναι ο βασιλιάς σας, ποιος ο
στρατός και ποια τα φρούριά του;»,
ο γέρος του Μοριά του έδωσε την
απάντηση :
«Βασιλιάς μας είναι ο Κων/νος
Παλαιολόγος, στρατός του οι
αρματολοί και κλέφτες και φρούριά
του το Σούλι και η Μάνη». Δεν
υπήρξε καμία ειρήνη μεταξύ του
ηρωικώς πεσόντος αυτοκράτορας
και του Σουλτάνου, αλλά βιαία
κατάκτηση, η οποία δεν σημαίνει
και συνειδητή υποταγή. Σε όλο το
διάστημα των 4 αιώνων, το Γένος
μας δεν σταμάτησε τον πόλεμο
με τον Οθωμανό και ουδέποτε
έπαψε να έχει τον αρχηγό του, τον
Μαρμαρωμένο Θρύλο και συνέχισε
την Βυζαντινή του παράδοση σε
όλες τις εκδηλώσεις της δουλομένης
ζωής: στο αλέτρι, στο κρυφό σχολειό,
στις κλέφτικες αητοφωλιές, στη
θάλασσα, στην ξενιτιά. Ο νικηφόρος
εκείνος πόλεμος, ήταν πόλεμος για
την ελευθερία από την Τουρκική
κατοχή και για την ανάσταση της
ενδόξου αυτοκρατορίας μας, την
Παλιγγενεσία.
Αυτήν ακριβώς την αγνή ελευθερία,
που εμείς επί αιώνες γνωρίζαμε,
την διδάξαμε στους άλλους λαούς,
οι οποίοι γνώριζαν ελευθερία μόνο
με αλλαγή άρχοντος, με υλικές και
ταξικές αλλαγές, κατά καιρούς και
συμφέροντα, που προσπαθούσαν, με
επαναστασούλες, να επιτύχουν και
οι οποίες στην πραγματικότητα ήσαν

εμφύλιοι πόλεμοι, όπως επεσήμανε
και ο Κολοκοτρώνης. Ο Ιωάννης
Καποδίστριας έπεισε την Ιερά
Συμμαχία (το ΝΑΤΟ της εποχής)
για την αναγνώριση του δικαίου
της εξεγέρσεως των Ελλήνων, με
αποτέλεσμα αυτή να μην επέμβει
για την καταστολή της, όπως έκανε
συνήθως με άλλα κινήματα. Την
Εθνεγερσία μας δεν την βοήθησαν
ούτε ξένες δυνάμεις, ούτε την
ενίσχυσαν οικονομικά οργανώσεις,
τράπεζες,
μεγάλα
κόμματα,
κεφάλαια, μυστικές υπηρεσίες και
κομάντος ανατροπών, τύπου Λιβύης,
Τυνησίας, Ιράκ, Συρίας κλπ. Η
μόνη οικονομική ενίσχυση ήταν οι
περιουσίες και τα οικονομικά μέσα
διαφόρων Ελλήνων καραβοκύρηδων
πατριωτών, και ιδιαιτέρως της
Διασποράς, των Λαϊκών μας
Συνεταιρισμών και τα πλούτη της
Μπουμπουλίνας και της Μαντώς
Μαυρογένους.
Οι
αρματολοί
και οι κλέφτες, για να ζήσουν,
αναγκάζονταν συχνά να κλέβουν
τον κατακτητή. Στρατηγική τους
ήταν ο κλεφτοπόλεμος εναντίον των
Οθωμανών και των προσκυνημένων.
Οι αρματολοί, (πολεμιστές
των βουνών και συνεχιστές των
βυζαντινών κατεπάνω), πήραν το
όνομά τους από την λέξη «Είμαι
αρματωμένος»,
πρωτοφάνηκαν
από την εποχή της ρωμαϊκής
κατακτήσεως,
συνέχισαν
στους βυζαντινούς χρόνους και
ολοκλήρωσαν το έργο τους στην
Τουρκοκρατία και την Εθνεγερσία
του ’21, για την λευτεριά της
Πατρίδος. Τηρούσαν τις αρχαίες
Ελληνικές πολεμικές τελετές και
συνήθειες, φορούσαν την λευκή
φουστανέλα με τις πολλές πτυχές
και, όταν ιδρύθηκε η Ανακτορική
Φρουρά των Ευζώνων επί ‘Οθωνος,
η φουστανέλα με 400 πτυχές, όσα τα
χρόνια της σκλαβιάς, απετέλεσε την
επίσημη ενδυμασία της.
Η εθνεγερσία μας υπήρξε
το σημαντικότερο γεγονός του
περασμένου αιώνος, όχι μόνο για
τους Έλληνες αλλά και για ολόκληρο
τον κόσμο. Οι Έλληνες συγκλονίζουν
την Ιερά Συμμαχία και οι ξένοι την
αντιμετωπίζουν, με αδιαφορία στην
αρχή, με έκπληξη αργότερα και
τέλος με θαυμασμό. Εμφανίζονται
οι 3 ιδρυτές της Φιλικής Εταιρίας:
Αθανάσιος Τσακάλωφ από τα
Ιωάννινα, Νικόλαος Σκουφάς από
την Άρτα και Εμμανουήλ Ξάνθος
από την Πάτμο, και αρχηγός της
είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας. To
γἐνος των Ελλήνων έδειξε το μέγα
θαύμα στην ανθρωπότητα, όταν την
25η Μαρτίου του ’21 κατέθεσε την
ζωή του ως ενέχυρο της ελευθερίας,
όχι ομόλογα, μετοχές και λογιστικές
απάτες. Έχει να δείξει χιλιάδες
ονόματα, χιλιάδες ακροπόλεις,
ο οχτάχρονος αγώνας μας έχει
να δείξει σελίδες υπερανθρώπου
ηρωισμού και θυσίας σε κάθε γωνιά
Ελληνικής γης. Όμως, πολλές ράχες
έμειναν ολόμαυρες από την σκληρή
μάχη με τον Τούρκο και με τα μάτια
της μνήμης, οι οπτασίες των ηρώων
καταυγάζουν το στερέωμα :
Αλέξανδρος
Υψηλάντης,
ο
ανιδιοτελέστερος και τραγικότερος
των Ελλήνων εθνεγέρτης, με τους
εθελοντές του Ιασίου, και το άλικο
αίμα των 240 νἐων της Ελληνικής
Διασποράς στο Δραγατσάνι.
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,
η
μεγαλύτερη φυσιογνωμία της φυλής
μας, μετά τον ημίθεο Αλέξανδρο
τον Μέγιστο. Πέρασε από την
κόψη του σπαθιού του ο δρόμος της
ελευθερίας μας στα Δερβενάκια.
Γνώριζε, όσο κανείς άλλος Έλλην,
την
Ελληνική
ιδιοσυγκρασία.
Διατάζει την γενική σφαγή των
Τούρκων της Τριπολιτσάς, ώστε
να κοπούν επιτέλους οι γέφυρες
συνεννοήσεως με τον Σουλτάνο και
επιτυγχάνει με αυτόν τον τρόπο,
την γενική των Ελλήνων συμμετοχή
στον πόλεμο χωρίς επιστροφή.
Βαθειά θρησκευόμενος, είδε όραμα
επιβεβαιώσεως της θεϊκής βοηθείας
και βγαίνοντας από την Εκκλησιά,
βροντοφώναξε
στο
στράτευμα
«Θάρρος αδέρφια, θα νικήσουμε, ο
Χριστός έχει βάλει την υπογραφή
του στην ελευθερία της Ελλάδος και
δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω.

Εμπρός λοιπόν, για του Χριστού την
πιστή την αγία και της Πατρίδος
την Ελευθερία». Με τα λόγια
αυτά της βεβαιότητας της νίκης
ενθουσίασε όλους τους πολεμιστές
του και παρέσυρε όσους ήταν ακόμη
διστακτικοί.
Στην συνέχεια, προσπάθησε να
επιτύχει την εθνική ενότητα της
πολυπόθητης ελευθερίας. «Αν είχαμε
την ομόνοια του πρώτου έτους της
εθνεγερσίας, και μίαν αρχηγίαν, σε
τρία χρόνια θα είχαμε ελευθερώσει
την Θεσσαλία, την Ήπειρο, την
Μακεδονία και αυτήν την Κων/
λη», λέει στις συνομιλίες του με τον
Τερτσέτη.
Οι Κουντουριώτες,
διέθεσαν
την μυθική περιουσία τους στις
ναυτικές επιχειρήσεις. Ο γνήσιος
πολιτικά επαναστάτης Οδυσσέας
Ανδρούτσος,
στρατηγός
της
Ρούμελης, έγινε θρύλος στην
Γέφυρα της Τατάρνας, σφάζοντας 60
μπέηδες στο Χάνι της Γραβιάς και
στη Αράχοβα.οι Κανάρης, Πιπίνος,
οι καταδρομείς μπουρλοτιέρηδες,
ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων
και των πειρατών. Μαζί τους
και ο Ανδρέας Βώκος, γνωστός
ως Μιαούλης, γιατί έλεγε «Μία
ούλοι στα κουπιά». Ο Γεώργιος
Καραϊσκάκης, ο στρατηγικότερος
νους της Εθνεγερσίας, ο οποίος
σκοτώνεται πολύ ύπουλα στην
μάχη του Φαλήρου, ο Αθανάσιος
Διάκος, το νεότερο σύμβολο της
αρχαιοελληνικής μας θυσίας.
Υπάρχουν και οι πνευματικοί
ηγέτες, όπως ο Ρήγας Φερραἰος,
ο μεγαλύτερος επαναστάτης του
19ου αιώνος, και ο Αδαμάντιος
Κοραής,
ο
μέγας
δάσκαλος
του Γένους. Υπάρχουν οι αγνοί
αγωνιστές: Δημήτριος Υψηλάντης,
Γεωργάκης Ολυμπιος, Εμμ.Παππάς,
Νικοτσάρας, Λάμπρος Κατσώνης,
ο
νεραϊδογέννητος
Νοταράς.
ο Τουρκοφάγος Νικηταρας, ο
Μάρκος Μποτσαρης, ο Γιάννης
Μακρυγιάννης, οι Μαυρομιχαλαίοι,
ο Σπυρομήλιος και τόσοι αμέτρητοι
άλλοι, μέσα στις 500.000 των νεκρών
μας της Εθνεγερσίας. Απόγονοι
αρματολών, με το σπαθί τους και
με την φιλοσοφική τους σκέψη,
καταρρίπτουν κάθε Φαλμεραϊκή και
Μαρξιστική θεωρία.
Και βέβαια, παραστάτης των
ηρώων μας είναι και η Ελληνίδα
ηρωίδα, η μάνα, η αδελφή, η γυναίκα,
η κόρη: Σουλιώτισσες, Μανιάτισσες
και οι τραγικές Μεσολογγίτισσες,
οι μεγάλες ιέρειες ηγέτιδες: Η
Μπουμπουλινα και η Μαντώ
Μαυρογένους, η Δέσπω, χήρα του
Γιωργάκη Μπότσαρη, η Τζαβέλαινα,
η Παπατσὠνενα, η Λένω Μπότσαρη
αδελφή του Μάρκου, αυτές και
άπειρες άλλες, πρότυπα γυναικείας
μορφής,
υψηλής
φιλοσοφικής
διανοήσεως, σωματικής αγνότητας
και πολλές φορές ανδρικής ρώμης.
Κάποιες Μακεδονίτισσες έπεσαν
με τα παιδιά τους στον καταρράκτη
της Αραπίτσας στην Νάουσα και
220 Σουλιώτισσες έπεσαν στα
παγόνερα του Αχελώου, στην Μονή
του Σέκκου στα Άγραφα. Στο Άργος,
όπου εισβάλλει ο Κεχαγιά Μπεης,
18 Αργίτισσες παρθένες πέφτουν και
πνίγονται στα πηγάδια, για να μην
γίνουν σκλάβες των Τούρκων.
Όλη η Ελλάδα γίνεται ένα τεράστιο
ηφαίστειο. Στην Πελοπόννησο,
ο Παλαιών Πατρών Γερμανός
υψώνει την σημαία της εθνικής
απελευθερώσεως και η επανάσταση
γενικεύεται.
Στο
αναμεταξύ,
ξεσηκώνονται τα νησιά Ύδρα,
Σπέτσες, Ψαρά και αυτή η Κρήτη
και τα Ιόνια νησιά στέλνουν χιλιάδες
εθελοντές. Στις 10 Απριλίου 1821,
ημέρα της Ορθοδόξου Αναστάσεως,
ο Τουρκικός και Εβραϊκός όχλος
ξεχύνεται
στην
Κων/λη
και
επακολουθεί σφαγή των Ελλήνων,
ενώ στην πύλη του Πατριαρχείου
απαγχονίζεται
ο
Πατριάρχης
Γρηγόριος ο Ε’, πνευματικός ηγέτης
του Γένους. Εξαγριωμένοι οι Έλληνες
απαντούν με την σφαγή Τούρκων
στην
Πελοπόννησο. Ακολουθεί
η σφαγή των 65.000 κατοίκων
της Χίου από τον Καρά Αλί και ο
Κανάρης εκδικείται πυρπολώντας
και τινάζοντας στον αέρα την
ναυαρχίδα του Καρά Αλί με 2.500
στρατό. Οι σφαγές συνεχίζονται,
αλλά οι κυβερνήσεις της Ευρώπης
δεν συγκινούνται, διότι η ευρωπαϊκή

διπλωματία δεν επιθυμούσε το τέλος
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και
άφηνε τους Έλληνες να σφάζονται,
ως συνήθως. Την τιμή της Δύσεως
έσωσαν οι ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ. Άγγλοι
όπως ο Γκὀρντον και ο Λόρδος
Βύρων, Γάλλοι, όπως ο Φαβιέρος
και ο ζωγράφος Ντελακρουά, ο
Ελβετός Μάγιερ, οι περίπου 15
Πολωνοί Φιλέλληνες με αρχηγό τους
τον Μιρζέφσκι που σκοτώθηκαν
στο Πέτα μαζί με τους άλλους 81
εθελοντές Γερμανούς του Νόρμαν,
ο Ιταλός Σανταρόζα, ο Αμερικανός
Ουίλιαμ Ουάσιγκτον και τόσοι
άλλοι που έδωσαν την ζωή τους στον
βωμό της δικής μας ελευθερίας. Το
Έθνος μας τους ευγνωμονεί που
με την ζωή τους συνέβαλαν στην
ελευθερία μας και στην αλλαγή της
Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, που
άρχισε να θυμάται την εγκληματική
αδιαφορία της το 1453. Το μίσος
που επικρατούσε στην Ευρώπη
για κάθε φιλελεύθερη κίνηση,
εξ αιτίας μας υπεχώρησε και
δημιουργήθηκε μεγάλο φιλελληνικό
ρεύμα. Οι Έλληνες αγωνιστές του
’21 απέδειξαν ότι ήταν άξια τέκνα
των αρχαίων και βυζαντινών τους
προγόνων.
Στις 20 Οκτωβρίου του 1827 έγινε
η Ναυμαχία του Ναβαρίνου, όπου ο
ο στόλος των 3 Μεγάλων Δυνάμεων,
υπό τους ναυάρχους Δεριγνύ
(Γαλλία), Κόδριγκτον (Αγγλία)
και Χέυδεν (Ρωσία) , υπερισχύει
του τουρκοαιγυπτιακού στόλου
του Ιμπραήμ. Η ναυμαχία αυτή
σήμανε ουσιαστικά την ελευθερία
της Ελλάδας, με την θέληση των
3 Μεγάλων Δυνάμεων και παρά
τη συνεχιζόμενη σφοδρή άρνηση
του Σουλτάνου. Και με τον ερχομό
του μεγάλου Καποδίστρια και του
Ελληνολάτρη βασιλέως Όθωνος,
η Ελλάδα είχε ξαναγεννηθεί. Η
αναγέννησή της αυτή, όπως και
άλλες παρόμοιες, είχαν στοιχίσει
άπειρα δάκρυα και αίμα. Μέσα από
τις θυσίες και τα ολοκαυτώματα,
πρόβαλε και πάλι η Ελευθερία
ολόλαμπρη, η γεννημένη από τα
κοκάλα των Ελλήνων τα ιερά και
βροντοφώναξε «Γεννηθείτω φως,
Ελλάς εγείρου». Σαν ήλιος, ανέτειλε
η Ελλάς του τρίτου Ελληνικού
πολιτισμού, τον οποίον οι σημερινοί
Έλληνες πατριώτες καλούνται να
ολοκληρώσουν.
Μετά τον κ.Σπ.Σταυρόπουλο,
ο λόγος δόθηκε στον κ. Αντώνη
Ξεπαπαδάκο, γνωστό από μία
παλαιότερη τηλεοπτική εκπομπή
«Επί των Επάλξεων»,για να
απαγγείλει
«Το
Όραμα
του
Κολοκοτρώνη». Σημειωτέον ότι ο
κ. Α.Ξ. διακρίνεται για το πάθος
που έχει με την προσωπικότητα του
Κολοκοτρώνη. O ίδιος ερμηνεύει
τον ρόλο του Γέρου του Μοριά,
στο θεατρικό έργο «Η δίκη του
Κολοκοτρώνη», που έχει γράψει ο
ίδιος, αλλά δεν του δίνουν στέγη να
το παίξει.
Το ποίημα περιγράφει πως ο
Κολοκοτρώνης,
καταδιωκόμενος
από τους Τούρκους, ανέβηκε
με το άλογό του στα βουνά της
Καρύταινας, μες τον πάγο και τα
χιόνια, και πήγε στην Αγιά Μονή,
έναν μικρό ναό, για να προφυλαχτεί
λίγο από το κρύο. Όμως τον βρήκε
γκρεμισμένο από τους Αρβανιτάδες
που είχαν περάσει από εκεί και τον
πήρε το παράπονο. Είπε «Βόηθα
Παναγιά», έπεσε σε μία πέτρα όπου
αποκοιμήθηκε, και είδε το εξής
όραμα:
Μία φωτεινή και λευκοντυμένη
γυναίκα ξεπρόβαλε μέσα από
τα χαλάσματα της Μονής, τον
πλησίασε, του είπε να μην θρηνεί
και τον προέτρεψε να σηκωθεί κα
να τραβήξει για τον μεγάλο αγώνα
που τον καλούσε. Ο Κολοκοτρώνης
στο πρόσωπό της αναγνώρισε την
Παναγία, η οποία του προφήτεψε ότι
θα έχει έναν πολύ δύσκολο δρόμο να
διανύσει. Σε αυτό θα τον βοηθήσει
το άλογό του, και με αυτό θα μπει
στην Ιστορία.
Στο σημείο αυτό, ο Κολοκοτρώνης
ξύπνησε, ανέβηκε επάνω στο άλογο
και συνέχισε την πορεία του. Και
έκτοτε, πάντα καβάλα στο άλογό
του, σε εμάς δείχνει τον δρόμο της
τιμής και στους λαούς δείχνει πως
γίνονται «της λευτεριάς οι αγώνες».
Επιμελεια Κειμένου : ΘΩΜΑΪΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥ
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ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ
Τα γεγονότα σύμφωνα με
τον Γεώργιο Ακροπολίτη
Η μετάφραση που ακολουθεί
έχει αντληθεί από το εξαιρετικό
βιβλίο “Γεώργιος Ακροπολίτης,
Χρονική Συγγραφή της λατινικής
αυτοκρατορίας (1204-1261)”, με
πρόλογο του Βασίλη Κατσαρού
και
εισαγωγή,
μετάφραση
και σχόλια του Σπύρου Η.
Σπυρόπουλου,
εκδόσεις
ΖΗΤΡΟΣ, 2004

Οι επιδρομείς από την Ιταλία
εκστράτευσαν εναντίον της
Κωνσταντινούπολης, όταν στο
θρόνο του Βυζαντίου ήταν ο
Αλέξιος (Γ’)Κομνηνός, ο οποίος
ήταν αδελφός του Ισαάκιου (B’)
που είχε βασιλέψει πριν απ’
αυτόν• και οι δυο τους είχαν την
επωνυμία Άγγελοι. Η αιτία ήταν
η εξής: ο Αλέξιος που αναφέραμε
παραπάνω ανέτρεψε από την
εξουσία τον αδελφό του Ισαάκιο
και του τύφλωσε τα μάτια κι
από τη στιγμή εκείνη έγινε ο
κύριος της ρωμαϊκής εξουσίας.
Ο Ισαάκιος όμως είχε αποκτήσει
από την προηγούμενη γυναίκα
του γιο, ο οποίος ήδη τότε
εισερχόταν στη νεανική ηλικία.
Αυτός λοιπόν αγανακτώντας με
την εξευτελιστική ταπείνωση
του πατέρα του κι αφού σχεδίασε
τη διαφυγή του πήγε στη Ρώμη
κι έπεσε γονατιστός στα πόδια
του αρχιερέα της1 και θερμά
ικετεύοντάς τον επιζητούσε την
εκδίκηση για χάρη του πατέρα
του. Καθώς λοιπόν την περίοδο
εκείνη
είχε
συναποτελέσει
ένα στρατιωτικό σώμα, ένα
μεγάλο πλήθος Ιταλών, άλλοι
από τους οποίους προέρχονταν
από την ίδια την ιταλική
χερσόνησο, άλλοι από τη χώρα
των Φράγκων, άλλοι πάλι από
τη Βενετία κι άλλοι από άλλες
περιοχές με την πρόφαση πως
δήθεν θα αναχωρούσαν για την
απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ,
όπου βρίσκεται ο τάφος του
Κυρίου – κι αυτός που τους
συγκέντρωσε ήταν ο αρχιερέας
της πρεσβυτέρας Ρώμης, τον
οποίο, όπως προανέφερα, ο γιος
του Ισαάκιου εκλιπαρούσε για να
ανακτήσει τον πατρικό θρόνο – κι
αφού λοιπόν από τις παρακλήσεις
του νέου συγκινήθηκε ο Πάπας
και ιδίως από τις υποσχέσεις
του – καθώς συνέβαινε να είναι
πλουσιοπάροχες – παρέδωσε
τον νέο στους αρχηγούς
του
στρατεύματος,
ώστε,

εγκαταλείποντας αυτοί τον
αρχικό προορισμό τους, να τον
εγκαταστήσουν στο θρόνο του
πατέρα του και να εισπράξουν
από αυτόν τα έξοδα, όσα θα
ξόδευαν στην πορεία τους και
στη βραδυπορία τους γύρω
από την Κωνσταντινούπολη.
Αυτοί λοιπόν ξανοίχτηκαν στο
πέλαγος και με τριήρεις και
με εμπορικά πλοία, πλέοντας
με ευνοϊκούς ανέμους προς
τον προορισμό τους. Όταν
λοιπόν
αγκυροβόλησαν

στην
Κωνσταντινούπολη
παρουσιάζουν
στους
Κωνσταντινουπολίτες τον νέο,
την αδικία, τις αποφάσεις γι’
αυτά του αρχιεπισκόπου της
Ρώμης. Μέχρι ενός σημείου
λοιπόν και διαπραγματεύσεις
έγιναν ανάμεσα στα δύο μέρη και
σκληρές συγκρούσεις, αλλά δεν
κατέληξαν σε καμιά συμφωνία
μέσω της διπλωματικής οδού.
Επειδή όμως ο βασιλιάς Αλέξιος
(Γ’) απηύδησε με τα όσα γίνονταν
και περισσότερο απογοητεύθηκε
από την αστάθεια αυτών που
βρίσκονταν μέσα στην πόλη,
οι οποίοι αποσκοπούσαν στη
σύγχυση και είχαν πεσμένο
ηθικό, αφού αδιαφόρησε για
όλα, αποχώρησε εθελοντικά
– όσο κι αν ενδόμυχα δεν το
ήθελε, προσθέτοντας αυτή τη
φράση, όπως ισχυρίζονταν όσοι
τον άκουσαν: «Δαυίδ φυγών
εσώθη»2, παίρνοντας μαζί του
και τη γυναίκα του κι αρκετό
χρηματικό ποσό από το βασιλικό
ταμείο.
3.Όταν λοιπόν αυτός έφυγε
από την Κωνσταντινούπολη,
οι κάτοικοί της στέλνουν
πρεσβεία στους Ιταλούς για
την είσοδο του Αλεξίου (Δ’),
του γιου του Ισαάκιου, στην
Πόλη και την αναγόρευσή του
σε βασιλιά, καθώς επικρατούσε
η εντύπωση ότι εξαιτίας του
προκλήθηκε
η
σύγκρουση.
Μπαίνει λοιπόν μέσα στην πόλη
ο νέος με τους όρους που είχαν
συμφωνηθεί
προηγουμένως,
τους οποίους είχε αυτός
υποσχεθεί στους Ιταλούς που τον
έφεραν εκεί, κι ανακηρύχτηκε
βασιλιάς από όλο το λαό.
Από εκείνη λοιπόν τη στιγμή
και οι Κωνσταντινουπολίτες
θεωρούσαν πως το χρηματικό
ποσό ήταν υπέρογκο κι επίμονα
ισχυρίζονταν ότι δεν ήταν σε θέση
να δώσουν στους Ιταλούς τόσο
μεγάλο ποσό. Και ταυτόχρονα με

τα τότε γεγονότα εκδηλώθηκε και
δυσαρέσκεια στην πόλη εξαιτίας
του. Ο πατέρας του Αλεξίου
δηλαδή, ο Ισαάκιος (Β’) Άγγελος
—καθώς ζούσε ακόμη τότε, έστω
κι αν πέθανε ύστερα από λίγο,
ενώ δεν είχε ακόμη κυριευθεί η
Κωνσταντινούπολη— διατύπωσε
την άποψη να συγκεντρωθούν
τα πολυτιμότερα από τα ιερά
κειμήλια κι από την εκποίηση
αυτών να άρχιζε η εξόφληση του
χρέους προς τους Ιταλούς, ενώ
το ποσό που θα υπολειπόταν από
το συνολικό χρέος πρότεινε να
πληρωθεί από τα χρήματα των
βασιλικών ταμείων κι από τους
κατοίκους της πόλης. Στο μέσο
των διαπραγματεύσεων λοιπόν
κι ενώ προσέρχονταν πρέσβεις κι
από το ένα κι από το άλλο μέρος,
σκοτώθηκε ο γιος του Ισαάκιου
Αλέξιος (Δ’), από τον Αλέξιο
(Ε’) Δούκα τον οποίο αυτός είχε
αναδείξει σε πρωτοβεστιάριο3,
ενώ οι Κωνσταντινουπολίτες,
κοροϊδεύοντάς τον για κάποιο
κουσούρι του, τον αποκαλούσαν
Μούρτζουφλο.4
Από
τους
πολίτες λοιπόν ανακηρύχτηκε ο
Αλέξιος (Ε’) Μούρτζουφλος, που
είπαμε, βασιλιάς. Εξαιτίας λοιπόν
του γεγονότος αυτού οι Ιταλοί
έπνεαν μένεα σε μεγάλο βαθμό κι
έκαναν άσπονδη την έχθρα τους
για τους Κωνσταντινουπολίτες.
Συνέβη όμως να πάρουν σι
Κωνσταντινουπολίτες και μια
άλλη απόφαση κάθε άλλο παρά
επαινετή. Οι προύχοντες λοιπόν
και οι ανώτεροι αξιωματούχοι
πήραν κοινή απόφαση, τους
Λατίνους που κατοικούσαν
μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη
να τους απομακρύνουν από την
πόλη, ώστε να μην υπάρχουν
όργανα του εχθρού ανάμεσά τους
μέσα στην πόλη. Οι πολίτες αυτοί
που ήταν πολλές χιλιάδες άτομα
αυτομόλησαν στους εχθρούς, αν
και αρχικά είχαν διαβεβαιώσει
τους συμπολίτες τους, δίνοντας
δεσμευτικούς
όρκους,
ότι
ουδέποτε θα σχεδίαζαν προδοσία
εναντίον τους κι επιπλέον ότι
θα πέθαιναν μαζί τους, αν
συνέβαινε κάτι τέτοιο σ’ αυτούς,
ως ντόπιοι κι αυτόχθονες και
παρόλο που αυτοί παρέδωσαν
και τις γυναίκες και τα παιδιά
τους, για να τα συγκεντρώσουν
σε καλύτερα φρουρούμενα μέρη,
δεν τους έπεισαν. Και μετά
την έξοδό τους από την πόλη
πρόσφεραν πολύτιμη βοήθεια
στους εχθρούς, καθώς ήταν
πάρα πολλοί κι ήξεραν καλά τη
βυζαντινή κατάσταση.
4. Ύστερα από την παρέλευση
λοιπόν σαράντα ημερών αλώθηκε
από αυτούς η Κωνσταντινούπολη
στις 12 Απριλίου του έτους 6711
από κτίσεως κόσμου (γιατί,
κατά τον μήνα Μάιο του έτους
67105 έφτασαν οι Δυτικοί με
τα καράβια τους στην πόλη
και μέσα σε διάστημα ένδεκα
μηνών πραγματοποιήθηκε η
άλωση). Και η μεγαλύτερη και
πιο ξακουστή πόλη κυριεύτηκε,
όταν —όπως λέγεται— ένας
δυο σκαρφάλωσαν στα τείχη,
από σκάλα που στηριζόταν
σε κατάρτι ενός παρά πολύ
μεγάλου εμπορικού πλοίου.
Τώρα, για τα όσα συνέβησαν
στην πόλη θα χρειαζόταν να
ειπωθούν πολύ περισσότερα και
είναι άσχετα με το σκοπό της
συγγραφής μας. Οπωσδήποτε

όμως μπορεί ο καθένας να
βάλει με τον νου του όλες τις
συμφορές
που
συμβαίνουν
στις πόλεις που κυριεύονται,
δηλαδή και δολοφονίες κι
αιχμαλωσίες
αντρών
και
γυναικών,
λαφυραγωγήσεις,
καταστροφή από τα θεμέλια
σπιτιών και καθετί άλλο που
συνήθως συμβαίνει δια στόματος
μαχαίρας. Όταν λοιπόν σι Ιταλοί
κυρίευσαν την πόλη, αφού
πραγματοποίησαν έφοδο από την
ανατολική υψηλότερη πλευρά,
λεηλάτησαν κι όλο το δυτικό
τμήμα της πόλης, αλλά βέβαια
λαφυραγώγησαν όχι μικρότερη
περιοχή από το ανατολικά.
Πρώτα λοιπόν έβαλαν στο χέρι
τη δυτική πλευρά, ενώ όλοι
οι κάτοικοι προσπάθησαν να
φύγουν μακριά από αυτούς,
σαν να τους καταδίωκε κάποιο
θεόσταλτο χτύπημα.
5. Ο βασιλιάς Αλέξιος (Γ’)
Άγγελος λοιπόν, ο οποίος,
όπως
έχουμε
εξιστορήσει,
πρόλαβε να διαφύγει από την
Κωνσταντινούπολη,
αφού
έφτασε στην περιοχή της
Φιλιππούπολης, αλλά δεν έγινε
δεκτός από τους κατοίκους,
κατέληξε στην Μοσυνούπολη κι
εγκαταστάθηκε εκεί. Ο Αλέξιος
(Ε’) Δούκας πάλι, αυτός που είχε
σκοτώσει τον γιο του Ισαάκιου,
θέλοντας ν’ αποκτήσει συγγενικό
δεσμό με αυτόν με γάμο,
ταυτόχρονα με τη δολοφονία του
γιου του Ισαάκιου παντρεύτηκε
την κόρη του βασιλιά Αλεξίου
(Γ’), την Ευδοκία, η οποία
ήταν η μικρότερη από τις κόρες
εκείνου. Αυτός δηλαδή είχε
τρεις κόρες και η πρωτότοκη
ονομαζόταν Ειρήνη, την οποία
ο πατέρας της πάντρεψε με
τον Αλέξιο Παλαιολόγο, στον
οποίο απένειμε τον τίτλο του
δεσπότη. Αυτόν όμως τον πήρε
ο θάνατος πριν από την άλωση
της Κωνσταντινούπολης. Η
δεύτερη ηλικιακά ονομαζόταν
Άννα, την οποία πάντρεψε με τον
Θεόδωρο Λάσκαρη. Και η τρίτη
τέλος είχε το όνομα Ευδοκία,
την οποία πριν από καιρό ο
πατέρας της την έδωσε σύζυγο
στον κράλη της Σερβίας. Όπως
όμως έλεγαν, όταν ο κράλης την
έπιασε επ’ αυτοφώρω σε κάποιο
κάμωμά της, την έστειλε πίσω
στον πατέρα της και έτσι αυτή
παρέμεινε χωρίς άντρα. Αυτήν
λοιπόν ο Αλέξιος Δούκας, που
αναφέραμε, αφού εγκατέλειψε τη
νόμιμη σύζυγό του, παντρεύτηκε.
Όταν λοιπόν οι Ιταλοί κυρίευσαν
την
Κωνσταντινούπολη,
απέδρασε κι εκείνος από κει,
παίρνοντας μαζί του και τη
σύζυγό του Ευδοκία. Καθώς
όμως έμαθε πως ο πεθερός του,
ο βασιλιάς Αλέξιος, διαμένει
στη Μοσυνούπολη, παίρνοντας
θάρρος κατευθύνθηκε προς
αυτόν. Ο Αλέξιος όμως και
για πολλούς άλλους λόγους
και καθόλου λιγότερο για το
θέμα της θυγατέρας του τον
αποστρεφόταν.
Υποδυόμενος
λοιπόν το ρόλο του πεθερού

υποδέχεται τον Αλέξιο κι αφού
βόλεψε το χώρο των λουτρών,
τον προέτρεψε να λουστεί μαζί
με την κόρη του. Μόλις λοιπόν
ο Αλέξιος βρέθηκε μέσα στο
λουτρό, όρμησαν όλοι μαζί
εναντίον του οι υπηρέτες του
βασιλιά Αλεξίου κι εκεί μέσα
του έβγαλαν τα μάτια. Κι έλεγαν
όσοι έτυχε να είναι παρόντες
ότι η κόρη του Αλεξίου όρθια,
δίπλα στην πόρτα των λουτρών,
έλουζε τον πατέρα της με βρισιές
κι αυτός πάλι την προπηλάκιζε
για τον αδιάντροπο και λάγνο
έρωτά της. Όντας πλέον τυφλός
ο Αλέξιος (Ε’) Δούκας, που
είπαμε, περιπλανιόταν στην
περιοχή της Μοσυνούπολης,
διασχίζοντας εκείνα τα μέρη σαν
αλήτης. Ο βασιλιάς Αλέξιος (Γ’)
πάλι, αφού σηκώθηκε από εκείνα
τα μέρη, κατευθυνόταν προς την
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όταν
όμως οι Ιταλοί πραγματοποίησαν
εξόρμηση
από
την
Κωνσταντινούπολη και πέρασαν
από τα μέρη της Μοσυνούπολης,
ανακαλύπτοντας
εκεί
τον
Αλέξιο (Ε’) Μούρτζουφλο,
τον έσυραν μαζί τους στην
Κωνσταντινούπολη
και
παίρνοντας οι Δυτικοί εκδίκηση
για το μιαρό έγκλημά του που
αναφέραμε —αυτό που διέπραξε
στο γιο του βασιλιά Ισαάκιου—,
τον καταδικάζουν σε θάνατο,
γκρεμίζοντάς τον από ψηλά.
Αφού δηλαδή τον ανέβασαν στην
πιο ψηλή κολόνα, που ονομάζεται
Ταύρος, τον γκρέμισαν κάτω.
Τέτοιο ήταν λοιπόν το τέλος
του, ενώ ο βασιλιάς Αλέξιος (Γ’)
έφτασε στη Θεσσαλονίκη.
6. Αφού λοιπόν οι Ιταλοί
κυρίευσαν την πόλη, έδωσαν
το ελεύθερο στους κατοίκους
της, όσοι απ’ αυτούς ήθελαν να
παραμείνουν εκεί και να είναι
υπήκοοί τους, ενώ οι άλλοι, που
δε θα ήθελαν, να μπορούσαν να
φύγουν ανεμπόδιστοι, σε όποιο
μέρος επιθυμούσαν. Έτσι λοιπόν,
όσοι έτυχε ν’ ανήκουν στην
ανώτερη τάξη, εγκατέλειπαν
την πόλη, άλλοι φανερά κι άλλοι
κρυφά… (Το υπόλοιπο κείμενο
μαζί με το πρωτότυπο μπορείτε
να το βρείτε στο ... βιβλίο)
Σημειώσεις
1. Ο πάπας Ιννοκέντιος Γ’
2. Η φράση της Παλαιάς
Διαθήκης, Βασιλειών Α’ 18.18
είναι: “Και Δαυίδ έφυγεν και
διεσώθη”
3. Εμπιστευτικό αξίωμα ο
κάτοχος του οποίου ήταν
υπεύθυνος της προσωπικής
ιματιοθήκης του αυτοκράτορα.
4.
Το
παρατσούκλι
Μούρτζουφλος σημαίνει τον
άνθρωπο με το σκούρο φρύδι ή ο
άνθρωπος με το παχύ φρύδι.
5. Ο Ακροπολίτης κάνει
ένα μικρό λάθος• οι σωστές
χρονολογίες είναι 6712 και
6711 αντίστοιχα, γιατί 67125508=1204. Το έτος 5508 είναι
το έτος κτίσεως κόσμου.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΗΙ
Εκ μερους του Οργανισμου ΜΑHΙ θα θελαμε να σας ανακοινωσουμε, με μεγαλη χαρα και ικανοποιηση,
οτι ολα τα ειδη ρουχισμου, ξηρων τροφιμων, φαρμακευτικων ειδων, και χρηματων που συνγεντρωσαμε,
χαρι σε σας τους Ελληνας ομογενεις του Βανκουβερ και του Τοροντο, εφτασαν σωα στην Ελλαδα,
εκτελωνιστηκαν επιτυχως και διαμοιραστηκαν στους Οργανισμους δια τους οποιους και προοριζοταν.
Ακομα μια φορα, ενα μεγαλο
“ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ”
σε
ολους
εσας
που
υποστηριξατε
τον
μη κερδοσκοπικο, αλλα
πλεον ανθρωπιστικο εργο του
Οργανισμου ΜΑΗΙ.
Θα
θελαμε
επισης
να
γνωστοποιησουμε
στην
απανταχου Ομογενεια και σε
ολους τους Φιλλεληνες ανα τον
κοσμο, την επισημη εναρξη της
ιστοσελιδας
του Οργανισμου
ΜΑΗΙ
www.mahisociety.com
Η ενημερωσις σας, μεσω του
διαδικτυου, θα σας δινει εγκυρη
πληροφορηση των προγραμματων
του οργανισμου ΜΑΗΙ, και κατ’
αυτον τον τροπο, θα εχετε την
ευκαιρεια να συμβαλλετε σε ολες
τις κατα καιρους δραστηριοτητες
του Οργανισμου.
Σας ζητουμε λοιπον, μεσω της ιστοσελιδας μας, την εγκαρδια ανταποκριση
ολων σας και σας
παρακαλουμε να υποστηριξετε την προσπαθεια του οργανισμου ΜΑΗΙ να συνεχισει το εργο της
συμπαραστασης των συμπατριωτων μας στην Ελλαδα, με το να λαβετε μερος στην συγγεκριμενη
καμπανια, “DOLLAR FROM GREEK TO GREEK”
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2- Προσκληση
Καλουμε ολες της κυριες,
Την Πεμπτη, στις 18 Μαιου,
στις 2.00μ.μ., στο επανω χωλ
της
Ελληνικης
Κοινοτητας
Βανκουβερ,
οπου
και
οργανωνουμε
ενα “BABY
SHOWER” για “το αγνωστο
μωρο”.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Σας παρακαλουμε θερμα, να διαδωσετε αυτο το μηνυμα του
εθελοντισμου, της
αλληλεγγυης και της αγαπης σε οσους
πιο πολλους Ελληνες και Φιλελληνες μπορειτε, ουτως ωστε να
ενημερωθουν και αυτοι, για τις υπερτατες προσπαθειες που καταβαλει
ο οργανισμος ΜΑΗΙ και να μπορεσουν να συμμετασχουν σε αυτο
το ιερο Χριστιανικο εργο.
Σας ευχαριστουμε θερμα,
Οι κυριες του Συμβουλιου του Οργανισμου ΜΑΗΙ

Σκοπος και στοxος μας ειναι να
μαζεψουμε ρουχαλακια καθως
και καθε ειδος μωρουδιακου,
για ηλικιες απο
νεογεννητα
μεχρι και για παιδακια 4
ετων. Συνεπως τα ειδη που θα
συσσωρευθουν, θα σταλουν στο
Κρατικο Μαιευτηριο “ΜΗΤΕΡΑ” απο το οποιο και μας ζητησαν την βοηθεια.
Θα προσφερθει απογευματινο τσαι και καφες, με νηστησιμα εδεσματα.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Σούρεη και
περιχώρων
Εύχονται στα μέλη, στους δωρητές και υποστηρικτές
και σε όλη την παροικία

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
και
ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ

6 Γνώμη

Αρνάκι σιγοψημένο για 8 ώρες
11.04.2013
Συνταγή Χριστόφορος Πέσκιας
Φωτογραφίες Γιώργος Δρακόπουλος

Υλικά
• 5 - 6 κιλά
αρνί (κατά
προτίμηση
γάλακτος,
από σπάλα
και μπούτι),
κομμένο σε
μερίδες
• 20 σκελίδες
σκόρδου (ή όσο σκόρδο μάς αρέσει και
αντέχουμε), καθαρισμένες και ολόκληρες
• 10 - 15 κλωνάρια φρέσκο δεντρολίβανο ή
2 κουτ. σούπας δεντρολίβανο ξερό, επιμελώς
κοπανισμένο
• 100 ml λευκό ξηρό κρασί
• 50 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 200 γρ. αλεύρι, για όλες τις χρήσεις (για να
σφραγίσουμε τη γάστρα)
Μερίδες 6-8
Διαδικασία
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 220° C. Σε
μια μεγάλη γάστρα ή σε μεγάλο ταψί ρίχνουμε
το κρασί και απλώνουμε στον πάτο τις
σκελίδες σκόρδου και το δεντρολίβανο. Από
πάνω στρώνουμε ομοιόμορφα τα κομμάτια
κρέατος, αλατοπιπερώνουμε και περιχύνουμε
με το ελαιόλαδο.
Κλείνουμε τη γάστρα με το καπάκι της ή, αν
έχουμε βάλει ταψί, το σκεπάζουμε πολύ καλά
με 2 φύλλα λαδόκολλας και μετά με διπλό
αλουμινόχαρτο, ώστε να εγκλωβίσουμε τους
ατμούς. Αν έχουμε χρησιμοποιήσει γάστρα,
βάζουμε σε ένα μικρό μπολ το αλεύρι και
ρίχνουμε σταδιακά νερό, τόσο ώστε να
σχηματιστεί ένα σφιχτό και κολλώδες ζυμάρι.
Πλάθουμε με τα χέρια μας ένα «κορδόνι» και
το κολλάμε περιμετρικά στην ένωση καπακιού και γάστρας, ώστε να
σφραγίσουμε το σκεύος και να εγκλωβίσουμε τους ατμούς.
Βάζουμε το σκεύος στο φούρνο και ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά,
μέχρι να ζεσταθεί καλά το σκεύος. Κατεβάζουμε τη θερμοκρασία
στους 100° C και συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου άλλες 7 ώρες.
Εναλλακτικά, βάζουμε τη θερμοκρασία στους 140° C και ψήνουμε
το κρέας για περίπου 3 ώρες. Βγάζουμε το σκεύος από το φούρνο,
αφαιρούμε και πετάμε το ζυμάρι (αν έχουμε γάστρα) και σερβίρουμε
το αρνί ζεστό, συνοδεία πράσινης σαλάτας.

με τις παλάμες μας το τριμμένο
καρότο (πάνω από μπολάκι ώστε
να μαζέψουμε το χυμό του) και
το προσθέτουμε στο μείγμα
με τη σελινόριζα. Ζυμώνουμε
καλά, βρέχοντας τα χέρια μας
με κρύο νερό. Πλάθουμε μικρά
κεφτεδάκια και τα ακουμπάμε
σε λαδωμένο ταψί. Τα βάζουμε
στην κατάψυξη για 30 λεπτά ή
στη συντήρηση για 1 ώρα, ώστε
να σφίξουν.
Προθερμαίνουμε καλά το
φούρνο στους 220° C (για
περίπου 7 - 8 λεπτά). Ψήνουμε
στη μεσαία θέση για 15 λεπτά,
γυρνώντας τα στα 10 λεπτά να
ροδίσουν και από την άλλη. Τα
βγάζουμε σε πιατέλα με τρυπητή
κουτάλα. Δεν πετάμε τα υγρά
που έχουν αφήσει τα κεφτεδάκια
στο ταψί.
Σάλτσα: Ρίχνουμε τα υγρά του
ταψιού στο μούλτι, προσθέτουμε
τα υλικά της σάλτσας και
το χυμό του καρότου που
κρατήσαμε και χτυπάμε για
1 λεπτό. Σερβίρουμε τους
κεφτέδες με τη σάλτσα.
Συνοδεύουμε με σαλάτα
εποχής και ψωμί. Αν θέλουμε
μπορούμε να φτιάξουμε τυλιχτά
σουβλάκια με αραβικές πίτες, τα
κεφτεδάκια, τη σάλτσα και λίγη
ψιλοκομμένη ρόκα.

Αυγά με σπανάκι πάνω
σε φρυγανισμένο ψωμί
Ένας διαφορετικός τρόπος να
απολαύσουμε αυγά.
Υλικά
• 2 + 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• 2 αυγά
• 1 σκελίδα σκόρδου,
ψιλοκομμένη
• 200 γρ. σπανάκι -τα φύλλα(έτοιμο, καθαρισμένο σε
σακούλες στα ψυγεία μαναβικής
των σούπερ μάρκετ)
• 2 φέτες ψωμί της αρεσκείας
μας
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Μερίδες 1-2

Για τα κεφτεδάκια
• 600 γρ. κιμάς από κοτόπουλο
(από μπούτι, για πιο ζουμερό
αποτέλεσμα, ή μείγμα
από μπούτι και στήθος για
πιο ελαφρύ αποτέλεσμα),
περασμένος 1 φορά από τη
μηχανή, και πολύ κρύος (από το
ψυγείο)
• 1 μικρό ξερό κρεμμύδι,
πολτοποιημένο στο μούλτι
• 1 κουτ. σούπας ξερός δυόσμος,
τριμμένος
• 1/2 σελινόριζα, τριμμένη στο
λεπτό τμήμα του τρίφτη
• 1 μεσαίο καρότο, τριμμένο στο
λεπτό τμήμα του τρίφτη
• 1/2 κουτ. γλυκού ξύσμα από
μανταρίνι ή πορτοκάλι (αν
θέλουμε)
• 2 ασπράδια αυγών χτυπημένα
σε ελαφριά μαρέγκα
• 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• 1 κουτ. σούπας ξίδι από κρασί
• αλάτι και πιπέρι
Για τη σάλτσα

• 3 κουταλιές μουστάρδα,
προτιμότερο πικάντικη
• 1 κουταλιά χυμός λεμονιού
• 3 κουταλιές χυμός
μανταρινιού ή πορτοκαλιού
• 1/2 κουτ. γλυκού μέλι
• 4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Προετοιμασία 20΄ Αναμονή 1
ώρα Ψήσιμο 15΄
Διαδικασία Κεφτεδάκια:
Βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ
τον κιμά, το κρεμμύδι, 1 κοφτή
κουτ. σούπας αλάτι, πιπέρι,
το δυόσμο, το ξύσμα και
ανακατεύουμε με ένα κουτάλι.
Προσθέτουμε το λάδι και το ξίδι
και ανακατεύουμε. Στύβουμε

Σεφ στη Σπονδή, το σημαντικότερο ελληνικό εστιατόριο, με
δύο αστέρια Michelin, προσφέρει στους πελάτες του μοναδικές
γαστρονομικές εμπειρίες
Τριανταφύλλη Κική | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 13/04/2013
Ο Αγγελος Λάντος ασχολείται με
τη μαγειρική εδώ και 18 χρόνια,
τα τελευταία μάλιστα εργάζεται
στη Σπονδή, κορυφαίο αθηναϊκό
εστιατόριο και ένα από τα
50 καλύτερα της Ευρώπης.
Μαθήτευσε ως sous chef δίπλα
στον Αρνό Μπινιόν και πέρυσι,
όταν αυτός αποχώρησε για να μετακομίσει στην Αγγλία, ο Λάντος ανέλαβε
τα ηνία του γαλλικού εστιατορίου συνεχίζοντας την παράδοση του δασκάλου
του. Πολλοί πίστεψαν τότε ότι η Σπονδή θα χάσει τα δύο αστέρια Michelin
που κατέχει εδώ και μία δεκαετία. Ο Λάντος όμως με τη μεθοδικότητα και
τη δημιουργικότητά του κατάφερε να τα διατηρήσει, σερβίροντας γαλλική
κουζίνα με ευφάνταστους τρόπους. Εχει την τύχη να διαχειρίζεται τις
καλύτερες πρώτες ύλες, δημιουργώντας πιάτα με αρώματα και διαφορετικές
υφές, με στόχο πάντα να ενθουσιάζει τους πελάτες του πρώτα στο μάτι και
στη συνέχεια με τη γεύση. Επιθυμία του είναι να εξελίσσεται συνέχεια και
να προχωράει τη δουλειά του, η οποία άλλωστε του δίνει την ευκαιρία της
συνεχούς μάθησης.
Γιατί μάγειρος. Η μαγειρική είναι για μένα τέχνη της δημιουργίας, της
ανακάλυψης και της διαρκούς αναζήτησης, πράγματα που με οδήγησαν να
ασχοληθώ επαγγελματικά μαζί της αμέσως μετά την αποφοίτησή μου από
το λύκειο.
Πιάτο που αγαπούν οι πελάτες μου. Ενα από τα πιο αγαπημένα πιάτα, τόσο
δικό μου όσο και των πελατών, είναι τα χτένια με παντζάρι μαγειρεμένο με
τρεις διαφορετικούς τρόπους και πούδρα από crue de cacao.
Δεν φτιάχνω ποτέ. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πιάτο που δεν βγάζω
ποτέ. Προσπαθώ πάντα να παίρνω από κάθε υλικό την καλύτερη δυνατή
γεύση του, ώστε οι συνδυασμοί που θα κάνω να καλύπτουν τις απαιτήσεις
και των πέντε αισθήσεων.
Πηγή έμπνευσης. Η ψυχική ηρεμία με κάνει πιο δημιουργικό, η απόλυτη
ησυχία με βοηθάει να σκέπτομαι και να δοκιμάζω αυτά που έχω στο μυαλό
μου. Οσο για το αποτέλεσμα, πρώτα το δοκιμάζω εγώ και στη συνέχεια οι
συνεργάτες μου.
Τι σημαίνει ελληνική κουζίνα. Είναι η παράδοση μας. Τα κλασικά ελληνικά
φαγητά, από εκεί που όλοι ξεκινάμε και χρησιμοποιούμε σαν βάση για να
φτιάξει ο καθένας από εμάς τις δικές του συνταγές.
Αυθεντικό είναι… Μπορεί να είναι οτιδήποτε γίνεται με αγάπη, μεράκι και
έχει ένα κομμάτι από εμάς τους ίδιους. Η γεύση, όσο πιο κοντά βρίσκεται στο
υλικό, στο καθένα ξεχωριστά, τόσο πιο αυθεντική είναι.
Γεύση που νοσταλγώ. Να απολαμβάνω και να διακρίνω τις γεύσεις των
υλικών. Δυστυχώς η επεξεργασία που υφίστανται τα υλικά στη σημερινή
μοντέρνα γαστρονομία δεν μας το επιτρέπει. Γι’ αυτόν τον λόγο προσπαθώ
στα πιάτα μου να αναγνωρίζονται όλες οι γεύσεις.
Η πιο ενδιαφέρουσα και η πιο αδιάφορη ξένη κουζίνα. Δεν υπάρχει αδιάφορη
εθνική κουζίνα, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσεις υλικά που ξεχωρίζουν.
Δάσκαλοί μου. Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος δάσκαλος. Θεωρώ δασκάλους
μου όλους εκείνους με τους οποίους έχω συνεργαστεί, είτε δουλεύοντας μαζί
τους είτε συμμετέχοντας σε σεμινάρια και φεστιβάλ γαστρονομίας.

Κεφτεδάκια κοτόπουλου με λαχανικά
Συνταγή Νένα Ισμυρνόγλου
Φωτογραφίες Γιώργος Δρακόπουλος
Ζουμερά, αρωματικά, τραγανά αν και στο φούρνο. Τέλεια τα
κεφτεδάκια της Νένας μας.
Υλικά

Ο βραβευμένος Ελληνας
της γαλλικής κουζίνας

Μαγείρεμα 10΄
Διαδικασία Σε αντικολλητικό
τηγάνι ζεσταίνουμε το
ελαιόλαδο και τηγανίζουμε τα
αυγά, για 2 - 3 λεπτά, ώστε να
είναι μελάτα (εναλλακτικά,
μπορούμε να τα κάνουμε ποσέ).
Όταν είναι έτοιμα, τα βγάζουμε
από το τηγάνι και τα κρατάμε
στην άκρη.
Στο ίδιο τηγάνι βάζουμε 2
κουτ. σούπας ελαιόλαδο και
σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά
το σκόρδο για μισό λεπτό,
προσθέτουμε το σπανάκι και
συνεχίζουμε το σοτάρισμα,
μέχρι να «πέσει» το σπανάκι και
να μαραθεί. Αλατοπιπερώνουμε,
ανακατεύουμε και αποσύρουμε
από τη φωτιά.
Εν τω μεταξύ, ζεσταίνουμε το
ψωμί στο γκριλ για 2 - 3 λεπτά.
Βάζουμε σε κάθε φέτα ψωμιού
λίγο σπανάκι σοτέ και από πάνω
1 αυγό. Αλατοπιπερώνουμε και
σερβίρουμε.

Αγαπημένα υλικά. Υπάρχει μια ευρεία γκάμα αγαπημένων υλικών. Ολα για
μένα είναι απαραίτητα, έχουν τη δική τους ουσία και τη δική τους γεύση, δεν
μπορώ να τα ξεχωρίσω.
Μαγειρεύω σχεδόν πάντα με… Το υλικό που πρωταγωνιστεί σχεδόν πάντα
στη μαγειρική μου είναι το ελαιόλαδο.
Το πιο περίεργο υλικό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω
περίεργο, αλλά σίγουρα το finger lime (σ.σ.: τροπικό εσπεριδοειδές) είναι ένα
από τα πιο διαφορετικά υλικά.
Δεν χρησιμοποιώ ποτέ. Η λέξη «ποτέ» φρενάρει την εξέλιξη και τη φαντασία.
Γι’ αυτό είναι σοφό να είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις και δεδομένα.
Απαράδεκτος συνδυασμός. Υπάρχει ένας ολόκληρος καινούργιος κόσμος
πιθανών γευστικών συνδυασμών που με κάνει διστακτικό να απαντήσω σε
αυτή την ερώτηση.
Καλύτερη συνταγή συναδέλφου. Σιφόν πατάτας με φρέσκια τρούφα,
μανιτάρια girrolles και αφρός αμυγδάλου. Είναι πραγματικά μία από τις
καλύτερες συνταγές για μένα. Ανήκει στον Αρνό Μπινιόν.
Σεφ που εκτιμώ. Ο Ιστον Μπλούμενταλ είναι ένας από τους σεφ που θα
ήθελα να μαγειρέψω κοντά του. Το κόνσεπτ του «αγγίζει τις αισθήσεις»,
προσπαθεί να φέρει τη φύση και την παράδοση μέσα στις δημιουργίες του.
Χαρακτηριστικό πιάτο. Τερίνα φουά γκρα με ζελέ μανταρίνι, μακαρόν με
γλυκά μπαχαρικά και σοκολάτα.
Μελλοντικά σχέδια. Λένε ότι ο Θεός γελάει όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια.
Τι πρέπει να προσέχει ο ερασιτέχνης. Κυρίως την προσωπική του ασφάλεια.
Η πιο απλή συνταγή με τα λιγότερα υλικά. Καρμπονάρα με καπνιστή παντσέτα.
Χρησιμοποιούμε μόνο σπαγγέτι, παντσέτα, γάλα, ζωμό κοτόπουλου, κρέμα,
σκόρδο, άγαρ άγαρ, παρμεζάνα ρετζιάνο και αυγό.
Πηγή: TA NEA
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SADDLE UP AND GET BACK TO COUNTRY
THIS MAY LONG WEEKEND

Letter to the editor

SURREY, BC – The 67th annual Cloverdale Rodeo and 125th Country Fair invites you to “get back to
country” this May long weekend, May 17-20, 2013. With just one month to go, it’s time to pull on those
boots, saddle up, and get ready to hit the dusty trail to Cloverdale for some of the best entertainment
around.

Canadians should get ready to pay more for everyday goods. Prime
Minister Harper and the Conservative government is imposing a
tax grab on families by hiking tariffs on everything from coffee
makers to bicycles.

For the first time, the Cloverdale Rodeo and Country Fair is offering free admission for kids aged
12-and-under to all Rodeo Performances as well as to the Country Fair grounds, making this event more
affordable for families than ever. Also, all guests can save $2 on Grounds Admission when they buy
at select London Drugs and Big O Tire stores, and save $2 on a combination of Rodeo and Grounds
Admission online.

A tariff is a tax, and many of the goods sold in Canadian stores
come from countries that will soon get caught up in higher tariffs
when they are brought into Canada, raising prices. Costs for baby
cribs, vacuum cleaners, barbecues and more will go up by an average of 3%.

The Cloverdale Rodeo is one of the world’s top ten rodeos and features a unique event lineup, known as
the ‘Cloverdale Invitational.’ With a total of $328,000 in prize money up for grabs, the event consists of
four highly competitive, skill-testing categories – Bareback, Saddle Bronc, Bull Riding and Ladies Barrel Racing – featuring the world’s top-ranked cowboys and cowgirls. While at the Stetson Bowl, enjoy
daily performances by renowned BCCMA recording artist Kenny Hess, as well as award-winning rope
artist Tomas Garcilazo.

All in all, it amounts to a $330 million a-year tax grab from families struggling to make ends meet. It will drain our businesses and
drive consumers across the border.

At the Country Fair, presented by Coast Capital Savings, savour the mouthwatering flavours of the
Cloverdale Cowboy Cookoff BBQ Competition and Rib Fest. This first event of its kind in Canada
combines traditional Southern-style BBQ Competition with Rib Fest, for one delicious event you won’t
want to miss. Also, check out the 2nd annual World Freestyle Round-Up Skateboard Championships,
returning to Cloverdale with its impressive pool of international athletes, like Spain’s Kilian Martin and
USA’s Darryl Grogan.
Don’t miss a fun-filled lineup of entertainment in the Kidz Zone as Judi the Manners Lady takes the
stage. Explore over 18,000 square feet of games, interactive displays, songs, dance, art and endless
fun. Outside the Kidz Zone, youth aged 10-16 are invited to experience the new Cone Zone Go-Kart
ride, where they’ll drive around a large track complete with real-world hazards like trucks, cranes and
roadside workers.
Test your own endurance as you take a spin around BC’s largest travelling midway, and after the sun
goes down, stay to enjoy live entertainment in the famous Longhorn Saloon, with nightly performances
by The Ken McCoy Band and Dr. Strangelove. Also catch incredible performances on the Mainland
Group Outdoor Stage all weekend long. There’s also something new for teens at the Country Fair: the
new Youth Live Band Stage, where teens can enjoy free-with-admission evening entertainment from
some of the Fraser Valley’s top up-and-coming bands and DJ’s.
Event:
Dates:

Dear editor,

The measures also hit digital music players too—despite solemn
Conservative pledges to never introduce an “iPod tax.”
Other tax hikes in the federal budget—on everything from hospital
parking to life insurance—will cost Canadians hundreds of millions more.
Incredibly, the Conservatives deny up and down that they are raising taxes—as if your wallet somehow just gets lighter all on its
own. Their dishonesty is disproven by all the revenue booked in
their own budget numbers.
Canadians understand that governing sometimes requires difficult
choices. But Mr. Harper might find that when Canadians can’t
count on their own Prime Minister to give them the straight goods
on taxes, they start looking for someone who can.
Yours sincerely,
Wayne Easter, MP
Liberal Party of Canada International Trade Critic
613-992-2406

2013 Cloverdale Rodeo and Country Fair
May 17-20, 2013

ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΗ
«ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ»
Με ανακούφιση ο Σύλλογος «Ζεστή Γωνιά» των ηλικιωμένων του Σούρεη, μετά
από αρκετές προσπάθειες και ενέργειες παρέλαβαν από την Επαρχιακή Κυβέρνηση
επιταγή των 22,150.00 δολαρίων, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για την κουζίνα
του χωλ της εκκλησίας, να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της πολιτείας να
μπορούν να μαγειρεύουν και να κάνουν εκδηλώσεις.

www.contemporaryrailings.com
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Πάλεψε αλλά δεν άντεξε
ο Παναθηναϊκός στη Βαρκελώνη

ÁèëçôéêÜ

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

“Θρυλική” ανατροπή και πρόκριση
του Ολυμπιακού στο φάιναλ φορ
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013
Μίλησε η καρδιά του πρωταθλητή
Ευρώπης στο ΣΕΦ όπου ο
Ολυμπιακός αν και βρισκόταν
πίσω στο σκορ στο μεγαλύτερο
μέρος του πέμπτου αγώνα της
σειράς των πλέι οφ της Ευρωλίγκα
από την Αναντολού Εφές, βρήκε
το σθένος και το καθαρό μυαλό
να σπάσει την άμυνα ζώνης που
είχε στήσει η τούρκικη ομάδα και
πήρε την νίκη με 82-72 και μαζί
την πρόκριση με 3-2 νίκες για το
φάιναλ φορ του Λονδίνου. Πλέον
ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί το στέμμα του έναν χρόνο μετά τον θρίαμβο στην
Κωνσταντινούπολη. Πρώτος αντίπαλος για τους «ερυθρόλευκους» η ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό
της 10ης Μαΐου στο Λονδίνο.
Τα δεκάλεπτα: 21-23, 33-41, 54-55, 82-72
Από τον Ολυμπιακό ξεχώρισαν ο «Kill Bill» Σπανούλης (στο δεύτερο ημίχρονο) και οι Πρίντεζης, Λο.
Πολύ καλοί και οι Παπανικολάου, Πάουελ, ενώ από τους Τούρκους καλύτεροι ήταν οι Λούκας, Ερντέν
(πρώτο ημίχρονο) και Σαβάνοβιτς.
Όσοι πίστευαν σε μια άνετη λόγω έδρας επικράτηση του Ολυμπιακού διαψεύστηκαν, αφού η Αναντολού
Εφές από τα πρώτα κιόλας λεπτά της αναμέτρησης φάνηκε ότι μπήκε αποφασισμένη να διεκδικήσει
μέχρι τέλους τη νίκη και την πρόκριση στο φάιναλ φορ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προφανώς
αγχωμένη είχε τραγικά ποσοστά στα τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο (4/19), ενώ αμυντικά έχανε πολλά
ριμπάουντ που επέτρεπαν στους Τούρκους να είναι μπροστά στο σκορ καθ΄όλη τη διάρκεια του πρώτου
μέρους. Οι «ερυθρόλευκοι» με τον Σαβάνοβιτς να κερδίζει τις μάχες στο «low post» βρέθηκε στο 6ο
λεπτό στο -6 (11-17), αλλά χάρη στην ευστοχία τους στις βολές και στο τρίποντο του Πάουελ στην
εκπνοή του πρώτου δεκαλέπτου κατάφερε να μαζέψει τη διαφορά και να μειώσει σε 21-23.
Τα χειρότερα για τον Ολυμπιακό ήρθαν στο 2ο δεκάλεπτο όπου οι παίκτες της Αναντολού με εξαιρετική
ευστοχία (σερί τρίποντα από Γκιουλέρ, Τουντσερί, Φάρμαρ) κατάφεραν να εκτοξεύσουν τη διαφορά
ακόμα και στο +15 (36-21) στο 15΄. Οι βολές κράτησαν και πάλι τον Ολυμπιακό κοντά στο σκορ, η
«ερυθρόλευκη» άμυνα έσφιξε και με δύο «κολλητά» τρίποντα του Παπανικολάου οι πρωταθλητές
Ευρώπης έριξαν τη διαφορά με τη λήξη του ημιχρόνου σε μονοψήφιο αριθμό (33-41).
Ακόμα όμως και στο τρίτο δεκάλεπτο οι Λούκας και Σαβάνοβιτς έβρισκαν τον τρόπο να δημιουργούν
προβλήματα στους πρωταθλητές Ευρώπης και οι Τούρκοι προηγήθηκαν στο 26’ με 41-49. Στα τελευταία
λεπτά της τρίτης περιόδου οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν πολύ καλά στην άμυνα, την ώρα που οι Πάουελ
και Σπανούλης ανέβασαν την απόδοση τους στην επίθεση και οι γηπεδούχοι με επιμέρους σκορ 10-1
βρέθηκαν μετά από πολύ ώρα στο +1 (51-50). Κάποια λάθη (απόρροια του άγχους και της έλλειψης
αυτοσυγκέντρωσης) όμως στα τελευταία λεπτά έφεραν τους Τούρκους και πάλι σε πλεονεκτική θέση με
τη λήξη της περιόδου (54-55).
Οι «ερυθρόλευκοι» με σερί 7-0 προηγήθηκαν με 61-55 στο 32’, αλλά Τουντσερί από τα 6.75 και Λούκας
κράτησαν «ζωντανή» την Εφές και στο 36’ ανέκτησε το προβάδισμα με 67-66. Το ματς θα κρινόταν
πια στις λεπτομέρειες και στο καθαρό μυαλό και κάπου εκεί «μίλησε» η εμπειρία του Σπανούλη.
Σημαντική βοήθεια πρόσφεραν και οι πέντε διαδοχικοί πόντοι του Πρίντεζη και το καθοριστικό τρίποντο
του Λο 1,5’ λεπτό πριν τη λήξη που έδωσαν «αέρα» έξι πόντων στον Ολυμπιακό (76-70). Οι Τούρκοι
στα τελευταία λεπτά είχαν την ευκαιρία να μειώσουν και να διεκδικήσουν τη νίκη, όμως ήταν άστοχοι
στις βολές και το τελικό σφύριγμα
της κόρνας της γραμματείας βρήκε
τον Ολυμπιακό νικητή με 82-72 με
εντυπωσιακό ανάποδο κάρφωμα
του Χάινς. Αξίζει να σημειωθεί ότι
φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπήκαν
στο παρκέ για να πανηγυρίσουν
αμέσως μετά το καλάθι του Χάινς,
πιστεύοντας ότι είχε λήξει ο αγώνας,
όμως απέμεναν άλλα 0.7 δευτερόλεπτα
μέχρι το τέλος και χρειάστηκαν κάποια
λεπτά μέχρι να αδειάσει ο αγωνιστικός
χώρος.

Το κακό πρώτο δεκάλεπτο, οι πολλές άστοχες βολές και η αστοχία στα
τρίποντα (1/16) σε συνδυασμό με τα πολλά επιθετικά ριμπάουντ της
Μπαρτσελόνα (18) αλλά και το φόρτωμα με φάουλ του Διαμαντίδη
από το πρώτο πεντάλεπτο, ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν τον
Παναθηναϊκό σε ήττα με 64-53 από τους Καταλανούς στο «Παλάου
Μπλαουγκράνα» στον πέμπτο και τελευταίο προημιτελικό των δύο
ομάδων στην Ευρωλίγκα. Οι Καταλανοί συμπλήρωσαν τις τρεις
απαιτούμενες νίκες και πήραν το εισιτήριο για το φάιναλ-φορ του
Λονδίνου όπου θα αντιμετωπίσουν την Ρεάλ Μαδρίτης στον ισπανικό
«εμφύλιο». Κορυφαίος των «πρασίνων», που είδαν τον Διαμαντίδη
να φορτώνεται στο πρώτο δεκάλεπτο με 3 φάουλ, ο Λάσμε με 16
πόντους. Από τους νικητές ξεχώρισε και πάλι ο Ναβάρο με 15.
Η άμυνα ζώνης της Μπαρτσελόνα δημιούργησε με το... καλημέρα
πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, οι «πράσινοι» τα... έσπασαν από τη
γραμμή των βολών, δεν μπορούσαν να μαζέψουν ριμπάουντ, οι
διαιτητές χρέωσαν με ανύπαρκτο τρίτο φάουλ τον Διαμαντίδη στο
5’ που έκατσε στον πάγκο και οι «μπλαουγκράνα» με τους Ουέρτας,
Ναβάρο και Ινγκλς να εκτελούν από τα 6.75 δεν δυσκολεύτηκαν
να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο με νταμπλ-σκορ (28-14). Με τον
Παναθηναϊκό να έχει πρόβλημα στην εκτέλεση, τη δημιουργία και
την οργάνωση, ελέω απουσίας Διαμαντίδη, οι «μπλαουγκράνα»
εκτόξευσαν τη διαφορά στο 14’ στους +19 πόντους (37-18). Ωστόσο,
με την είσοδο του Διαμαντίδη στον αγωνιστικό χώρο, οι «πράσινοι»
μάζεψαν τα κομμάτια τους και με πρωταγωνιστή τον Λάσμε κοντά
στο καλάθι έτρεξαν από το εις βάρος τους 39-22 επιμέρους σκορ 11-5
και πήραν το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -11 (44-33).
Στην τρίτη περίοδο, οι άμυνες, η αστοχία και οι κακές επιλογές στην
επίθεση και για τις δύο ομάδες είχαν την τιμητική τους. Οι «πράσινοι»
μείωσαν σε μονοψήφιο αριθμό τη διαφορά (48-39 στο 24’), αλλά στα
περίπου τέσσερα τελευταία λεπτά το σκορ κόλλησε στο 51-41, υπέρ
της Μπαρτσελόνα, για να σπάσει το ρεσιτάλ αστοχίας ο Διαμαντίδης
(έπαιζε με 4 φάουλ) με λέι απ στην εκπνοή, με το οποίο διαμορφώθηκε
το 51-43 της τρίτης περιόδου.
Ο Διαμαντίδης συνέχισε να πιέζει και στο 31’ μείωσε στους -6 (5145). Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα μετά από επτά λεπτά χωρίς πόντο βρήκε
λύσεις από τον Ναβάρο, ο οποίος με πέντε διαδοχικούς πόντους (1
τρίποντο) διαμόρφωσε το 56-45 στο 34’. Ο Ουέρτας εκτέλεσε από
τα 6.75 περίπου 1,5’ πριν τη λήξη (62-53) και οι Καταλανοί δεν
απειλήθηκαν μέχρι τη λήξη...
Τα δεκάλεπτα: 28-14, 44-33, 51-43, 64-53
Διαιτητές: Λαμόνικα (Ιταλία), Ζαμοϊσκι (Πολωνία), Λάτισεφς
(Λετονία)
Μπαρτσελόνα (Τσάβι Πασκουάλ): Σάδα, Ουέρτας 10 (2), Αμπρίνες
2, Ναβάρο 15 (3), Γιασικεβίτσιους 6, Τοντόροβιτς 3, Ουάλας, Ινγκλς
8 (2), Λόρμπεκ 6 (1), Τζαγουέι 9, Τόμιτς 5.
Παναθηναϊκός (Αργύρης Πεδουλάκης): Μπραμός 3, Ματσιούλις
9, Ούκιτς 7 (1), Λάσμε 16, Τσαρτσαρής 4, Διαμαντίδης 6, Γκιστ 6,
Μπανκς 2, Σχορτσανίτης.
Πηγή: ΕΡΤ - ΑΠΕ

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μαρτίν (Ισπανία), Ρίζικ
(Ουκρανία), Ρότσα (Πορτογαλία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος
Μπαρτζώκας): Χάινς 6, Λο 7 (1),
Άντιτς 5 (1), Σπανούλης 19 (2),
Περπέρογλου 7 (1), Σερμαντίνι
2, Σλούκας 3 (1), Πάουελ 9 (1),
Πρίντεζης 15 (1), Παπανικολάου 8 (2),
Κατσίβελης 1.
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Οκτάι
Μαχμούτι): Μπαλμπέι, Φάρμαρ 11
(1), Ερντέν 8, Τουντσερί 7 (2), Σιπ 6,
Γκονλούμ 3, Σαβάνοβιτς 12, Λούκας
14, Γκιουλέρ 9 (1), Μπάρατς 2.
Πηγή: ΕΡΤ,ΝΕΤ, ΑΠΕ

120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488

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

Πέρασαν πολλά χρόνια που ασχολούμαι με τον Ελληνισμό εδώ
στο Βανκούβερ, μπορώ να ομολογήσω ότι από τις πρώτες μέρες
που έφθασα στο Βανκούβερ. Και όταν λέω πολλά χρόνια είναι
και η αλήθεια. Παράλληλα με τις εργασίες που ασχολήθηκα για
το μεροκάματο, έχω αφιερώσει τον εαυτό μου στις ελληνικές
κοινότητες, στους συλλόγους και στο σχολείο «ΣΩΚΡΑΤΗΣ»
ένα χρονικό διάστημα. Επίσης ασχολήθηκα πέντε χρόνια με την
εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΧΩ» και σήμερα ασχολούμαι επί 23
χρόνια σαν εκδότης της εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ».
Γνώρισα πολλούς καλούς ανθρώπους, υποστηρίχθηκα για το έργο
μου και είμαι πολύ υπερήφανος ότι και εγώ με τον τρόπο μου έβαλα
ένα μικρό πετραδάκι στην πρόοδο της παροικίας μας. Αλλά καθώς
τα χρόνια περνούν βλέπω μερικούς ανθρώπους να έχουν αλλάξει
και δεν εννοώ νοοτροπίες, αλλά αυτό που λέγεται ΑΝΘΡΩΠΙΑ.
Ανθρώπους που για τους οποίος κάποτε έγραφα γι’ αυτούς
επαινετικά λόγια και τους έβαζα στο πρωτοσέλιδο τώρα με
βλέπουν και αντί να μου δώσουν κουράγιο, που λέμε, να συνεχίσω,
πρόσφατα ένας ομογενής και μπροστά στον ιερέα με ένα τρόπο
απαίσιο θέλησε να υποτιμήση την εργασία που κάνω και να με
αποθαρρύνει. Αυτό συνέβη όταν πρόσφατα πήγα να αφήσω
εφημερίδες στην κοινότητα. Είδα ότι από το άτομο αυτό έλειψε η
ανθρωπιά. Αυτό το ανθρώπινο συναίσθημα που καθοδηγείται από
τα ανθρώπινα ένστικτα και τους ανθρώπινους πόθους, λυπήθηκα.
Αλλά την ίδια μέρα και σε άλλο περιβάλλον, βλέπεις τον πραγματικό
ανθρώπινο χαρακτήρα ανθρώπων απλών που εκτιμούν το έργο
μου με αξιοπρέπεια και με το μπαίνοντας μέσα στο καφενείο,
περισσότερα από ένα και δύο άτομα πολλές φορές, καλούν τον
επιβλέποντα του καφενείου να με κεράσουν έναν καφέ. Αυτή η
πράξη είναι για μένα η δύναμη που με κρατά να ασχολούμαι και να
προφέρω αυτή την πνευματική τροφή της ελληνικής μας γλώσσας,
στους ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν χάσει την ΑΝΘΡΩΠΙΑ.
Αλλά ό,τι και να μου συμβεί σηκώνω με αδιαφορία τους ώμους και
τραβώ μπροστά στην όμορφη πραγματικότητα που λέγεται «ΖΩΗ»
και δεν μπορεί κανείς να με σταματήσει άλλος από τον θάνατο.
Απλώς σκέπτομαι πως μπορεί να συνεχίσει το έργο το δικό μου
εθελοντικά κάποιος νέος; Με ζητιανιά, δεν μπορεί να έχουμε
Ελληνική Εφημερίδα έστω και μια φορά το μήνα. Η Ελληνική
Τηλεόραση σταμάτησε, το Ραδιόφωνο σώπασε, έμεινε η
«ΓΝΩΜΗ» με το κόκκινο λαμπάκι να αναβοσβήνει.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πολλοί δεν δίνουν σημασία για το έργο μιας ελληνόφωνης
εφημερίδας στην παροικία. Και εννοώ, διοικήσεις κοινοτήτων
και συλλόγων. Οι ανακοινώσεις που στέλνουν στα μέλη τους,
δεν θεωρούν σωστό να ενημερώνουν μέσω της εφημερίδας και
ολόκληρη την παροικία. Γνωρίζουν όλοι ότι όλες οι αγγελίες και
ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι στο γραφείο μας πριν τις 25 κάθε
μήνα. Δηλαδή κάτι που θα πρέπει να δημοσιευθεί τον Μάη, θα
πρέπει να μας σταλεί στις 25 Απριλίου, πολύ απλό.
Ο λόγος που με αναγκάζει να γράψω λίγα περί επικοινωνίας είναι
ο εξής: Πρώτον να γνωρίζουν όλοι η «ΓΝΩΜΗ» από την πρώτη
μέρα κυκλοφορίας της σκοπός ήταν και είναι με το έργο της να
προσφέρει και να βοηθήσει τις κοινότητες, τους συλλόγους και
όλοι μαζί να ενδιαφερθούμε για την διατήρηση της ελληνικής μας
κληρονομιάς και ταυτότητας και όχι να βλάψουμε κανέναν.
Οι θέσεις μας αν και μερικές φορές από μερικούς θεωρήθηκαν στο
παρελθόν ακραίες, ο χρόνος σήμερα μας δικαίωσε.
Γράψαμε ένα σχόλιο για την Ελληνική Κοινότητα του Ανατολικού
Βανκούβερ κατόπιν αναφοράς ενός ατόμου αξιοπρεπέστατου
και άτομο που πρόσφερε στην κοινότητα αυτή όσο κανένας
άλλος. Όπως σχολιάσαμε και στο φύλλο του Απρίλη, κάποιο
μέλος δημόσια τα έβαλε με το σχόλιο που γράψαμε και μπορεί
να θύμωσαν και άλλα πρόσωπα από την Κοινότητα. Αλλά αντί
να θυμώνουν δεν θα έπρεπε για την ενημέρωση όχι απλώς της
δικής μας, αλλά της παροικίας να στείλουν μια επιστολή και να
τοποθετηθούν επί του θέματος;
Επίσης ας έχει υπόψην του το Δ.Σ. της Ανατολικής Κοινότητας ότι
στο παρελθόν σιωπήσαμε σε αρκετές κακόφημες περιπτώσεις που
ακούσαμε ιδίως κατά την διάρκεια των Φεστιβάλ φαγητού.
Αν οι αποφάσεις Κοινοτήτων και συλλόγων σοβαρών θεμάτων
δεν δημοσιεύονται και στην εφημερίδα, λυπούμαστε αλλά δεν
μπορούμε εμείς να μην σχολιάσουμε όταν έχουμε πληροφορίες
από πηγές και άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης μας.
Κώστας Καρατσίκης

Ανέκδοτα
Εβραϊκό αίμα
Ένας Άραβας
δισεκατομμυριούχος πρόκειται
να υποβληθεί σε εγχείρηση
ανοιχτής καρδιάς. Ο γιατρός,
προετοιμάζει τη μετάγγιση
αίματος.
Επειδή ο συγκεκριμένος
ασθενής είχε σπάνια ομάδα
αίματος, δεν μπορούσε να
βρεθεί δότης από τη χώρα
του. Έτσι έγινε έκκληση και
σε διάφορες άλλες χώρες στο
εξωτερικό.
Τελικά βρέθηκε ένας Εβραίος
με την ίδια ομάδα αίματος, που
δέχθηκε να δωρίσει το αίμα του
στον Άραβα.
Μετά την εγχείρηση, ο
Άραβας έστειλε στον Εβραίο
μία ευχαριστήρια κάρτα,
συνοδευόμενη από ένα ακριβό
διαμάντι και μία ρολς ροις - για
να δείξει την ευγνωμοσύνη του.
Δυστυχώς, ο Άραβας ασθενής
χρειάστηκε μετά από λίγο καιρό
να ξαναυποβληθεί σε παρόμοια
επέμβαση.
Οι γιατροί κάλεσαν και
πάλι τον Εβραίο, ο οποίος
βεβαίως δέχθηκε μετά χαράς
να ξαναδώσει το αίμα του,
πιστεύοντας ότι θα λάβει και
άλλα δώρα από τον Άραβα.
Μετά τη δεύτερη επέμβαση, ο
Άραβας έστειλε στον Εβραίο μία
ευχαριστήρια κάρτα μαζί με ένα
κουτί σοκολατάκια Τζοκόντα.
Ο Εβραίος, σοκαρισμένος από
το γεγονός ότι ο Άραβας δεν
αναγνώρισε με τον ίδιο τρόπο
όπως την πρώτη φορά την καλή
του πράξη, του τηλεφώνησε, και
τον ρώτησε γιατί εξέφρασε την
ευγνωμοσύνη του με αυτόν τον
καθόλου γενναιόδωρο τρόπο.
Και ο Άραβας απάντησε: «Για
Χαμπίμπι (αγαπητέ μου φίλε),
θυμήσου, έχω εβραϊκό αίμα στις
φλέβες μου τώρα.»
Καπνίζεις;
Ρωτάει μια ξανθιά την άλλη:
- Δε μου λες, εσύ καπνίζεις μετά
το σεξ;;;
Και η άλλη κοιτώντας προς τα
γεννητικά της όργανα:
- Δεν έχω παρατηρήσει κάτι
τέτοιο.....
***
Οι Θεσσαλοί μιλούν από
γεννησημιού τους και Αγγλικά.
Δεν το πιστεύετε;
Θα το διαπιστώσετε μόνοι σας
από τα παρακάτω παραδείγματα:
Into the spot
είν’ του Δεσποτ’
To you too funny του γιού του Φάνη
Sleep for us
σλιπ φoράς
A nice party
ε, να η Σπάρτ(η)
She has many? ε)σύ χεσμένη;
Kill kiss
Κιλκίς
Its up to you
Η τσάπ(α) του γιου
The necklaces!!! δεν
έκλασες!!!
***
Είναι 2 Τρικαλινές σερβιτόρες
απόγευμα στο μπαράκι που
εργάζονται...

Άδειο προς το παρόν το μπαρ
και συζητάνε...
- Πλιτς πλιτς; Λέει η μια...
- Σσσσς, πλατς πλατς, απαντάει
η άλλη.
Μετάφραση:
Πλήττεις, πλήττεις;
Σσσσς, πελάτης πελάτης...
***
Ερώτηση:
Γιατί οι Καρδιτσιώτες όταν πάνε
στην θάλασσα τούς περνάνε για
Γερμανούς;
Απάντηση:
Γιατί πρώτα μπαίνει ένας μέσα
και μετά γυρίζει και φωνάζει
στον κολλητό του:
Έλα, χανς!!!
Μετάφραση:
Έλα, χάνεις!!!...
***
Οι 2 γειτονες...
-Ρε μαλακα χθες ανοιξα την
μπαλκονοπορτα και ειδα που
εκανες
σεξ με τη γυναικα σου...
-Χα!Την πάτησες !Δεν ημουν
χθες σπιτι!
***
-μωρό μου θα με πας στο
τσίρκο?
-όχι,όποιος θέλει να έρθει εδώ
να σε δει. -.***
-Ελα που είσαι;
-Σπίτι!
-Μπορείς να μιλήσεις;
-Από 2 χρονών!
***
Στην τρίτη λυκείου θα πρέπει να
προσθέσουν μάθημα “Πως να
ζήσετε στο εξωτερικό”...
***
Στο δημοτικό έπαιρνα συνέχεια
άλφα... Στο γυμνάσιο heineken!!!!!!
***
-γιε μου,πού πας;
-μανα θα παω στα καραβια
-μια παρα τεταρτο να εισαι πισω
***
Κλαις;
-Όχι ρε , ήπια πολύ νερό και
βγαίνει απ’ τα μάτια μου.....

δύο λεπτά.
- Πώς το κατάφερες;
- Ξέχασα την πίτσα στον
φούρνο !!!!
***
Mια ξανθιά κάθεται πάνω σε
μια βόμβα.
Πλησιάζει μια δεύτερη ξανθιά
και της λέει :
- Μπορώ να καθήσω κι εγώ;;:
- Οχι, είναι ατομική..!!!
***
- Πώς ξέρουμε ότι ο Αδάμ και η
Εύα δεν ήταν Κινέζοι;
- Γιατί αν ήταν Κινέζοι θα
έτρωγαν το φίδι και όχι το
μήλο!
***
- Ποιο είναι το αντίθετο της
φυσαρμόνικας;
- Ρούφα-Μόνικα
***
- Βρε γυναίκα, άμα βγω γυμνός
στο μπαλκόνι, λες να πουν
τίποτα οι γείτονες;
- Ναι. Θα πουν ότι σε
παντρεύτηκα για τα λεφτά σου
...!
***
Δεν ξέρω τι μου φταίει...
Θες να παντρευτούμε και να
μου φταις εσύ για όλα;
***
- Έχεις κάτι να πιούμε;
- Νερό.
- Κάτι πιο σκληρό;
- Παγάκια!
***
Τα παιδιά στο πίσω κάθισμα
προκαλούν ατυχήματα.
Τα ατυχήματα στο πίσω
κάθισμα προκαλούν παιδιά...
***
Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον
πρώτο χρόνο χαίρονται...
Εκτός από την Ελλάδα που
χαίρονται απο το 1974 μέχρι
σήμερα...

***
- Μπαμπά, εσύ είχες ερωτευθεί
ποτέ καμιά δασκάλα στο
σχολείο;
- Τι μου θύμησες τώρα γιέ μου!
Φυσικά!
- Και τι έγινε;
- Τίποτα..... Το έμαθε η
μάνα σου και σου αλλάξαμε
σχολείο...!!!

ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

***
-Γυναίκααααα, αν βάλω
προφυλακτικό, και πάω με άλλη,
θεωρείται κέρατο;
-Αν εγώ στο όπλο βάλω
σιγαστήρα…λες να θεωρηθεί
φόνος.?
Πώς λέγεται η γυναίκα που
ανά πάσα στιγμή γνωρίζει που
βρίσκεται ο άνδρας της;
Χήρα!!!

- “Ο χρόνος σας τελείωσε, ο
χρόνος σας τελείωσε!”

***
- Χτες έκαψα 2.400 θερμίδες σε

Πηγαίνει η ξανθιά πανικόβλητη
στην αστυνομία:
- Λαμβάνω απειλητικά
μηνύματα στο κινητό μου!
- Μάλιστα, κυρία μου. Τί
ακριβώς λένε τα μηνύματα;

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ

10 Γνώμη

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ - ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ
ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

At the Library. Οι δώδεκα Ορθόδοξοι Αρχιερείς στην συνεδρία της 11ης Απριλίου, 2013 στην Ιερά
Μητρόπολη, υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Σωτηρίου.
Με τις ευλογίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου, το 2001 άρχισε
διάλογος Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων στον Καναδά σε επίπεδο Αρχιερέων. Ο διάλογος γίνεται
ετησίως για δύο ημέρες και λαβαίνουν μέρος 4 Ρωμαιοκαθολικoί Αρχιερείς και 4 Ορθόδοξοι Αρχιερείς.
Εφέτος ο διάλογος έγινε την Τρίτη και Τετάρτη, 9 - 10 Απριλίου, 2013. Την πρώτη ημέρα προήδρευσε
ο Μητροπολίτης Σωτήριος και την δεύτερη ημέρα προήδρευσε ο Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος Γκρέκο.
Ο διάλογος αυτός συνεχίζεται όλα τα χρόνια απρόσκοπτα και σε πνεύμα καλής συνεργασίας και
κατανόησης.

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΚΑΝΑΔΑ

Πριν από το γεύμα, οι δώδεκα Αρχιερείς και οι 6 Γενικοί Πρόξενοι, σε φωτογραφία μέσα στον Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου
του Θεολόγου, στο Μητροπολιτικό Μέγαρο.
Καθήμενοι, από αριστερά: Αρχιεπίσκοπος Γαβριήλ ROCOR, Επίσκοπος Χριστοφόρος, Οικ. Πατριαρχείο,
Επίσκοπος Ηλίας Αλβανός, Οικ. Πατριαρχείο, Αρχιεπίσκοπος Νικόλαος, Πατρ. Ρουμανίας, Επίσκοπος Ιωβ,
Πατρ. Μόσχας, Μητροπολίτης Σωτήριος, Οικ. Πατριαρχείο, Επίσκοπος Αλέξανδρος, Πατρ. Αντιοχίας,
Επίσκοπος Γεώργιος, Πατρ. Σερβίας, Μητροπολίτης Yurij, Ουκρανός, Οικ. Πατριαρχείο, Επίσκοπος Ανδρέας,
Ουκρανός, Οικ. Πατριαρχείο, Επίσκοπος Ιωάννης-Κασσιανός, Πατρ. Ρουμανίας και Επίσκοπος Ειρηναίος,
OCA.
Όρθιοι, από αριστερά: Τατιάνα Πόπα, Γ. Πρόξενος Ρουμανίας, Ιάκωβος Κιρακοσιάν, Γ. Πρόξενος Κύπρου, Δ.
Αζεμόπουλος, Γ. Πρόξενος της Ελλάδος, - Vladimir Pavlov, Γ. Πρόξενος Σερβίας, Ivo Mouskourov, Γ. Πρόξενος
Βουλγαρίας και Anatoliy Oliinyk, Γ. Πρόξενος Ουκρανίας.

Συνήλθε στην ετήσια συνεδρίασή της η Σύναξη Ορθοδόξων Αρχιερέων Καναδά, την Πέμπτη 11
Απριλίου, 2013 στην Ιερά Μητρόπολη Τορόντο Καναδά και έλαβαν μέρος 12 Αρχιερείς.
Υπήρχε μία ημερησία διάταξη με πολλά θέματα, τα οποία συνεζητήθησαν λεπτομερώς και ελήφθησαν οι
απαραίτητες αποφάσεις για την συνεργασία των Ορθοδόξων Εκκλησιών στον Καναδά και την προαγωγή
του πνευματικού τους έργου.
Η συνεδρίαση άρχισε στις 10 π.μ. και συνεχίσθηκε μέχρι τις 5:00 το απόγευμα. Προσεφέρθη νηστήσιμο
γεύμα σε όλους από την Ιερά μας Μητρόπολη. Στο γεύμα έλαβαν μέρος και 6 Γενικοί Πρόξενοι,
που εκπροσωπούν στο Τορόντο τις χώρες, Ελλάδας, Κύπρου, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και
Ουκρανίας. Οι 6 Γενικοί Πρόξενοι, απηύθυναν ενός λεπτού χαιρετισμό και εξέφρασαν τις ευχαριστίες
τους για την πρόσκληση που έλαβαν και τον θαυμασμό τους για την άριστη συνεργασία των Αρχιερέων
και των Ορθοδόξων Εκκλησιών του Καναδά.
Η σύναξη αυτή των Ορθοδόξων Αρχιερέων Καναδά, συνεστήθη με τις ευλογίες του Οικουμενικού μας
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου το έτος 2000 και συνέρχεται ανελλιπώς κάθε χρόνο υπό την προεδρία
του Μητροπολίτη Σωτηρίου.

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ο Ιερατικός Προϊστάμενος π. Δημήτριος Παρτσάφας, η Πρόεδρος και
το Δ. Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας του Καθεδρικού Ναού
του Αγίου Γεωργίου εύχονται σε όλους

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

11 Γνώμη

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

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

Ο κ. Βασίλης Μαυριτσάκης και η οικογένειά του
εύχονται
στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

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

Παρέλαση για την 25η Μαρτίου στην 5η λεωφόρο
του Μανχάταν με τα τσαρούχια να βροντάνε

Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται... (Α’ Κορ. 14,15)
Ανάσταση. Χριστός. Αντίχριστος

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος η μεγαλειώδης παρέλαση των Ελληνικών συλλόγων της Αμερικής.ο
καιρός ήταν χαρά Θεού με ηλιοφάνεια και πολύ ελληνικό αέρα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ

Με συνθήματα αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και την Κύπρο δεκάδες χιλιάδες άτομα συμμετείχαν ή
παρακολούθησαν τη παρέλαση για
την επέτειο της 25ης Μαρτίου στην
5η λεωφόρο του Μανχάταν,την
Κυριακή 7 Απριλίου 2013.
Την παρέλαση άνοιξε άγημα
Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς
ενώ συμμετείχαν εκατοντάδες φορείς
της ελληνοαμερικανικής κοινότητας
(σχολεία, ομοσπονδίες, κοινότητες,
σύλλογοι, φοιτητικές οργανώσεις,
ιδρύματα και επιχειρήσεις).
Εκτός από τον δήμαρχο της πόλης,
Μάικλ Μπλούμπεργκ, το παρών
έδωσαν αρκετοί αξιωματούχοι των
δημοτικών και πολιτειακών αρχών.
Λόγω της οικονομικής κρίσης ήταν
η πρώτη φορά που δεν συμμετείχε
διακομματική αντιπροσωπεία της
Βουλής των Ελλήνων.
Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Χρίστος Παναγόπουλος,
ο οποίος μίλησε στη δοξολογία και στη δεξίωση που προηγήθηκαν της παρέλασης, καθώς και σε
εκδήλωση το Σάββατο το βράδυ, σε ξενοδοχείο της πόλης. Ο κ. Παναγόπουλος, εκ μέρους του Προέδρου
της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού και του ελληνικού λαού, ευχαρίστησε την Ομογένεια για τα όσα
κάνει για την Ελλάδα, στέλνοντας αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον της χώρας μας.
Στην παρέλαση και στις άλλες εκδηλώσεις συμμετείχαν επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, οι
γενικοί πρόξενοι της Ελλάδας και της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, Γιώργος Ηλιόπουλος και Κούλα Σοφιανού,
αντίστοιχα, ο πρόξενος Ευάγγελος Κυριακόπουλος και άλλα μέλη των διπλωματικών και προξενικών
αρχών των δυο χωρών.
Τελετάρχης της παρέλασης,
την οποία διοργανώνει κάθε
χρόνο η Ομοσπονδία Ελληνικών
Σωματείων Νέας Υόρκης, ήταν ο
ελληνικής καταγωγής βοηθός
διευθυντής του FBI στη Νέα
Υόρκη, Γιώργος Βενιζέλος και
επίτιμη τελετάρχης η καθηγήτρια
Αθηνά Δημητρίου.
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ – ΔΕΞΙΩΣΔΗ
“Στα δύσκολα δοκιμάζονται οι
Έλληνες και θα τα καταφέρουμε”
τόνισε ο πρέσβης της Ελλάδας
στην Ουάσιγκτον, Χρίστος
Παναγόπουλος, μιλώντας κατά
την πανηγυρική δοξολογία για
την εθνική επέτειο που τελέστηκε
το πρωί στον Καθεδρικό Ναό της
Αγίας Τριάδας στο Μανχάταν
παρουσία αγήματος Ευζώνων
της Προεδρικής Φρουράς, των διπλωματικών αρχών της Ελλάδας και της Κύπρου και στελεχών
ομογενειακών φορέων. Ο κ. Παναγόπουλος, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση στον εορτασμό
επισήμανε ότι “θυμόμαστε το παρελθόν για να ορίσουμε το παρόν και να χαράξουμε το μέλλον, ιδιαίτερα
αυτές τις δύσκολες στιγμές”, προσθέτοντας ότι “το μήνυμα του ’21 για πανανθρώπινες αξίες ξεπήδησε
από την αρχαία Ελλάδα”.
Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι
“το μήνυμα αυτό έφτασε και
εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες”,
σημειώνοντας ότι “η Ελλάδα
και οι ΗΠΑ δεν βρέθηκαν ποτέ
σε αντίπαλα στρατόπεδα και
πάντα αγωνίζονται για τις κοινές
αξίες της Ελευθερίας και της
Δημοκρατίας. Σήμερα, δίνουμε
ένα άλλο αγώνα και μαζί με τις
ΗΠΑ επιδιώκουμε την ειρήνη,
την σταθερότητα και την
ευημερία για τους λαούς μας”.
Καταλήγοντας,
ο
Έλληνας
πρέσβης είπε: “Εκ μέρους του
Προέδρου της Δημοκρατίας, ο
οποίος έστειλε τους λεβέντες
αυτούς (Εύζωνες) να μας
γεμίσουν με υπερηφάνεια, του
Πρωθυπουργού μας και όλου του
Ελληνικού λαού σας ευχαριστώ θερμά για ότι κάνετε για την Ελλάδα.
Ο λαός μας αγωνίζεται για μια νέα πατρίδα απαλλαγμένη από τα
οποιαδήποτε σφάλματα του παρελθόντος και είμαστε βέβαιοι για την
τελική επικράτηση αξιών που όλοι επιδιώκουμε”.
Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, στο δικό του χαιρετισμό, τόνισε ότι “όταν
ο Ελληνισμός αντιστέκεται σε δυνάμεις υποταγής και υποδούλωσης,
πάντα εξέρχεται νικητής”, επισημαίνοντας ότι οι σημερινοί γιορτασμοί
της Ομογένειας για την εθνική επέτειο συμπίπτουν με την Ημέρα της
Σταυροπροσκυνήσεως και “η εθνεγερσία του 1821 υπήρξε μια υπέροχη
ηρωική ώρα στην ιστορία της Ελλάδας και συνδέεται με το ηρωικό
στοιχείο του Σταυρού. Πρόκειται για μια μεγάλη θυσία των αγωνιστών
που έπεσαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας, για τού Χριστού την
πίστη την αγία, και της πατρίδος την ελευθερία”.
Στην καθιερωμένη δεξίωση που ακολούθησε στο ξενοδοχείο «Πιερ»,
και την οποία συντόνιζαν ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Τάσος
Μάνεσης και ο πρώην πολιτειακός βουλευτής Ματθαίος Μυρώνης,
όλοι όσοι απηύθυναν χαιρετισμούς μεταξύ των οποίων ο πολιτειακός
ελεγκτής Τομ Ντι Νάπολι, ο συνήγορος του πολίτη Μπιλ Ντι Μπλάσιο
και ο δημοτικός σύμβουλος Πίτερ Βαλόν,
έστειλαν μηνύματα
συμπαράστασης στον ελληνικό λαό.

Μητροπολίτη Σωτηρίου
«Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἅρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή
δέ καί ἡ πίστις ἡμῶν». Αλλά, εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε,
τότε το κήρυγμά μας είναι χωρίς νόημα και η πίστη μας είναι
χωρίς νόημα.
Με αυτά τα λόγια ο Απόστολος Παύλος πολύ απλά μάς λέει,
ότι η απόδειξη της θεότητας του Χριστού είναι η ανάσταση. Η
Ανάστασή Του πιστοποιεί τήν θεότητά Του.
Σήμερα πολλοί άνθρωποι αρνούνται την Ανάσταση του Χριστού.
Και όχι μόνο οι μη χριστιανοί, αλλά και χριστιανοί ακόμη.
Χριστιανοί μιλούν για πνευματική μόνο ανάσταση του Χριστού.
Μερικοί χωρίς να καταλαβαίνουν τι λένε προχωρούν πιο πέρα
και λένε, ότι ο Χριστός ήταν ένας καλός φιλόσοφος. Ένας σοφός
διδάσκαλος. Ένας άνθρωπος αγάπης και ανεξικακίας. Με αυτά
όμως αρνούνται την θεότητα του Ιησού Χριστού.
Ο ευαγγελιστής Ιωάννης είναι ο μόνος ο οποίος στις επιστολές
του αναφέρει περί αντιχρίστου. Μελετώντας σωστά αυτά
που ο ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει περί αντιχρίστου, βγαίνει
εύκολα το συμπέρασμα, ότι αντίχριστος είναι όποιος αρνείται
την θεότητα του Χριστού. Και όποιος αρνείται την Ανάσταση
του Χριστού, συγχρόνως αρνείται και την θεότητα του Χριστού.
Συνεπώς είναι αντίχριστος.
Χριστιανοί μου. Η Ανάσταση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός.
Μας μιλούν γι’αυτό οι ιστορικοί. Μάς μιλάνε οι Απόστολοι. Οι
Απόστολοι μάς λένε. «Σας μιλάμε γι’ αυτό που είδαμε. Γι’αυτό
που ακούσαμε. Γι’αυτό που ψηλαφίσαμε. Γι΄αυτό που ζήσαμε».
Οι Απόστολοι είδαν τον Αναστημένο Χριστό. Τον άκουσαν.
Συνομίλησαν μαζί Του. Τον εψηλάφισαν. Έφαγαν μαζί Του.
Έζησαν την Ανάστασή Του. Δεν είχαν καμμία αμφιβολία για την
Ανάστασή Του καί την θεότητά Του. Τι είπε ο δύσπιστος Θωμάς.
«Ο Κύριός μου κι ο Θεός μου».
Αυτός ο Αναστημένος Χριστός, θα έλθει ξανά. Θα έλθει εν δόξη.
Κύριος ουρανού και γης. Θα διατάξει την ανάσταση όλων των
απ’αιώνος νεκρών. Και τελικά θα κρίνει τον καθένα για την
πίστη του και τα έργα του. Την κρίση Του αυτή θα ακολουθήσει
η ατελεύτητη ζωή στην αιώνια δόξα ή στην αιώνια τιμωρία.
Εσείς που με ακούτε κι εγώ που σας μιλώ, είμαστε χριστιανοί.
Να προσέξουμε όμως, μη τυχόν, θεληματικά ή άθελά μας,
γινόμαστε αντίχριστοι. Ολόψυχα χριστιανοί μου, να πιστεύουμε
στην θεότητα του Χριστού. Στην Ανάσταση του Χριστού. Στην
δική μας την ανάσταση. Στην αιώνια και ατελεύτητη ζωή, με
συμμετοχή μας στην άπειρη δόξα και μακαριότητα του Θεού.
Ο Χριστός αναστήθηκε. Με τον Πατέρα και το Πνεύμα είναι ο
Τριαδικός Θεός. Αληθινός. Ο Αληθινός Θεός. Ο Χριστός. Είναι
ο μόνος Λυτρωτής και Σωτήρας του κόσμου. Δεν υπάρχει άλλος.
Ας λένε ό,τι θέλουν οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοφιλόσοφοι.
Ας γιορτάσουμε σήμερα και πάντα την Ανάσταση του Χριστού
και μαζί με τον Άγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο ας αναφωνήσουμε.
«Ανέστη Χριστός και ο Άδης καταβέβληται. Ανέστη Χριστός καί
πεπτώκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι.
Ανέστη Χριστός κι η ζωή πολιτεύεται. Χριστός Ανέστη εκ
νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωή
χαρισάμενος. Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των
αιώνων». Αμήν.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Αναστάντι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

13 Γνώμη

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 στις 7:30 μ.μ. στο
Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο 4500 Arbutus Street, έγινε
η πρώτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας
Βανκούβερ για το 2013. Τη Συνεδρίαση έχοντας απαρτία
άρχισε η Πρόεδρος κα Έφη Κερασιώτη, διαβάζοντας την
ημερησία διάταξη των θεμάτων.
Η συνεδρίαση εξελίχθη πολύ ομαλά και το κύριο θέμα
που έθιξαν μέλη της Κοινότητας ήταν τα οικονομικά
με το Daycare και τα χρήματα που ξοδεύουν ενώ κατά
το πλείστον δεν εξυπηρετεί τα μέλη της κοινότητας.
Επίσης τα μέλη ζήτησαν τα κέρδη από τις δεξιώσεις
να αναφέρονται αναλυτικότερα και με περισσότερη
λεπτομέρεια.
Ένα θέμα που είχε αναφερθεί και στην προηγούμενη
Συνέλευση ήταν για την συμμετοχή στην Κοινότητα και
σε άτομα που έχουν κάνει ορθόδοξο γάμο αλλά δεν είναι
Έλληνες Ορθόδοξοι. Η Πρόεδρος ανέφερε ότι θα το
φέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο και ίσως σχηματίσουν
μια επιτροπή επί του θέματος.
Πριν την λήξη της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος ΑΧΕΠΑ του τμήματος Βανκούβερ Gladstone,
Ντίνος Κουρτέσης έδωσε στην Πρόεδρο κα Έφη Κερασιώτη επιταγή 1,200.00 δολαρίων για την
ενίσχυση του προγράμματος της κατασκήνωσης.
Η Γενική Συνέλευση μετά από ένα δίωρο έκλεισε και προσφέρθηκε καφές και κουλούρια στους
παρευρισκόμενους.
Κ. Καρατσίκης

Άνω: Δεξιά ο π. Δημήτριος Παρτσάφας ορκίζει την κα Κατερίνα
Βαλλιανάτου-Βασταρδή (αριστερά) για να αναλάβει καθήκοντα
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ.

Μερικά στιγμιότυπα από
την Γενική Συνέλευση
της Ελληνικής Κοινότητας
Βανκούβερ

Φώτο: Νικόλας Στρατιδάκης

HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER
4500 Arbutus Street, Vancouver B.C., V6J 1A2

H Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο εύχεται στα μέλη
και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
“OMEROS” Hellenic Canadian Association
of Attica & Aegean Islands of B.C.
130-4500 Arbutus Street, Vancouver, B.C., V6J 4A2

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, εύχεται στα μέλη
και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Άνω: Αριστερά ο Πρόεδρος ΑΧΕΠΑ του τμήματος Gladstone
Βανκούβερ Ντίνος Κουρτέσης, επιδίδει επιταγή $1,200.00
στην Πρόεδρο της Κοινότητας κα Έφη Κερασιώτη για
το πρόγραμμα της κατασκήνωσης της Κοινότητας.
Φώτο: Νικόλαος Στρατιδάκης
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Συνεργασία της Ρωσίας με το FBI για
τους βομβιστές της Βοστώνης
Αμερικανοί αξιωματούχοι ανακρίνουν
στο Νταγκεστάν τους γονείς των
Τζοκάρ και Ταμερλάν Τσαρνάεφ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 24/04/2013 ΤΟ ΒΗΜΑ

Η μητέρα των Τζοκάρ και Ταμερλάν Τσαρνάεφ, Τσουμπεϊντάτ
Τσαρνάεφ, δηλώνει πως τα παιδιά της είναι αθώα και ότι τους
«παγίδευσαν» οι αμερικανικές αρχές.
Αμερικανοί αξιωματούχοι ταξίδεψαν στη ρωσική δημοκρατία του
Νταγκεστάν, προκειμένου να πάρουν κατάθεση από τους γονείς των
Τζοκάρ και Ταμερλάν Τσαρνάεφ, των δύο ανδρών που θεωρούνται
ύποπτοι για τις βομβιστικές επιθέσεις στον Μαραθώνιο της Βοστώνης.
Τα δύο αδέλφια έζησαν για μικρό χρονικό διάστημα στο Νταγκεστάν
και ο Ταμερλάν πραγματοποίησε επίσκεψη εκεί το 2012.
Οι ΗΠΑ αναζητούν πληροφορίες για το διάστημα που έμεινε στη
χώρα ο Ταμερλάν και για το εάν ριζοσπαστικοποιήθηκε μέσω των
επαφών που είχε εκεί.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ταμερλάν σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με την
αστυνομία, ενώ ο Τζοκάρ, ο νεότερος από τους δύο, τραυματίστηκε
και παραμένει στο νοσοκομείο φέροντας σοβαρά τραύματα.
Ο Τζοκάρ Τσαρνάεφ κατηγορείται για «χρήση όπλου μαζικής
καταστροφής» και για εκ προθέσεως φθορά ξένης περιουσίας με
εκρηκτικά που προκάλεσαν τον θάνατο. Οι κατηγορίες αυτές μπορούν
να επισύρουν ακόμη και την ποινή του θανάτου.
Οι γονείς των δύο ανδρών, Άντσορ και Τσουμπεϊντάτ Τσαρνάεφ
έχουν δηλώσει πως πιστεύουν ότι τα παιδιά τους είναι αθώα και ότι
τους «παγίδευσαν» οι αμερικανικές αρχές.
Οι γονείς των δύο υπόπτων κατέθεταν μέχρι αργά το βράδυ. Οι γονείς
τους δήλωσαν ότι σκοπεύουν να μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες
για την ταφή του μεγάλου τους γιου. Μέχρι τώρα κανείς δεν έχει
ζητήσει την σορό του Ταμερλάν Τσαρνάεφ.
«Η κυβέρνηση της Ρωσίας συνεργάζεται με το FBI στις έρευνες για τις
επιθέσεις στο Μαραθώνιο της Βοστώνης» ανέφερε εργαζόμενος στην
αμερικανική πρεσβεία. Ο υπουργός Εσωτερικών του Νταγκεστάν,
αρνήθηκε ότι ο Ταμερλάν Τσαρνάεφ ριζοσπαστικοποιήθηκε το
διάστημα που έμεινε στην περιοχή.
Εν τω μεταξύ, στις ΗΠΑ, η χήρα του Ταμερλάν Τσαρνάεφ, Κατρίν
Ράσελ, προσπάθησε να μείνει μακριά από τα βλέμματα τις τελευταίες
πέντε ημέρες, από τότε που ο άνδρας της σκοτώθηκε σε ανταλλαγή
πυρών με την αστυνομία.
Η Ράσελ δεν έκανε κανένα δημόσιο σχόλιο για το τι ίσως είχε ακούσει
ή δει τους μήνες πριν από τη βομβιστική επίθεση της 15ης Απριλίου,
στην οποία τρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν και 264 τραυματίστηκαν.
«Κλαίει πολύ» είπε ο δικηγόρος της Αμάτο ΝτεΛούκα λέγοντας ότι η
24χρονη χήρα είναι συντετριμμένη και εξαντλημένη.
Είπε ακόμη ότι η πελάτις του δεν γνωρίζει τίποτε για τις δραστηριότητες
του συζύγου της και του κουνιάδου της, γιατί δούλευε συνεχώς ως
νοσηλεύτρια στην περιοχή της Βοστώνης για να βοηθήσει οικονομικά
την οικογένειά της.
Ο 26χρονος σύζυγός της, ερασιτέχνης πυγμάχος με προτίμηση στα
ακριβά αυτοκίνητα και ρούχα, έμενε στο σπίτι με τη δύο ετών κόρη
τους. Ο ίδιος και ο αδελφός του, τσετσενικής υπηκοότητας, μιλούσαν
μεταξύ τους σε μια γλώσσα που η Ράσελ δεν καταλάβαινε, είπε ο
ΝτεΛούκα.
Την ίδια στιγμή, ερωτηματικά προκύπτουν στις ΗΠΑ σχετικά με το
εάν οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας θα μπορούσαν να είχαν κάνει
περισσότερα για να αποτρέψουν τις επιθέσεις της 15ης Απριλίου που
στοίχισαν τη ζωή σε τρία άτομα.

Επίθεση στην Νέα Υόρκη ετοίμαζαν οι βομβιστές της
Βοστόνης
σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Μάικλ Μπλούμπεργκ
VOA News 25.04.2013
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Μάικλ Μπλούμπεργκ ανακοίνωσε
ότι οι ύποπτοι για τις βομβιστικές
επιθέσεις στη Βοστόνη επίσης
στόχευαν και την πόλη του, και
σκόπευαν να κάνουν επίθεση
στην Πλατεία Τάιμς.
Ο δήμαρχος Μπλούμπεργκ
ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο
Τζοκάρ Τσαρνάγιεφ δήλωσε ότι
αυτός και ο αδελφός Ταμερλάν,
σχεδίαζαν να οδηγήσουν στη
Νέα Υόρκη και να τοποθετήσουν
εκρηκτικά. Αλλά το σχέδιο κατέρρευσε μετα τις εκρήξεις στη Βοστόνη, το θάνατο του Ταμερλάν και
τη σύλληψη του Τζοκάρ.
Ο κ. Μπλούμπεργκ επεσήμανε ότι η Νέας Υόρκη παραμένει πρωταρχικός στόχος « για εκείνους που
μισούν την Αμερική».
Στο μεταξύ, στη Ρωσία οι γονείς των αδελφών Τσαρνάγιεφ επιμένουν ότι οι γιοι του δεν είναι οι
δράστες των επιθέσεων, από τις οποίες σκοτώθηκαν 3 άτομα και τραυματίστηκαν πάνω από 250.
Η μητέρα τους κατηγόρησε τις αμερικανικές αρχές για το θάνατο του Ταμερλάν. Ο Ανζόρ Τσαρνάγιεφ
και η πρώην σύζυγός του Ζουμπεϊντάτ είπαν ότι ο γιοι του κατηγορηθήκαν άδικα.
Ο Ταμερλάν σκοτώθηκε και ο 19 χρόνος αδελφός αντιμετωπίζει κατηγορίες για χρήση όπλου μαζικής
καταστροφής που ενδέχεται αν καταδικαστεί να αντιμετωπίσει την εσχάτη των ποινών.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΥΚΕΤΩΝ
(σε συνεργασία με τα ΝΕΑ – Αθήνα 2012)

της Σοφίας Φλώρακα-Πετσάλη
Φθινόπωρο του 2012. Περπατώ σιγά, σιγά και σιωπηλά, σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αγίου
Μελετίου, Πατησίων, Ιωάννου Δροσοπούλου και κυρίως Σταδίου. Δύσκολα να πιστέψω και να
χωνέψω αυτό που βλέπω. Αυτοί οι δρόμοι, που άλλοτε έσφυζαν από ζωή, σήμερα μαρτυρούν την
εγκατάλειψη και την καταφρόνια.
Η ύφεση και η κρίση που μαστίζουν την Ελλάδα έσπειραν σ’αυτούς τους δρόμους τα λουκέτα.
Έχουν χάσει την παλιά εμπορική τους αίγλη. Το 2012 το ποσοστό στα κενά μαγαζιά ανέβηκε στο
42%.
Περπάτησα αυτούς τους δρόμους. Είδα ότι η κρίση σκαρφάλωσε στους ορόφους των κτιρίων
που βλέπουν στη Σταδίου. Παλιά εκεί δεν έβρισκες ξενοίκιαστο γραφείο. Το φθινόπωρο μέτρησα
εκατοντάδες ενοικιαστήρια ή πωλητήρια.
Όροφοι ολόκληροι έχουν μείνει κενοί. Κτίρια ρημάζουν από την εγκατάλειψη.
Σ’ένα μαγαζί παπουτσιών και τσαντών στη Σταδίου, ο μαγαζάτορας μου λέει: «Είναι δύσκολη
περίοδος. Χθες πούλησα ένα ζευγάρι μόνο. Σήμερα κανένα».
Η Σταδίου ήταν πάντα δρόμος με καταστήματα ανδρικών ειδών. Σήμερα, όπως σε πολλές γειτονιές
της Αθήνας, έχουν βρει στέγη ανταλλακτήρια χρυσού και ασημιού.
Το 2000 κάποια κυρία μετέφερε το μαγαζί της με έργα τέχνης και κορνίζες από την Ακαδημία
Πλάτωνος στη Σταδίου. Γιατί αυτό; Μια μέρα το 2000 που βρέθηκε σε μια στοά του δρόμου
μέτρησε 1,400 άτομα να μπαινοβγαίνουν. «Σήμερα», μου είπε, «δεν βλέπεις τόσους ούτε σε μια
βδομάδα. Πλήρωνα ενοίκιο 1,500 ευρώ. Σήμερα ο ιδιοκτήτης έριξε το ποσόν στα 700. Ακόμα δεν
τα βγάζω πέρα».
Πολλοί στην οδό Σταδίου θυμούνται τη «χρυσή εποχή» στα τέλη του’70. Όταν τα μαγαζιά στις
στοές είχαν δικό τους καφενείο και η οδός Σταδίου εστιατόρια και μεζεδοπωλεία. Πάνε όλα αυτά.
Τώρα μέσα σ’αυτά τα κλειστά μαγαζιά βλέπεις μόνο σκονισμένα πατώματα, ξηλωμένα καλώδια,
κενά ράφια. Σκέτη εξαθλίωση. Σου προκαλεί απελπισία, μελαγχολία, κλονισμό.
Νεκροί δρόμοι, καταστηματάρχες να σφραγίζουν κούτες – είναι μια εικόνα θλιβερή. Νιώθεις τη
μοναξιά.

Πολλοί είναι αυτοί που εκτιμούν ότι το FBI δεν έδωσε σημασία στις
ανησυχίες για ριζοσπαστικοποίηση του Ταμερλάν Τσαρνάεφ, τον
οποίο είχε ανακρίνει το 2011.

Μου λένε οι έμποροι ότι ποτέ τους δεν είχαν συναντήσει αυτή τη θλίψη. Πίσω από κάθε κατάστημα
που κλείνει, βρίσκονται στο δρόμο περισσότερα από τέσσερα άτομα. Έτσι οι αριθμός των ανέργων
συνέχεια αυξάνεται. Εκεί που παλιά χτυπούσε η καρδιά της εμπορικής Αθήνας, τώρα χτυπά η
καρδιά της απελπισίας και της απόγνωσης.

Μέλη της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας δήλωσαν μετά από
συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, ότι θα μπορούσαν να γίνουν
βήματα για να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις
διάφορες υπηρεσίες.

Και ο χτυπημένος Λαός υπομένει, περιμένει και ελπίζει.
Αλλά μέχρι πότε;

Η γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων, Σούζαν Κόλινς, δήλωσε
ότι μοιάζουν να υπάρχουν «σοβαρά προβλήματα που αφορούν την
ανταλλαγή πληροφοριών, ανάμεσά τους κρίσιμες πληροφορίες
που αφορούν έρευνες. Όχι μόνο μεταξύ υπηρεσιών, αλλά σε μία
περίπτωση και εντός της ίδιας υπηρεσίας».
Η πρώτη συνεδρίαση του δικαστηρίου στο πλαίσιο της δίκης για την
αιματηρή επίθεση κοντά στην γραμμή τερματισμού του μαραθωνίου
στη Βοστώνη ορίστηκε για τις 30 Μαΐου.

Μοντρεάλ, 30 Mαρτίου 2013
ΣΟΦΙΑ ΦΛΩΡΑΚΑ-ΠΕΤΣΑΛΗ-Συγγραφέας
Πρώην Αντ/δρος Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κεμπέκ
Πρώην Διοικητική Δικαστής Δικαστηρίου Κοινωνικών Υποθέσεων
Μέλος της Επιτροπής Magic Mission
Τηλέφωνο: 514-340-1645

15 Γνώμη

Υπό αυστηρά μέτρα ασφάλειας άρχισε η δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου
Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ο Άκης Τσοχατζόπουλος
Εισαγγελέας: «Έχετε ροπή προς το έγκλημα» - Άκης: «Είμαι αθώος»
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Αντώνης Ανακέφαλος

Άρχισε στο Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων το πρωί της
Δευτέρας η δίκη του Άκη
Τσοχατζόπουλου για την υπόθεση
ξεπλύματος μαύρου πολιτικού
χρήματος και τις αγορές
εξοπλιστικών προγραμμάτων.
Ο πρώην υπουργός και οι
υπόλοιποι
κατηγορούμενοι
έφθασαν στο Εφετείο Αθηνών
λίγο πριν από τις 09:00 με
λεωφορείο της αστυνομίας από
τις φυλακές Κορυδαλλού.

Μετά και την απόρριψη από
τον Αρειο Πάγο της αίτησης
αναίρεσης του βουλεύματος
του Συμβουλίου Εφετών που
τον παραπέμπει σε δίκη, ο Ακης
Τσοχατσόπουλος και άλλοι 18
κατηγορούμενοι
βρίσκονται
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων της Αθήνας για
την υπόθεση ξεπλύματος μαύρου
πολιτικού χρήματος και τις
αμαρτωλές αγορές εξοπλιστικών
προγραμμάτων.

Το λεωφορείο της αστυνομίας
στάθμευσε έξω από το πάρκινγκ
του δικαστικού μεγάρου, όπου
υπήρχε μεγάλη αστυνομική
δύναμη. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος
βγήκε από την πλαϊνή πόρτα
του λεωφορείου και μπήκε στο
δικαστικό μέγαρο από το χώρο
του πάρκινγκ, χωρίς να γίνει
ευρύτερα αντιληπτός, καθώς τον
κάλυπταν πολλοί αστυνομικοί.
Έξω από το δικαστικό μέγαρο
είχε συγκεντρωθεί κόσμος, ενώ
υπάρχουν πολλά τηλεοπτικά
συνεργεία -ελληνικά και ξέναγια να καλύψουν το γεγονός.
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν
ληφθεί και μέσα στην αίθουσα
του δικαστηρίου, όπου γίνονται
προσεκτικοί έλεγχοι σε όσους
εισέρχονται σε αυτήν.

Μαζί του επίσης δικάζονται
οι:
Αστέριος
Οικονομίδης,
Ευφροσύνη
Λαμπροπούλου,

Η ακροαματική διαδικασία
άρχισε περίπου στις 09:30 και θα
διακοπεί για σήμερα στις 15:00.
Στο δικαστήριο, εκτός από
τον
Άκη
Τσοχατζόπουλο,
προσήλθαν και οι υπόλοιποι
κατηγορούμενοι, εκτός της
κόρης του, Αρετής, της πρώην
συζύγου του Γκούντρουν, του
επιχειρηματία Οράτιου Μελά,
του Νίκου Γεωργουλάκη και
του Κωνσταντίνου Αντωνιάδη,
που εκπροσωπούνται από τους
συνηγόρους τους.
Στη δίκη παρίστανται, ως
πολιτική αγωγή, συνήγοροι του
Δημοσίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα
«Τα Νέα» στο κόμμα εκτιμούν
ότι δεν μπορεί να γίνει άλλη
ζημιά μέσω της δίκης καθώς
όλα τα γεγονότα είναι γνωστά
και ο πρώην υπουργός είναι
προφυλακισμένος τον τελευταίο
χρόνο περίπου.
Αναβολή για τις 8 Μαΐου πήρε
η πολύκροτη δίκη του Άκη
Τσοχατζόπουλου και των 18
συγκατηγορούμενών του, η οποία
ξεκίνησε σήμερα στο Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων.
Από τους 19 κατηγορούμενους,
αθώοι δήλωσαν ο πρώην

ξέπλυμα θα το πει το δικαστήριο.
Δεν γνωρίζει κανένα απ’ τους
συγκατηγορούμενούς της παρά
μόνο το Νίκο Ζήγρα τον οποίο
έχει δει δύο φορές».
Γιάννης Σμπώκος: «Αρνούμαι
την κατηγορία. Επιφυλάσσομαι
να αποδείξω την αθωότητά μου»
Το κατηγορητήριο σε βάρος
τους αρνήθηκαν επίσης η
Ευφροσύνη
Λαμπροπούλου,
ο Γεωργουλάκης, η Ταλιτά
Μαρία Τσεκούρα, ο Παναγιώτης
Σταμάτης ο οποίος δήλωσε
αθώος, ο Παντελής Ζαχαριάδης,
ο Σπυρίδων Χατζηνικολάου και
ο Νικόλαος Φαρατζάς.
Η Αρετή και η Γκούντρουν που
δεν παρέστησαν στο δικαστήριο,
δια του συνηγόρου τους Μιχάλη
Δημητρακόπουλου,
έκαναν
γνωστό ότι δεν παρέστησαν στη
διαδικασία όχι από ασέβεια στο
δικαστήριο αλλά επειδή -όπως
είπε ο κ. Δημητρακόπουλοςείναι και οι δύο ψυχολογικά
ράκη.

Νίκος
Ζήγρας,
Γιώργος
Σαχπατζίδης,
ΤαλίταΜαρία
Τσεκούρσα,
Νίκος
Γεωργουλάκης,
Παναγιώτης
Σταμάτης,
Παντελής
Ζαχαριάδης, Οράτιος Μελάς,
Κωνσταντίνος
Αντωνιάδης,
Σπύρος Χατζηνικολάου, Φώτης
Αρβανίτης, Νίκος Καρατζάς και
Γιώργος Κωνσταντάτος.
Το κατηγορητήριο είναι κοινό
για όλους και αφορά στο
κακούργημα του ξεπλύματος
μαύρου χρήματος, για το οποίο
προβλέπεται ποινή από δέκα έως
είκοσι χρόνια κάθειρξη.

υπουργός Άμυνας και άλλοι
17
κατηγορούμενοι,
ενώ
μόνο ο εξάδελφος του Άκη
Τσοχατζόπουλου
Νικόλαος
Ζήγρας δήλωσε ένοχος για όσα
ο ίδιος έχει ομολογήσει, όπως
διευκρίνισε.
Ο κ. Τσοχατζόπουλος δήλωσε
ενώπιον
του
δικαστηρίου:
«Αρνούμαι κατηγορηματικά και
απόλυτα το κατηγορητήριο σε
βάρος μου».
«Με αυτό επιχειρείται να
δημιουργηθεί οργάνωση με
σκοπό να ξεπλυθεί χρήμα και
ότι πίσω από αυτή βρίσκεται
ο πρώην υπουργός Άμυνας.
Το
κατηγορητήριο
είναι
κατάπτυστο. Μήπως υπάρχει
μια καθοδηγούμενη πορεία
για να φτάσουμε σε αυτό το
αποτέλεσμα;

Ο δικηγόρος Γ. Κωνσταντάτος
δήλωσε ότι είναι αθώος και
κατηγόρησε το Νικόλαο Ζήγρα
ότι έχει πει ψέματα στην
απολογία του με αποτέλεσμα
να καταστρέψει τον ίδιο και την
οικογένειά του.
Οι συνήγοροι των Οράτιου Μελά
και Κ. Αντωνιάδη ανέφεραν στο
δικαστήριο ότι οι εντολείς τους
έχουν καταθέσει αυθορμήτως
στους
εισαγγελείς
και
επιφυλάχθηκαν να αποδείξουν

την αθωότητά τους κατά το
στάδιο
της
ακροαματικής
διαδικασίας.
Νωρίτερα
προκλήθηκε
ένταση στο δικαστήριο όταν ο
αναπληρωτής εισαγγελέας της
έδρας
Π.Παναγιωτόπουλος,
στην αγόρευσή του, μίλησε
για ανήθικο τρόπο με τον
οποίο -όπως είπε- έδρασαν οι
κατηγορούμενοι, τους οποίους
μάλιστα χαρακτήρισε άτομα με
σταθερή ροπή προς το έγκλημα
(πρόταση η οποία αναφέρεται
αυτολεξή στο βούλευμα).
Ακόμη ο εισαγγελέας είπε ότι
οι κατηγορούμενοι συνέστησαν
οργάνωση και εταιρείες για
να συγκαλύψουν τα ίχνη των
παρανόμως κτηθέντων από τον
πρώτο κατηγορούμενο Άκη
Τσοχατζόπουλο. Η τοποθέτησή
του αυτή προκάλεσε την έντονη
αντίδραση των συνηγόρων
της υπεράσπισης. Μίλησαν
για αγόρευση που έγινε σαν
να έχει εκδοθεί καταδικαστική
απόφαση, ενώ κανείς απ’ τους
κατηγορουμένους
δεν
έχει
καταδικαστεί.
Τελικά, από τα πρακτικά της δίκης
διεγράφη η φράση «ανήθικος
τρόπος» που χρησιμοποίησε ο
εισαγγελέας, ενώ το δικαστήριο
επιφυλάχθηκε να αποφανθεί επί
του αιτήματος της υπεράσπισης
να αποβληθεί από τη δίκη το
ελληνικό δημόσιο που θέλει να
παραστεί ως πολιτική αγωγή.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας διαδέχτηκε την
Αλέκα Παπαρήγα στην ηγεσία του ΚΚΕ
με… χρονοκαθυστέρηση
REPORTER | 14.04.2013

Είναι
άδικη,
παράνομη
και καταχρηστική αυτή η
συμπεριφορά εναντίον μου κι
εναντίον της κόρης μου και της
γυναίκας μου.

Ως μάρτυρες υπεράσπισής του, ο
Ακης Τσοχατζόπουλος πρότεινε
τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα
Σημίτη και μέλη του ΚΥΣΕΑ των
επίμαχων περιόδων, καθώς και
τρεις πρώην αρχηγούς ΓΕΕΘΑ.
Ο πρόεδρος του δικαστηρίου
Χρ.
Κατσιάνης
εκφώνησε
τα ονόματα των Κ. Σημίτη,
Γ.
Παπανδρέου,
Βάσως
Παπανδρέου, Κ. Λαλιώτη, Ευ.
Βενιζέλου, Γ. Παπαντωνίου, Θ.
Πάγκαλου, Αλ. Παπαδόπουλου,
Γ. Ρωμαίου, Αθ. Τζογάνη,
Μαν. Παραγιουδάκη και Ν.
Κρυονερίτη, ως προτεινόμενους
μάρτυρες από τον βασικό
κατηγορούμενο, πρώην υπουργό.
Όλοι οι μάρτυρες ήταν απόντες.

«Ντροπή για την παράταξη ο
Άκης»
Το ΠΑΣΟΚ αποκηρύσσει τον
Τσοχατζόπουλο
Την ώρα που αρχίζει η δίκη του
Άκη Τσοχατζόπουλου, κύκλοι
του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν ότι το
κόμμα έχει αποκηρύξει και
πολιτικά και ηθικά τον Άκη
με τον πλέον κατηγορηματικό
τρόπο.
Σπεύδουν,
δε,
να
τον
χαρακτηρίσουν «ντροπή για την
παράταξη» και να σημειώσουν
ότι βλέπουν τη δίκη του σαν
κάθαρση.

Να επιληφθείτε της αίτησης
αποφυλάκισης
που
έχει
καταθέσει η σύζυγος μου.
Εμένα ζητούσαν και φυλάκισαν
τη γυναίκα μου», συνέχισε σε
δηλώσεις του ο ίδιος.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κυρία
Βίκυ Σταμάτη αντιμετωπίζει
σοβαρό πρόβλημα υγείας που
δεν της επέτρεψε να παραστεί
στο δεύτερο μέρος της δίκης.
Ο συνήγορος υπεράσπισης
της κυρίας Βίκυ Σταμάτη,
Αλέξης Κούγιας σε δηλώσεις
του ανέφερε: «Κανείς δεν
παρέσυρε την εντολέα μου
στην υπόθεση αυτή. Το μόνο
που έκανε ήταν να παντρευτεί
τον Ακη Τσοχατζόπουλο, τον
πρώην υπουργό και στέλεχος
του ΠΑΣΟΚ και να πάρει ένα
σπίτι με δάνειο μαζί με τον
άντρα της. Τώρα, αν αυτό είναι

“Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 19ου Συνεδρίου του ΚΚΕ με την
εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής, η οποία στην πρώτη της συνεδρίαση
εξέλεξε Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα”.
Αυτό είναι το κείμενο του δελτίου Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το
ΚΚΕ λίγο πριν τις 01.00 τα ξημερώματα, ενημερώνοντας για την αλλαγή
ηγεσίας στο Κόμμα, και την αποχώρηση της Αλέκας Παπαρήγα από το
αξίωμα της Γενικής Γραμματέως, μετά από 22 χρόνια.
Η αλλαγή ηγεσίας είχε προαναγγελθεί τις τελευταίες μέρες, το ΚΚΕ
ωστόσο κινήθηκε στα χνάρια του… μυστικισμού. Αρχικά, αποκλείστηκαν
από το Συνέδριο αιρετικές φωνές που ζητούσαν μεγαλύτερη ανανέωση
και τολμηρή στρατηγική, όπως ο Νίκος Μπογιόπουλος, ενώ στη συνέχεια
αποφασίστηκε να επισπευσθούν οι εργασίες του 19ου Συνεδρίου, και
να ολοκληρωθούν χθες βράδυ, αντί για σήμερα, όπως έγραψαν τα
“Υστερόγραφα”.
Τελικά, η ανακοίνωση για την αλλαγή ηγεσίας ήρθε τις πρώτες πρωινές
ώρες, με ένα δελτίο Τύπου… τριών γραμμών. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας
πάντως, ο οποίος εξελέγη νέος Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, είχε
θεωρηθεί το απόλυτο φαβορί για τη συγκεκριμένη θέση και πριν από
μερικά χρόνια, όταν παραιτήθηκε από τον “Ριζοσπάστη” και ανέλαβε τις
διεθνείς σχέσεις του ΚΚΕ.
Εθεωρείτο πάντα στέλεχος πολύ κοντά στην Αλέκα Παπαρήγα, η διαδοχή
ωστόσο δεν ερχόταν, και ο ίδιος παρέμενε σε θέση αναμονής. Τελικά, είναι
πλέον ο ηγέτης του ΚΚΕ, έστω και με… χρονοκαθυστέρηση.

16 Γνώμη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Ομογενείς σχεδιάζουν πανεπιστημιακό κέντρο
διαστημικών ερευνών στην Καλαμάτα

από την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΙΖΟΛΔΗΣ
Συγγραφέας: Έλενα Αρτζανίδου
Εικονογράφηση: Ζωή Λούρα
Σειρά Βατόμουρο: 7 – 8 ετών
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Κάθε μέρα μόλις σχολάει, η Ιζόλδη
τρέχει στο σπίτι με τη λαχτάρα να
πάρει στο χέρι το τηλεκοντρόλ της
τηλεόρασης και να απολαύσει τις
αγαπημένες της σειρές. Για ώρες
ολόκληρες χαζεύει το μαγικό κουτί.
Παρακολουθεί τις περιπέτειες του
Τριστάνου και της πριγκίπισσας
που τον περιμένει στο κάστρο
της. Αδιαφορεί για το σκυλάκι
της, τον Φούσκα, που κάποτε τον
λάτρευε. Την ενοχλεί η παρουσία
της μητέρας της και αποφεύγει τις
βόλτες με τον πατέρα της. Στο τέλος όμως συνειδητοποιεί πως όλα
αυτά είναι φανταστικά. Δεν υπάρχουν. Πραγματική ζωή είναι τα
παιχνίδια με τους φίλους, οι κουβέντα με τους γονείς και η φύση
που την καλεί για να την απολαύσει.
Ένα βιβλίο που μιλάει για τη σωστή χρήση της τηλεόρασης.
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑΡΡΑΛΕΟΥΣ
Συγγραφέας: Χρυσάνθη Τσιαμπαλή – Κελεπούρη
Εικονογράφηση: Νίκη Λεωνίδου
Σειρά Βατόμουρο: 7 – 8 ετών
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ο Ντίνος και η παρέα του αποκαλούν τον
Ορέστη «κοτούλα», δηλαδή δειλό, επειδή του
αρέσει να διαβάζει βιβλία και όχι να παίζει
κόντρες. Ο Ορέστης τους φοβάται… Όμως
βρίσκει τον τρόπο να τους δώσει ένα μάθημα.
Ένα μάθημα με αληθινές κότες. Τα αθώα πτηνά
θα κάνουν τον Ντίνο τον αχώνευτο, αυτό είναι
το παρατσούκλι του, να έρθει αντιμέτωπος με
τις δικές του ανασφάλειες. Με όσα δηλαδή
βρίσκονται κρυμμένα στην καρδιά και στο
μυαλό του.
Ένα βιβλίο που μιλάει για τον σχολικό εκφοβισμό. Ακούγονται
και οι δυο πλευρές. Πρώτος αφηγητής αυτός που δέχεται τον
εκφοβισμό και δεύτερος αυτός που τον προκαλεί.

Περί Ζεϊμπέκικου
zempekides
Ο ρυθμός και ο χορός Ζεϊμπέκικος
κρατά τις ρίζες του από την αρχαία
Θράκη.Το όνομα του κατά πολλούς
προέρχεται από τους σεβάσμιους
αρχαίους θεούς Δία και Βάκχο
(Ζευ+βάκχικος=Ζεϊμπέκικος).
ΖΕΥ-ΒΑΚΧΙ-ΚΟΣ
χορός
των
Ελλήνων (Ζευς και Βάκχος)
Ο ρυθμός και ο χορός Ζεϊμπέκικος
κρατά τις ρίζες του από την αρχαία
Θράκη. Το όνομα του κατά πολλούς
προέρχεται από τους σεβάσμιους
αρχαίους θεούς Δία και Βάκχο
(Ζευ+βάκχικος=Ζεϊμπέκικος).
Κατά τον Λαογράφο και Συγγραφέα
Θάνο
Βελλούδιο
(1895-1992)
η λέξη Ζεϊμπέκικος προέρχεται
κατά το πρώτο συνθετικό από
τον θεό Δία (Ζευ) και κατά
το
δεύτεροzempekides2
από
τη λέξη μπέκος ή βέκος, που
σημαίνει«άρτος» κατά τον Ηρόδοτο,
και κατά κάποιους άλλους από την
αρχαία Θρακική λέξη«μπούκο» που
προερχόμενη από την φρυγική λέξη
«βέκος» «σημαίνει βούκα=μπουκιά»
η οποία με πρώτο συνθετικό την
κλητική του Διός, «Ζευ», παράγει
τη λέξη «Ζεϊμπέκηδες». Δηλαδή
έναν λαό που πήρε το όνομα
του υμνώντας το Δία, και που
χορεύοντας, προσευχόταν για γήινη
γονιμότητα και ψωμί.
Οι Ζεϊμπέκηδες υπήρξαν φυλή
ανυπότακτων πολεμιστών, που
κατάγονταν από τους γιουρούκηδες.
μη μωαμεθανικά νομαδικά φύλα
της Μικράς Ασίας. Οι Τούρκοι
τους αποκαλούσαν γκιαούρηδες. Οι
σουλτάνοι τους χρησιμοποιούσαν
ως βοηθητικό αστυνομικό σώμα
(βασιβουζούκοι), μα όταν το
1833 προσπάθησαν να τους
αφοπλίσουν,
εκείνοι
(περίπου
40.000) επαναστάτησαν και εντέλει
ξεκληρίστηκαν.

Διατηρούσαν δικές τους συνήθειες
και φορούσαν μια εθνική ενδυμασία
που τόνιζε τη θεματολογία του
χορού τους.
Ο χορός τους είχε πολεμική χροιά
και ήταν μοναχικός χωρίς όμως
να απαγορεύεται η εκδήλωση του
και κατά ζεύγη, χαρακτηριζόμενος
από μεγάλη κατάνυξη, σέβας και
αυτοσυγκέντρωση των χορευτών, οι
οποίοι εκστασιασμένοι με κινήσεις
χεριών και ποδιών έδειχναν τον
απαραίτητο σεβασμό ακολουθώντας
πιστά
την
μυσταγωγία
του
αφήνοντας τον να μιλήσει στην ψυχή
τους.
Ο Ζεϊμπέκικος επέστρεψε στην
«γενέθλια γη» χάρις στους πρόσφυγες
από την Μικρά Ασία, ιδιαιτέρως από
αυτούς που ήρθαν από το Αηδίνι
(την περιοχή του Αηδινίου) όπου και
αγαπιόταν υπεράνω του δέοντος.
zempekides3Σαν
ολοκληρωμένος
μάλιστα
«συμβολικός
και
θρησκευτικός χορός εξυπηρετεί
και ανακουφίζει εξαιρετικά το
Πνεύμα, την Ψυχή και το Σώμα
του ανθρώπου», ο δε χορευτής
επιτυγχάνει «τη χαλάρωση του Είναι
του, και την απαλλαγή του από κάθε
καταθλιπτικό σύμπλεγμα που μπορεί
ίσως και να τον καταπιέζει».
Από απεικονίσεις του σε αγγεία
γνωρίζουμε πως χορευόταν κυρίως
από άνδρες και περιλάμβανε πολύ
συχνά επίδειξη οπλομαχητικής
αλλά και από γυναίκες σε σπάνιες
περιπτώσεις.
Το χαρακτηριστικό του ζεϊμπέκικου
είναι ότι είναι μονήρης χορός
και δεν έχει βήματα, αλλά μόνο
φιγούρες. Κάθε χορευτής κάνει
τις προσωπικές του φιγούρες και
χορεύει ένα συγκεκριμένο τραγούδι,
συνήθως μόνο μία φορά. Αλίμονο
σε όποιον διακόψει το χορευτή.

Σχέδια για τη δημιουργία πανεπιστημιακού κέντρου διαστημικών ερευνών στην ευρύτερη περιοχή
της Καλαμάτας, για την εγκατάσταση ενός σταθμού από τον οποίο θα γίνονται πτήσεις ειδικών
αεροσκαφών έξω από την ατμόσφαιρα της Γης, και για την ανάπτυξη «διαστημικού τουρισμού»,
παρουσίασαν στον δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα, ο πρόεδρος του συλλόγου Μεσσηνίων Νέας
Υόρκης «Αριστομένης» Σταύρος Γιαννόπουλος, ο α΄ αντιπρόεδρος της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας και
εκπρόσωπος των Μεσσηνιακών συλλόγων Αμερικής Γεώργιος Δημόπουλος και ο γενικός γραμματέας
της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας Παναγιώτης Μπαζίγος.
Το
σχέδιο
δημιουργίας
πανεπιστημιακού
κέντρου
διαστημικών ερευνών, αποτελεί
πρωτοβουλία του Μεσσήνιου
επιστήμονα καθηγητή Περικλή
Παπαδόπουλου και θα
χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικά
κεφάλαια, ενώ θα έχει και
την υποστήριξη της NASA,
όπως ανέφεραν οι ομογενείς,
προσθέτοντας ότι για το θέμα
αυτό είναι ενήμερη η κυβέρνηση.
Λεπτομέρειες για το σχέδιο αυτό,
θα δώσει ο ίδιος ο διακεκριμένος
καθηγητής Παπαδόπουλος, κατά
την επίσκεψή του το προσεχές
καλοκαίρι.
Οι Μεσσήνιοι ομογενείς επισήμαναν πως η περιοχή της Καλαμάτας επελέγη, πέραν της επιθυμίας
του καθηγητή Παπαδόπουλου να βοηθήσει τον τόπο καταγωγής του, ύστερα από μελέτη λόγω της
γεωγραφικής θέσης, αφού βρίσκεται στο σημείο όπου ενώνονται η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική, κάτι
που ευνοεί την ανάπτυξη του «διαστημικού τουρισμού».
Ο δήμαρχος Καλαμάτας εξέφρασε τη συμφωνία του δήμου με τον σχεδιασμό, δήλωσε ότι οι
υπηρεσίες του δήμου θα κινητοποιηθούν για την υποστήριξη του σχεδίου και ζήτησε εξειδικευμένες
και εμπεριστατωμένες προτάσεις.
Ο Παναγιώτης Νίκας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σημείωσε ότι «πρόκειται για ένα πρωτοποριακό
σχέδιο το οποίο εφόσον προχωρήσει, δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές, όχι μόνο για την πόλη
της Καλαμάτας, αλλά για όλη την Πελοπόννησο και θα συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα και την
αναβάθμιση του πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο δεν μπορεί να μείνει έξω, αφού πρωτίστως
αναφερόμαστε σε πανεπιστημιακό ερευνητικό κέντρο».
Παράλληλα, ο δήμαρχος τόνισε ότι «ένα πανεπιστημιακό κέντρο διαστημικών ερευνών, μπορεί να
φαίνεται μεγαλόπνοο έργο, αλλά οι Έλληνες και δη οι Μεσσήνιοι, διαχρονικά στην ιστορία τους, έχουν
αποδείξει ότι είναι για τα μεγάλα κι όχι για τα μικρά και τα ασήμαντα». Προσθέτοντας, πως «σ’ αυτές
τις δύσκολες εποχές που ζει ο τόπος, με την βαθειά οικονομική κρίση, πρέπει να οραματιζόμαστε, να
σχεδιάζουμε και να εργαζόμαστε με ορίζοντα το μέλλον και τις επόμενες γενιές».

Από δω ξεκίνησε ο «θεσμός» της
παραγγελιάς, σύμφωνα με τον
οποίο οι μουσικοί προαναγγέλλουν
το όνομα του ιδιοκτήτη του χορού
που θα επακολουθήσει για ν’
αποφευχθούν τα «νταηλίκια».
Η χρονική δομή αυτού του 9/8
παραλλάζει από ζεϊμπέκικο σε
ζεϊμπέκικο. Μέσα στην απειρία
των ρυθμικών αγωγών του 9/8
προστίθεται κάθε φορά ένας άλλος
ηχοχρωματισμός. μια άλλη χρονική
ταχύτητα και μια διαφορετική
ψυχική ατμόσφαιρα. Έτσι, ο
χορευτής διάνθιζε τους περίτεχνους
αυτοσχέδιους βηματισμούς του
πηδώντας πάνω από καρέκλες,
κραδαίνοντας μαχαίρια.
Μερικές φορές μάλιστα –όπως
αναφέρει και ο Ηλίας Πετρόπουλος-ο
χορευτής, «σεκλετισμένος» κάτω
από το παράθυρο της καλής του,
έσκιζε χορεύοντας τα μπράτσα του
με μαχαίρι, έκαμνε δηλαδή «αναλιά»
(λέξη της τουρκικής αργκό, γνωστή
στην οθωμανική αυτοκρατορία
τουλάχιστον από τον 11ο αιώνα).
Μερικοί «βαρύμαγκες» συνήθιζαν
επάνω στην χορευτική τους έκσταση,
να καρφώνουνε στην φτέρνα τους
ακόμα και τη κάμα ενός μαχαιριού
και να συνεχίζουν αιμορραγώντας
απτόητοι το χορό τους σαν να μην
τρέχει τίποτε.
Ο Εβλιά Τσελεμπή υποστηρίζει πως
ο «ζειμπέκικος είναι χορός σύνθετος
που συνδυάζει στοιχεία και από
άλλους χορούς το τσάμικο και ιδίως
με τον καλαματιανό που φαίνεται
να έχει και τον ίδιο ρυθμό αλλά
ανάποδα (π.χ. τα 9/8 του ζεϊμπέκικου
χωρίζονται σε 2/8+2/8+2/8+3/8,
ενώ του καλαματιανού είναι
3/8+2/8+2/8=7/8).
Ο καλός ο μόρτης όμως σίγουρα
απ’ όλα τα είδη και τις παραλλαγές
του προτιμάει τον ζεϊμπέκικο τον

«γιουρούκικο». Είναι πιο βαρύς,
δεν είναι τυποποιημένος και αρκούν
μόλις τέσσερα τετραγωνικά μέτρα
γης για να τον χορέψεις.
Ο ζεϊμπέκικος χορεύεται ίσα κι ίσα
με χέρια και πόδια, με τα χέρια
σε στάση δεήσεως ή ικεσίας. Ο
χορευτής απαγορεύεται να σκύψει
να μαζέψει ότι του πέσει από την
τσέπη. Ενίοτε σηκώνει με το στόμα
ένα τσιγάρο αναμμένο ή ένα ποτήρι
κρασί που του ακουμπά στο δάπεδο.
Όσο για το χτύπημα μηρού με την

παλάμη, δηλώνει έκπληξη στο
άκουσμα λυπηρής είδησης.
Μια
θεαματικότατη
φιγούρα
αλλά απαγορευτική στη βάση του
παραδοσιακού ζεϊμπέκικου είναι
αυτή όπου ο χορευτής σηκώνει με τα
δόντια τραπέζι με πιάτα και ποτήρια,
σκηνή που έχει απαθανατίσει ο
Αλέξης Δαμιανός στην ταινία
Ευδοκία.
Αντώνης Βαρβατσούλιας
Πολιτισμικός Ερευνητής

17 Γνώμη

Πέθανε η Σιδηρά Κυρία,Μάργκαρετ Θάτσερ
Νίκος Παλαμαράς

Λονδίνο

Στο πένθος βύθισε ολόκληρη τη Βρετανία η είδηση πως η Μάργκαρετ
Θάτσερ, η Σιδηρά Κυρία της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, έφυγε από τη
ζωή το μεσημέρι της Δευτέρας, 8 Απριλίου,σε ηλικία 87 ετών

Ποια είναι η Ελσα Αναστασιάδη, κόρη του Προέδρου της Κύπρου
Που φωτογραφίζεται σαν μοντέλο, είναι βαθύπλουτη και λέγεται ότι έβγαλε κρυφά από
την Κύπρο 21 εκατ. ευρώ
Ραγδαίες αναμένεται να είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο, έπειτα από την αποκάλυψη πως ανάμεσα στα
πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα των 6.000 καταθετών που μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό, λίγο πριν
από την απόφαση του πρώτου Eurogroup, βρίσκεται η κόρη του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Ελσα
Αναστασιάδη και ο μέχρι πρότινος υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Σαρρής.
Σε ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό
σταθμό Mega Κύπρου, παρουσιάστηκε μέρος
της λίστας με τους καταθέτες που «γλίτωσαν»
σημαντικά ποσά από το κούρεμα καταθέσεων,
ανάμεσα στα οποία φάνηκαν τα ονόματα των
παραπάνω προσώπων, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν
τα ονόματά τους.
Παράλληλα, όπως επισημαίνει η Καθημερινή της
Κύπρου, η Ελσα Ν. Αναστασιάδη θα μπορούσε
νομότυπα να είχε και να μετέφερε λογαριασμούς εκ
μέρος των πελατών της ως δικηγόρος, σημειώνοντας
πως υπάρχουν ερωτήματα «πολιτικής ηθικής» που
πρέπει να απαντηθούν με πειστικό τρόπο.
Πολιτικό θρίλερ

Η βαρόνη Θάτσερ υπέστη εγκεφαλικό σήμερα το πρωί και ο καταπονημένος
-από τα προβλήματα υγείας- οργανισμός της, δεν άντεξε. “Έφυγε γαλήνια”
είπε ο εκπρόσωπός της.
Ήταν η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα πρωθυπουργός της Βρετανίας, η
μοναδική που έμεινε στο Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ για 11 χρόνια, από το
1979 έως το 1990, η μοναδική που κέρδισε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις.
Ήταν η γυναίκα που όλοι οι Βρετανοί λάτρευαν να μισούν.
Έπασχε από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και τα τελευταία χρόνια είχε
απομακρυνθεί από τη δημοσιότητα.
Σε ένδειξη πένθους,οι σημαίες στη Βρετανία κυματίζουν μεσίστιες. «Με
μεγάλη λύπη, ο Μαρκ και η Κάρολ Θάτσερ ανακοινώνουν ότι η μητέρα
τους, Βαρόνη Θάτσερ πέθανε γαλήνια, μετά από εγκεφαλικό σήμερα το
πρωί», ανακοίνωσε ο Λόρδος Μπελ, εκπρόσωπος της Μάργκαρετ Θάτσερ.
Τον τελευταίο καιρό, η υγεία της Σιδηράς Κυρίας ήταν εύθραυστη. Πριν
από τα Χριστούγεννα μάλιστα είχε μπει στο νοσοκομείο για να υποβληθεί
σε επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από την ουροδόχο κύστη. Οι γιατροί
της επέτρεψαν να επιστρέψει σπίτι της λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά.
«Με μεγάλη λύπη έμαθα το θάνατο της Μάργκαρετ Θάτσερ. Χάσαμε μια
σπουδαία ηγέτη, μια σπουδαία πρωθυπουργό, μια σπουδαία Βρετανίδα»,
δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον, που επιστρέφει
εσπευσμένα από την Ισπανία.
Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και το Παλάτι: «Η Βασίλισσα
λυπήθηκε μόλις έμαθε την είδηση του θανάτου της βαρόνης Θάτσερ. Η
Μεγαλειότητά της θα στείλει κατ’ ιδίαν μήνυμα στην οικογένειά της».
Η Θάτσερ ήταν μια «μεγάλη πολιτική προσωπικότητα» η οποία «θα μείνει
στην ιστορία», δήλωσε ο πρώην Σοβιετικός ηγέτης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.
Η Μάργκαρετ Θάτσερ έμεινε στην ιστορία για την 11ετή παραμονή της στην
πρωθυπουργία της Βρετανία. «Σκληρή» πολιτικός, «μισητή» στην εργατική
τάξη για τους νόμους που πέρασε, για τη “συντριβή” των συνδικάτων και
για την απόφασή της να οδηγήσει τη χώρα στον πόλεμο των Φόκλαντς με
τους 1000 νεκρούς.
Στη διάρκεια της πρωθυπουργίας της ιδιωτικοποιήθηκαν μεγάλο μέρος
της βρετανικής βιομηχανίας. Ηγήθηκε του Εργατικού κόμματος σε τρεις
εκλογικές αναμετρήσεις, κέρδισε τις δυο.
Ήταν πολιτικός που δεν άλλαζε γνώμη, που δε δίσταζε να συγκρουστεί και
γι’ αυτό Σοβιετικός δημοσιογράφος, το 1976, τη “βάφτισε” «Σιδηρά Κυρία»
εξαιτίας της αντίθεσής της με το σοβιετικό καθεστώς και τον κομμουνισμό.
Ένας χαρακτηρισμός που τη συνόδευσε μέχρι το τέλος της ζωής της.
Ήταν επίσης ο τίτλος της ταινίας, με πρωταγωνίστρια τη Μέριλ Στριπ, για
τη ζωή και το έργο της. Μιας ταινίας που χάρισε στην Αμερικανίδα ηθοποιό
το Όσκαρ, αλλά προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στη Βρετανία.

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΟΥΡΕΗ
Ο Ιερατικός Προϊστάμενος π. Κων/νος Τσόλος,
η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
της Φιλοπτώχου Αδελφότητας των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Σούρεη,
εύχονται στα μέλη και σε όλη
την ομογένεια

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
και
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Διαστάσεις πολιτικού θρίλερ αναμένεται να λάβει
τις επόμενες ημέρες στην Κύπρο αλλά και διεθνώς
το κατόρθωμα του επιχειρηματία Γιάννου Λούτσιου,
συζύγου της Ελσας Αναστασιάδη, στην Κύπρο.
Ο επιχειρηματίας τρεις ημέρες πριν ανακοινωθεί
επίσημα το κούρεμα των καταθέσεων κατάφερε
παρά τη ρητή απαγόρευση να διακόψει γραμμάτια
στη Λαϊκή Τράπεζα της Κύπρου και να τα μεταφέρει
μέσα σε μία ημέρα στην Τράπεζα Barklays του
Λονδίνου αλλά και σε υποκατάστημα της Τράπεζας
Κύπρου του Λονδίνου.
Τι έγραψε η εφημερίδα Χαραυγή
Η εφημερίδα Χαραυγή έφερε στο φως της δημοσιότητας τις συναλλαγές της εταρίας των συγγενών του Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας, A.Loutsios & Sons. Ο Γιάννης Λούτσιος, γιος του Αντη Λούτσιου και συνιδιοκτήτης
της εταιρίας, έχει παντρευτεί την κόρη του Νίκου Αναστασιάδη, Ελσα.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εταιρία στις 12 Μαρτίου έσπασε 5 γραμμάτια συνολικής αξίας 21 εκατομμυρίων
ευρώ, τα οποία διατηρούσε στη Λαϊκή Τράπεζα και στη συνέχεια (12 και 13 Μαρτίου) τα μετέφερε με εμβάσματα
στο Λονδίνο, σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Barclays και τη Τράπεζας Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου.
Πολλά ερωτήματα προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο «φυγαδεύτηκαν» τα λεφτά. Οπως φαίνεται από τις κινήσεις
των λογαριασμών, τα γραμμάτια ρευστοποιήθηκαν και στάλθηκαν στο εξωτερικό εν μια νυκτί. Νομικές ευθύνες
προκύπτουν από τη συναλλαγή αυτή της τράπεζας με την εν λόγω εταιρία, διότι, ενώ δεν υπήρχαν περιορισμοί στη
μετακίνηση κεφαλαίων, εν τούτοις είχε απαγορευτεί ρητά η διακοπή γραμματίων πριν την ημερομηνία λήξεώς τους,
δεδομένης της κατάστασης στην οποία βρισκόταν τότε η Λαϊκή.
Θέματα πολιτικής τάξης προκύπτουν για τον Νίκο Αναστασιάδη αλλά
και τον υπουργό Οικονομικών Μιχάλη Σαρρή, ειδικότερα μετά τη
δημόσια παραδοχή του τελευταίου πως η κυβέρνηση γνώριζε για τις
προθέσεις του Eurogroup σχετικά με το κούρεμα των καταθέσεων, κάτι
που ο Αναστασίαδης είχε διαψεύσει.
Ακόμη, το δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας αναφέρει πως
το ζεύγος Άντης και Κάτια Λουτσίου έστειλαν την 1η Μαρτίου 5
εκατομμύρια ευρώ, από λογαριασμό που διατηρούσαν από κοινού
στη Λαϊκή, προς την Deutsche Bank και την Barclays και πως άλλα
24 εκατομμύρια ευρώ αποσύρθηκαν από τη Λαϊκή στις 29 Ιανουαρίου
του 2013.
Την ημέρα που έγινε η διακοπή και η μεταφορά όχι ενός μικροποσού
αλλά 22 εκατομμυρίων ευρώ υπήρχαν δημοσιευμένες πληροφορίες
για μεγάλο κούρεμα των μεγάλων καταθέσεων στη Λαϊκή και στην
Τράπεζα Κύπρου. Και όμως κατάφερε και έβγαλε αυτό το ποσό. Το
θέμα είχε φέρει προ ημερών στο φως η επίσημη εφημερίδα του ΑΚΕΛ
«Χαραυγή».
Ο Λούτσιος είναι γνωστός και από παλαιότερη υπόθεση καθώς
κατάφερε και πήρε μέσα από τα χέρια της ελληνικής πρεσβείας Κύπρου
οικόπεδο που είχε παραχωρήσει η Μονή Κύκκου για να κατασκευαστεί η ελληνική πρεσβεία. Ο Γιάννος Λούτσιος
είναι υιός του Άντη Λούτσιου και τα χρήματα τα μετέφεραν από κοινού.Η «λεπτομέρεια» που μπορεί να οδηγήσει
σχεδόν άμεσα σε πολιτική κρίση στην Κύπρο είναι ότι ο Γιάννος Λούτσιος έχει παντρευτεί την Ελσα Αναστασιάδη,
κόρη του σημερινού προέδρου Νίκου Αναστασιάδη.
Ντόλτσε βίτα για την Ελσα
Η Ελσα Αναστασιάδη σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Must», τον Μάρτιο του 2011, παραδεχόταν πως ο μπαμπάς
της θα μπορούσε να έχει το αξίωμα του Προέδρου.
Η ίδια, δικηγόρος εν ενεργεία και μητέρα δύο παιδιών, ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα της:
«Από μωρό ήμουν συνέχεια στο γραφείο του μπαμπά μου. Στις καλοκαιρινές διακοπές απαντούσα στα τηλέφωνα,
ανακατευόμουν παντού. Ετυχε να τον δω να αγορεύει και στο δικαστήριο, παλιά, όταν αναλάμβανε ο ίδιος κάποιες
υποθέσεις. Τον θαύμαζα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ηταν επιλογή καθαρά δική μου, αλλά και κάπως φυσικό επακόλουθο».
Στην ερώτηση της δημοσιογράφου αν θα ακολουθούσε τα χνάρια του και στην πολιτική απάντησε:
«Τώρα, αυτή τη δεδομένη στιγμή, με τίποτα. Και ο λόγος είναι ο χρόνος.
Είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι θέλεις να ασχοληθείς με την πολιτική. Θέλω να ασχοληθώ και με το σκι, ας πούμε. Αν
δεν το κάνω καλά θα πέσω από το βουνό και θα ‘ρθω κάτω...
Δεν είναι δοκιμή η πολιτική. Για να μπω να δοκιμάσω και να βγω, αν δεν το κάνω καλά, θα γελοιοποιηθώ. Ειδικά με
το όνομα που φέρω. Ο κόσμος θα έχει απαιτήσεις από μένα και είναι δύσκολο να αποφασίσω να ρισκάρω. Δεν βάζεις
κάτω ένα όνομα απλά για να αποδείξεις κάτι...»
Η σχέση μεταξύ κόρης και πατέρα όπως η ίδια περιγράφει είναι:
«Είναι μια σχέση φιλίας παραπάνω. Είναι δίπλα μας για ό,τι χρειαστούμε. Ακόμα και τώρα που είναι τόσο πολύ μέσα
στην πολιτική, πάντα βρίσκει χρόνο για μας. Από το «καλημέρα» στο τηλέφωνο καταλαβαίνει αμέσως αν έχουμε κάτι.
Μας καταλαβαίνει, μας διαβάζει σαν ανοικτό βιβλίο».
Πιο κάτω μιλάει με θαυμασμό για εκείνον περιγράφοντας την υποτιθέμενη καμπάνια που θα αναλάμβανε...
«Θα έβγαζα προς τα έξω το δυναμισμό του, τον οποίο θαυμάζω».
Τέλος απαντά αρνητικά στην ερώτηση αν θα έπαιρνε μια κυβερνητική θέση ως κόρη του Προέδρου εξηγώντας πως «η
κυβέρνηση δεν είναι οικογενειακή επιχείρηση. Από δω που είμαι μπορώ να τον βοηθήσω εξίσου καλά».
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Έτσι θα είναι το νέο δολάριο και δεν θα μπορεί να πλαστογραφηθεί
Μερικό «λίφτινγκ» θα υποστεί ο Βενιαμίν Φραγκλίνος στην απεικόνισή του στο χαρτονόμισμα των
100 δολαρίων.

Ο 30ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΠΕ
ΤΟΝ ΠΑΓΚΑΛΟ “ΓΑΙΔΟΥΡΙ”, “ΖΗΤΩ
ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΒΑΛΑ ΤΟ ΖΩΟ”

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς το νέο 100δόλαρο θα κυκλοφορήσει από τα ΑΤΜ από τον ερχόμενο
Οκτώβριο. Όπως έχουν υποστηρίξει οι ιθύνοντες της Ομοσπονδιακή Τράπεζα το νέο χαρτονόμισμα θα
είναι σχεδόν αδύνατο να πλαστογραφηθεί.
Το χαρτονόμισμα ενσωματώνει νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας -συμπεριλαμβανομένης μιας
μπλε, τρισδιάστατης ταινίας ασφαλείας- που θα δυσκολέψουν τους επίδοξους παραχαράκτες να το
αντιγράψουν.

«Ηταν λάθος μου που αποκάλεσα τον Πάγκαλο γαϊδούρι.
Πέραν του γεγονότος ότι η λέξη “γαϊδούρι” δεν είναι ύβρις
γιατί περιγράφει ένα πολύ συμπαθές ζώο, αποτελεί μείωση
και προσβολή για τα τετράποδα να τα συγκρίνουμε με τους
ανθρώπους, όπως αναφέρει και το εξαιρετικό τραγούδι του
Κώστα Χατζή «Ο γερο-γαϊδαράκος».

Η μορφή του χαρτονομίσματος είχε να αλλάξει από το 1996. Το στοίχημα που έχουν βάλει οι ιθύνοντες
είναι να μη μπορέσει κανείς πλαστογράφος να αντιγράψει το «100δόλαρο», ακόμη και εάν κατέχει τα
πιο εξελιγμένα μηχανήματα πλαστογράφησης.

Με αυτό το σατιρικό ύφος σχολιάζει το σοβαρό περιστατικό της
προσαγωγής του στο αστυνομικό τμήμα την Κυριακή το μεσημέρι
ο 30χρονος γεωπόνος Κωνσταντίνος Ρ. Επειδή, σύμφωνα με τον
πρώην υπουργό, τον εξύβρισε αποκαλώντας τον «γάιδαρο» στη
Λίμνη της Βουλιαγμένης.
«Πράγματι. Μπήκα στον χώρο της λίμνης και είδα τον Πάγκαλο
να βγαίνει από το νερό. Φορούσε ένα μπλε μπουρνούζι. Μια
αστεία εικόνα. Τον πλησίασα και, απευθυνόμενος και προς τους
άλλους λουόμενους, του είπα: “Να κι ο Πάγκαλος, το γαϊδούρι,
όπως τον αποκαλεί ο ελληνικός λαός, που έχει το θράσος να κάνει
μπάνιο στη Βουλιαγμένη”. Στη συνέχεια ο αστυνομικός φρουρός
του ειδοποίησε κατ’ εντολήν του πολιτικού την Αστυνομία
λέγοντας στο τηλέφωνο: “Ελάτε στη λίμνη, υπάρχει σοβαρό
συμβάν”. Επειτα από λίγη ώρα ήρθαν πέντε περιπολικά και δύο
μηχανές της ομάδας Δίας για να συλλάβουν εμένα, έναν γεωπόνο
του πανεπιστημίου, έναν αγανακτισμένο πολίτη» αναφέρει ο
30χρονος επιστήμονας.
«Ο Πάγκαλος έδωσε εντολή στον φρουρό του να πάει στο τμήμα
και να μου υποβάλει μήνυση. Μου έκανε εντύπωση ότι κατά
τον χρόνο της παραμονής μου εκεί οι αξιωματικοί γύρναγαν
συνέχεια από γραφείο σε γραφείο και έκαναν συσκέψεις. Κάποια
στιγμή απάντησαν στον φρουρό ότι μήνυση δεν μπορεί να γίνει
γιατί πρέπει να έρθει να την καταθέσει ο ίδιος ο Πάγκαλος. Τους
προειδοποίησα ότι, εάν μου κάνει μήνυση ο Πάγκαλος, θα του
κάνω κι εγώ και τότε θα πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία του
αυτοφώρου. Η μοναδική άσχημη εντύπωση ήταν η απάντηση
των αστυνομικών ότι σε περίπτωση αυτόφωρης διαδικασίας
θα πρέπει να τον αναζητήσουν. Μας κοροϊδεύουν; Ποιον να
αναζητήσουν; Αφού ο φρουρός του ήταν δίπλα τους και ανά
πάσα στιγμή ξέρουν πού είναι και ο πολιτικός».
Στον πρώην υπουργό ο 30χρονος γεωπόνος αφιέρωσε μέσω της
«δημοκρατίας» τους στίχους του τραγουδιού του Κώστα Χατζή
«Ο γερο-γαϊδαράκος» με την υποσημείωση ότι «πάει γάντι σε
αυτόν τον πολιτικό».
«Κλαίει ο γερο-γαϊδαράκος / με παράπονο πολύ / γιατί άνθρωπο
τον είπαν / και είν’ μεγάλη προσβολή.
Στα βαθιά τα γηρατειά του / άνθρωπο να τον ειπούνε... / πώς τη
λέν’ τέτοια κουβέντα / δίχως να τον λυπηθούνε»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ - ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Εύχομαι ολόψυχα από τα βάθη της ψυχής μου σε
συγγενείς, φίλους και γνωστούς για την μεγάλη τους
αγάπη και συμπαράσταση, κάθε ευτυχία και χαρά.
Χρόνια Πολλά Καλό Πάσχα και Χριστός Ανέστη.
Σοφία Βλάχου

KEA’S MEATS LTD
6616 Beresford Street, Burnaby, BC
Tel:604-515-7222 - Fax:604-515-7701

ΦΡΕΣΚΑ ΑΡΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ο Πήτερ, ο Άγγελος, ο Τέρη Ποδόγυρος και
οι οικογένειές τους εύχονται στους πελάτες
και σε όλη την Ελληνική Παροικία

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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ΠΕΝΘΗ

OXI μαγνήτες
στα ψυγεία!!!

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Jim)
1949-2013
Greek Orthodox Community of East Vancouver Community
Update:
1) Greek school will be closed for the Holy Week including Easter
Monday. ( April 29-May 6).
2)Registration for the 2013-2014 school year starts on May 25th,
2013.
Από: Kαθηγητής Vicente

TORTOSA PEREZΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της
ALMERIA - ΙΣΠΑΝΙΑ.
Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο
του Princeton έχουν
ανακαλύψει κάτι που
θεωρείται τρομακτικό.
Για αρκετούς μήνες ετρεφαν
δύο ομάδες ποντικών,
μια ομάδα με τα τρόφιμα
που φυλάσσονταν στο
ψυγείο, και το άλλο με τα
τρόφιμα φυλάσσονταν σε
ψυγείο, αλλά με πολλά
διακοσμητικους μαγνήτες
κολλημενοι στην πόρτα
του. Σκοπός της παρούσας
μελέτης ήταν να δουν
πώς αυτά επηρεάζουν
την ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία στα τροφιμα.
Παραδόξως, μετά από
αυστηρές δοκιμές, η
ομάδα διαπίστωσε ότι
τα ποντίκια που έτρωγαν
ακτινοβολημένα τροφίμα από
τους μαγνήτες ειχαν 87%
περισσότερες πιθανότητες να
παρουσιάσουν καρκίνο από
ό,τι στην άλλη ομάδα.
Οι μαγνήτες που συνδέονται
με οποιαδήποτε ηλ.οικιακη
συσκευή, αυξανουν την
κατανάλωση ρεύματος
της εν λογω συσκευης
διοτι αυξάνουν την
ηλεκτρομαγνητική δύναμη
του ηλεκτρικού πεδίου της.
Ο καθένας έχει έναν μαγνήτη
στο ψυγείο, ως διακοσμητικό
στοιχείο, αλλά μέχρι
τώρα δεν υπηρχε υποψία
ότι είναι επιβλαβή. Αλλά
είναι θανατηφόρoi. Είναι
επικίνδυνο να παίζει κανεις
με τις δυνάμεις της φύσης και
της ενέργειας.
Εάν έχετε ένα μαγνήτη,
απομακρυνετε τον αμεσως
από κάθε τροφή. Ανεξήγητα,
η ισπανική κυβέρνηση ή
οποιαδήποτε άλλη χώρα,
δεν έδωσε προειδοποιητικό
μήνυμα, αλλά χάρη στο
Διαδίκτυο και την προθυμία
όλων, μπορούμε να
βοηθήσουμε ο ένας τον
άλλον.

Η Ελληνική Κοινότητα του Ανατολικού
Βανκούβερ ανακοινώνει ότι:
1) Το ελληνικό σχολείο θα είναι κλειστό την Μεγάλη Εβδομάδα
μέχρι και την Δευτέρα του Πάσχα.
( 26 Απριλίου- 6 Μαίου).
2) Εγγραφές για το νέο σχολικό έτος ( 2013-2014), αρχίζουν στις
25 Μαίου,2013.
Παρακαλούμε επικοινωνήσετε: με το γραφείο μας :
(604)438-6432 greekcommunity@telus.net
The Greek school of the Greek Orthodox Community of East Vancouver is looking for a Greek teacher.
Ζητείται δασκάλα / δάσκαλος για το ελληνικό σχολείο της
Ελληνικής Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ.Παρακαλούμε
στείλετε το βιογραφικό σας στο γραφείο μας:
4641 Boundary Road,
VancouverBC, V5R 2N5
or email: greekcommunity@telus.net

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ο Ιερατικός Προϊστάμενος π.Ευάγγελος Αραβαντινός,
η Πρόεδρος και το Δ. Συμβούλιο της Φιλοπτώχου
αδελφότητας εύχονται στα μέλη και σε όλους που βοηθούν
το έργο της Φιλοπτώχου.

Πέθανε στο Fort McMurray AB, στις
16 Μαρτίου 2013 ο ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Το
τρισάγιο
έγινε
στοValley view Funeral Home στο SURREY. Στις κόρες του, στον αδελφό του
και στα εγγόνια του, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
ΠΑΣΑΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ (Λόλα)
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 28 Μαρτίου 2013, η ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ. Το τρισάγιο έγινε στις 4 Απριλίου 2013 στον
Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου και η κηδεία έγινε την
Παρασκευή 5 Απριλίου 2013. Η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο του
Forest Lawn Burnaby. Στα αδέλφια της , John, Jimmy, Stan, Nick
και George, στα εγγόνια της Sara, Lola, Anthony, Marina, Kosta,
στις ανιψιές και ανίψια και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.
ΣΤΑΜΟΥΛΗ JUDY NORTON (nee Debeck)
1955-2013
Πέθανε στις 3 Απριλίου 2013, η
JUDY ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Όλοι όσοι
γνώριζαν την
Judy, θα την
θυμούνται για την αγάπη της στη
διασκέδαση, στη μαγειρική και την
αγάπη της για την οικογένεια, τους
φίλους της και την Ελλάδα. Στο
σύζυγό της Scott, στην κόρη της
Cassandra (Erick), στην μητέρα
της, αδελφές της και στον πρώην
σύζυγο Μιχάλη, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

For Sale

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

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

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Στη διεύθυνση 1165 5th Avenue, Prince
George, B.C., V2L 1T7. Μια φανταστική
επένδυση. Με το κλειδί στο χέρι της
επιχείρησης. Με όλον τον εξοπλισμό 165
καθίσματα εστιατορίου και επί πλέον 180
καθίσματα για την αίθουσα εκδηλώσεων
με όλα τα έπιπλα , και τον εξοπλισμό, πιάτα
ποτήρια και φούρνους μικροκυμάτων όλα
συμπεριλαμβάνονται 10,000 sf για τα δύο
πατώματα, οικόπεδο, κτήριο και επίπλωση
πωλείται για $745,000.00 ή ενοικίαση για
$7.00 per sq.f NET
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε
στο: 604-970-5064 Κιν. Και 604-536-1683

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

Πήγε για ρεπορτάζ με το νυφικό
Άφησε τον γάμο της και φορώντας το νυφικό της, δημοσιογράφος από την Κίνα
πήγε να καλύψει τον φονικό σεισμό που έπληξε την πυκνοκατοικημένη επαρχία
Σιτσουάν.
Η Τσεν Γινγκ ετοιμαζόταν να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας όταν σημειώθηκε
μία ισχυρή σεισμική δόνηση 6,6 Ρίχτερ που έγινε αισθητή στην περιοχή και
προκάλεσε θάνατο 200 ανθρώπων και έσπειρε τον πανικό.
H δημοσιογράφος Chen Ying.εργάζεται για το τοπικό κανάλι “Ya’an TV” και η
χρήστης του twitter Wei Gu,ανέβασε τη φωτογραφία της στο twitter.
Ο σεισμός κατέστρεψε σχεδόν όλες τις κατοικίες στην περιφέρεια Μπαοσίνγκ, με πληθυσμό 85.000 κατοίκους, ακόμη
και όσες είχαν οικοδομηθεί μετά τη δόνηση των 8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ του 1980, όταν είχαν χάσει τη ζωή
τους 70.000 άνθρωποι

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.

