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Γιατρός δώρισε 1εκ.$ για
δημιουργία έδρας αρχαίας
Ελληνικής ιστορίας
Ομογενής γιατρός δώρισε ένα εκατομμύριο δολάρια σε αυστραλιανό πανεπιστήμιο για δημιουργία
έδρας αρχαίας ελληνικής ιστορίας.
Το εντυπωσιακό ποσό του
ενός εκατομμυρίου δολαρίων
Αυστραλίας δώρισε ο ομογενής
αιματολόγος και ογκολόγος Πολ
Ηλιάδης στο πανεπιστήμιο του
Κουίνσλαντ για τη δημιουργία
έδρας της αρχαίας ελληνικής
ιστορίας.
«Για μένα οποιοδήποτε
πανεπιστήμιο της δύσης που δεν
προσφέρει το μάθημα της αρχαίας
ιστορίας είναι σαν να μην έχει
πιστοποιητικό γέννησης» είπε
ο Δρ. Ηλιάδης, γνωστός για τις
χορηγίες του και προς τις καλές
τέχνες.
Το πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ
είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο
της πολιτείας που προσφέρει
μαθήματα ιστορίας, πολιτισμού
και λογοτεχνίας της αρχαίας
Ελλάδας και της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας.
Με τη δωρεά του Δρ. Ηλιάδη, την οποία ο πρύτανης του πανεπιστημίου, καθηγητής Πίτερ Χοτζ,
χαρακτήρισε, «εξαιρετικής σημασίας», θα δημιουργηθεί έδρα.
«Η γνώση είναι η ρίζα της ελευθερίας και της δημοκρατίας» λέει ο 60χρονος Δρ. Ηλιάδης που
διαθέτει και τη Συλλογή Πολ Ηλιάδη, μια εντυπωσιακή συλλογή πινάκων ζωγραφικής των κορυφαίων
Αυστραλών και Αβοριγίνων καλλιτεχνών. Μέρος της συλλογής αυτής το δώρισε στην Δημόσια
Πινακοθήκη του Κουίνσλαντ «για να τα χαίρονται και να τα εκτιμούν όλοι τα έργα αυτά».
Ο Δρ. Ηλιάδης χαρακτηρίζει τον εαυτό του Αυστραλό ελληνικής καταγωγής και σημειώνει ότι μπορεί
οι γονείς και οι παππούδες των Ελλήνων μεταναστών να ήταν αγράμματοι, αλλά φρόντισαν τα παιδιά
τους και τα εγγόνια τους να γίνουν επιστήμονες. Ο ίδιος, εκτός των άλλων, στις ελεύθερες ώρες του
μελετά την αρχαία ελληνική ιστορία.
Ο Δρ. Ηλιάδης πριν 25 χρόνια ίδρυσε την αλυσίδα κλινικών Haematology and Oncology Clinics of
Australia που ειδικεύονται στην πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου.

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΝΑΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ
ΤΗΝ 2η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ 2013 ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΩΝ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια
δημοσιογράφων που διοργά-νωσε ο Εθνικός τύπος Εθνικοτήτων
και το Συμβούλιο των Μέσων
Ενημέρωσης Καναδά, το
τριήμερο 6. 7. και 8 Δεκεμβρίου
2013 στο Τορόντο.
Η διοργάνωση αυτή είναι
μια προσωπική επιτυχία του
Προέδρου του Συμβουλίου
Μέσων Ενημέρωσης των
εθνικοτήτων κ. Θωμά Σάρα
που είναι και ο εκδότης της μηνιαίας εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΔΕΣ» που
εκδίδεται στο Τορόντο. Με τον κ. Θωμά Σάρα γνωρίστηκα προσωπικά
για πρώτη φορά σ’ αυτη την διάσκεψη και τον συνεχάρηκα ιδιαίτερα
για τις προσπάθειές που καταβάλει στο να βοηθήσει με επιχορήγηση
της Καναδικής Κυβέρνησης την επαγγελματική επιμόρφωση όλων
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης των διαφόρων εθνικοτήτων του
Καναδά.
Τα επιμορφωτικά σεμινάρια έγιναν στο κολλέγιο SENECA
από εκλεκτούς καθηγητές και καθηγήτριες που διδάσκουν στο
Κολλέγιο αυτό. Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013, το βράδυ ήταν η
βραδιά τελετής, παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι της Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης Καναδά,όπως ο Υπουργός Μετανάστευσης Chris Alexander και της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως ο Jim Karigianis
MP Scarborough Agincourt,και των άλλων κομμάτων όπως επίσης
από την Επαρχιακή Κυβέρνηση Τορόντο, καθώς και ο Δήμαρχος
της περιοχής Markham Frank Scarpitti.
Τη βραδιά αυτή τιμήθηκαν με αναμνηστικές πλακέτες από τον
Πρόεδρο του Συμβουλίου κ. Θωμά Σάρα, πολλά επίσημα πρόσωπα
και όλοι οι καθηγητές και οι καθηγήτριες του Κολλεγίου που έλαβαν
μέρος στα σεμινάρια.
Βλέπετε φωτογραφικό ρεπορτάζ και την ομιλία του Προέδρου
κ. Θωμά Σάρα στη σελίδα 3.

Άλλαξε το επίθετό του,εξαιτίας
του
ρατσισμού
προς τους
Έλληνες
Ο παγκοσμίου βεληνεκούς,
ελληνικής καταγωγής, σκηνοθέτης
Αλεξάντερ Πέιν, παραδέχθηκε ότι
ο παππούς του αμερικανοποίησε
πλήρως το επίθετό του
(Παπαδόπουλος), λόγω του
ρατσισμού που επικρατούσε προς
τους Έλληνες στην Αμερική στις
αρχές του 20ου αιώνα.
Μιλώντας σε εκπομπή της
καναδικής τηλεόρασης, ο
Αλεξάντερ Πέιν δήλωσε
χαρακτηριστικά ότι «Λέγομαι Παπαδόπουλος. Είμαι ένας Έλληνας από
την Ομάχα. Ο παππούς μου ήρθε στην Ομάχα το 1912-1913 με το όνομα
Παπαδόπουλος… Γίνονταν τότε διαδηλώσεις κατά των Ελλήνων και το
1915 ο παππούς μου άλλαξε το επώνυμό του. Δεν το έκανε “Πάπας”, όπως
πολλοί Έλληνες, αλλά το αμερικανοποίησε πλήρως… Οι παλιοί δεν θέλουν
να μιλούν για αυτά» .
Στη συνέχεια ερωτηθείς για το ρόλο του ως σκηνοθέτης στην καινούργια
του ταινία «Nebraska», δήλωσε ότι «Είμαι Έλληνας, είμαι Αμερικάνος,
είμαι γήινος αλλά ταυτόχρονα παρατηρώ και συμμετέχω σε αυτό που
συμβαίνει».
Μακάρι αυτή η ιστορία να ευαισθητοποιήσει ορισμένους…
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κ. ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 19.12.2013
Αγαπητοί μου συμπατριώτες,
Αφήνουμε πίσω μας μια
χρονιά που υπήρξε δύσκολη
για τον ελληνικό λαό και
ιδιαίτερα σκληρή για πολλούς
συμπολίτες μας που βρέθηκαν
σε πραγματικό αδιέξοδο. Εσείς
γνωρίζετε από ξενιτιά και είναι
βέβαιο ότι καταλαβαίνετε πολύ
καλά το βάρος που έχει να
εγκαταλείπουν νέοι άνθρωποι
την πατρίδα μας για να βρουν
δουλειά αλλού.

Τα όρια αντοχής της ελληνικής
κοινωνίας έχουν ξεπεραστεί
και αυτό είναι κάτι που
αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο. Αλλά δεν αρκεί
η παραδοχή της πρωτοφανούς
θυσίας, απαιτείται η άλλη
πλευρά, αυτή των εταίρων και
πιστωτών, να διανύσει την
απόσταση που της αναλογεί. Ο
πολιτικός πραγματισμός και ο
σεβασμός στην ευρωπαϊκή ιδέα

επιτάσσουν στροφή σε αυτή την
κατεύθυνση για να αναπνεύσει
η ελληνική οικονομία και να μην
κινδυνεύσει άλλο η κοινωνική
συνοχή.
Γνωρίζω την αγωνία σας για
τη γρήγορη μετάβαση της
πατρίδας μας σε έναν κύκλο
ανάπτυξης και εσείς γνωρίζετε
ότι η πατρίδα μας προσβλέπει
πάντα στη βοήθεια σας και στη
στήριξή σας, την οποία είμαι
βέβαιος, θα συνεχίσετε να
προσφέρετε, όπως, άλλωστε,
αυτό έχει συμβεί πολλές φορές
και στο παρελθόν σε δύσκολες
περιόδους της εθνικής ιστορίας
μας.
Σας εύχομαι μέσα από την
καρδιά μου Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένο το 2014.-
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ –19 Δεκεμβρίου
2013
Ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.
Δημήτριος εξέφρασε σοβαρές
ανησυχίες για τις πρόσφατες
αναφορές ορισμένων Τούρκων
αξιωματούχων σχετικά με την
πρόθεση να μετατρέψουν την
Αγία Σοφία, (τον ιστορικό
και μεγαλοπρεπή Ορθόδοξο
Χριστιανικό Καθεδρικό
Ναό του 6ου αιώνος, του
Οικουμενικού Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως) από
μουσείο σε εν ενεργεία
μουσουλμανικό τέμενος. Ένα
τέτοιο βήμα θα μπορούσε να
εκληφθεί ως έκφραση μιας
εντονοποιημένης κρατικής
τακτικής εξισλαμισμού που
προκαλεί την εξάλειψη της
δισχιλιετούς παρουσίας του

The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.
Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.
δήλωσε:

Χριστιανισμού από τα εδάφη
της προελεύσεως του.
Την σημασία της Αγίας Σοφίας,
ως θρησκευτικού χώρου και ως
παγκοσμίως αναγνωρισμένου
συμβόλου διαπολιτισμικού
σεβασμού και ιερού κάλλους
αντανακλά ο χαρακτηρισμός της
Αγίας Σοφίας από την UNESCO
το 1985 ως χώρου και μνημείου
παγκοσμίου κληρονομιάς. Ο
Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος

«Αν οποιαδήποτε αλλαγή
συμβεί που να μεταβάλλει
την παρούσα χρήση της Αγίας
Σοφίας ως μουσείου, τότε η
Τουρκική Κυβέρνηση θα πρέπει
να επιτρέψει να λειτουργήσει
η Αγία Σοφία όπως αρχικά
προορίζονταν και όπως
λειτούργησε για σχεδόν χίλια
χρόνια, ως χριστιανικός ναός και
όχι ως τέμενος».

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

Πιάστηκαν μαλλί με μαλλί
μέσα σε τράπεζα!
Δημοσιεύθηκε στις 30 Δεκεμβρίου, 2013
Παρά το αδιαχώρητο που επικρατούσε στις τράπεζες σήμερα, δύο
γυναίκες τράβηξαν όλα τα βλέμματα σε τράπεζα της Ναυπάκτου.
Όταν οι ματιές των δύο γυναικών συναντήθηκαν, άρχισαν να
βρίζουν με βαριές εκφράσεις η μία την άλλη. Σε ελάχιστα λεπτά,
οι επισκέπτες της τράπεζας είδαν τις δύο γυναίκες να πιάνονται
μαλλί με μαλλί.
Ο καβγάς έληξε μετά από την επέμβαση των ψυχραιμότερων.
Οι δύο γυναίκες έφθασαν σε αυτό το ακραίο σημείο εξαιτίας
οικονομικής οφειλής που έχει η μία στην άλλη.

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
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From the NEPMCC 2013 Professional
Development Conference and Training
Seminars 6,7 and 8 of December 2013
The President and Chief Executive Officer of National Ethnic Media Council of Canada Mr. Thomas S.
Saras addressing the Journalist of Ethnic Media said:

Dear Brothers and sisters and Honored Guest,
The second professional development conference and training seminars to be hosted at SENECA College, inspired for you by Seneca’s, and our world-class conference academic presenters in business,
journalism and the media, we marvel today at the emergence of digital and social media as business barometers, drivers and incubators, question the future viability of printed ethnic community publications
and Canada’s periodical industry, and together seek fertile soil to establish new roots to grow competitive
advantage amid today’s myriad media realities.
In one phrase and truth, Canada’s ethnic media competitive advantage, unique selling proposition and
great opportunity is “all-communities unity through our common denominator, diversity”.
Canada is uniquely characterized by its multicultural tapestry; each colorful thread at once being unique,
and at the same time integral and necessary to the “warp and weft” of Canada’s whole tapestry. Together
we weave common story of coming to a new country with hopes, dreams and hardships, seeking community, establishing, and integrating into defining and mapping belief and opportunity in defining “What
it is today to be Canadian”.
Brothers and Sisters, to each and every one of you, for all that you do and can do daily within your
communities and businesses in the belief that you are “Canada’s other voice”; our strength through the
NEPMCC truly is unity through our collective diversity; to learn new professional skills, to leverage
competitive advantage by creating uncontested market space, to truly be Canada’s dominant press and
media freedoms advocacy voice that resonates locally, nationality and world-wide in the definition of
democracy.
Through this NEPMC 2013 conference you are offered the opportunity to validate and update your
professional skills and currency, learn new ways to create and define your media enterprise business
dashboard and have opportunity to affirm and shape your professional competence, viability and competitive capability and capacity.
To this unique professional learning and skills development offering and opportunity we wish to thank
the Government of Canada through for the financial support…”.
At the end of his speech Mr.Saras express his gratitude to all of the Government departments assist to
get the financial support, to TD Financial Group and most of all, to those Seneca College student and
administrative volunteers; for without their tireless dedication, contribution, coordination and effort, this
conference would not be possible.

Above: From left, Kostas Karatsikis and Peter
Galiatsos at the Seminars

We wish to thank John Saras, Peter Galiatsos and friends for the pictures From
the NEPMCC 2013 Professional Development Conference and Training Seminars
6,7 and 8 of December 2013, in Toronto.
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Αυστραλία: Ελληνίδα Αυτός είναι ο μοναδικός Έλληνας
δώρισε 1 εκατομμύριο κάτοικος του Νότιου Πόλου!
δολάρια σε νοσοκομείο
Το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων δώρησε στο
Νοσοκομείο Παίδων και Γυναικών της Καμπέρα στην Αυστραλία,
η ομογενής Σωτηρία Λιάγκη.
Πρόκειται για την χήρα ενός πολύ γνωστού ελληνοαυστραλού
επιχειρηματία, ο οποίος, αν και ξεκίνησε από απλός
υπηδοματοποιός, κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλη περιουσία,
κυρίως επενδύοντας σε ακίνητα. Τόσο ο ίδιος εν ζωή, όσο και
η σύζυγός του, είχαν να επιδείξουν πλούσια φιλανθρωπική
δραστηριότητα, αποφεύγοντας, ως επί το πλείστον, τα φώτα της
δημοσιότητας.
Όπως έγινε γνωστό, το ποσό θα διατεθεί σταδιακά στα επόμενα
πέντε χρόνια και αναμένεται να διευκολύνει σε μεγάλο ποσοστό το
δύσκολο έργο των ιθυνόντων του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Έλληνας επιστήμονας ανακάλυψε δεύτερο
κώδικα «κρυμμένο» μέσα στο DNA!!!
Επιστήμονες στις ΗΠΑ, με επικεφαλής τον Γιάννη Σταματογιαννόπουλο,
καθηγητή γενετικής της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου
Ουάσιγκτον του Σιάτλ, βρήκαν έναν δεύτερο γενετικό κώδικα μέσα
στο DNA. O κώδικας αυτός περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που
αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες «διαβάζουν» τον
κανονικό κώδικα του DNA και εξηγούν τις μεταλλάξεις του από
άποψη υγείας. Έτσι η ανακάλυψη μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους
για τη διάγνωση και θεραπεία πολλών ασθενειών.
Οι ερευνητές, που
έκαναν τη σχετική
δ η μ ο σ ί ε υ σ η
στο
κορυφαίο
επιστημονικό
περιοδικό «Science»,
πραγματοποίησαν
την έρευνά τους
στο πλαίσιο της
«Εγκυκλοπαίδειας
Στοιχείων
DNA»,
γνωστού
και
ως
διεθνούς
Προγράμματος ENCODE. Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτείται
από το Εθνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Ανθρωπίνου Γονιδιώματος
των ΗΠΑ και έχει ως στόχο να ρίξει άπλετο φως στο πού και πώς
αποθηκεύονται στο ανθρώπινο γονιδίωμα οι εντολές για τις διάφορες
βιολογικές λειτουργίες του οργανισμού.
Από τότε που αποκωδικοποιήθηκε για πρώτη φορά ο γενετικός
κώδικας στη δεκαετία του ΄60, οι βιολόγοι υπέθεσαν ότι αυτός
χρησιμοποιείτο αποκλειστικά για να καθοδηγεί τη δημιουργία των
πρωτεϊνών. Όμως η ομάδα του Σταματογιαννόπουλου ανακάλυψε
πως το γονιδίωμα χρησιμοποιεί τον γενετικό κώδικα για να «γράψει»
δύο διαφορετικές «γλώσσες» βιολογικού προγραμματισμού. Η μία
κωδικοποιεί και κατευθύνει τις πρωτεΐνες και η άλλη καθοδηγεί το
κύτταρο σχετικά με το πώς τα γονίδια θα ελέγχονται. Η μια «γλώσσα»
είναι «γραμμένη» πάνω στην άλλη και γι’ αυτό ο δεύτερος κώδικας
είχε παραμείνει για τόσο καιρό κρυφός.
«Εδώ και πάνω από 40 χρόνια», δήλωσε ο ελληνικής καταγωγής
επιστήμονας, «υποθέταμε ότι οι αλλαγές στο DNA που επιδρούν
στον γενετικό κώδικα, έχουν επίπτωση απλώς στη δημιουργία των
πρωτεϊνών. Τώρα ξέρουμε ότι αυτή η έως τώρα κεντρική υπόθεση
για την ανάγνωση του ανθρωπίνου γονιδιώματος αποτελούσε μόνο
το ήμισυ της εικόνας. Τα νέα ευρήματα φανερώνουν πως το DNA
είναι μια απίστευτα ισχυρή συσκευή αποθήκευσης πληροφοριών, την
οποία η φύση έχει αξιοποιήσει με απρόσμενους τρόπους».
Ο κανονικός γενετικός κώδικας χρησιμοποιεί ένα βιοχημικό
«αλφάβητο» 64 «γραμμάτων», που λέγονται κωδικόνια. Η ομάδα
του Σταματογιαννόπουλου βρήκε ότι μερικά κωδικόνια μπορούν να
έχουν δύο «νοήματα», ένα (ήδη γνωστό) που αφορά τη δημιουργία
των πρωτεϊνών και ένα δεύτερο (άγνωστο έως τώρα) που αφορά
τον έλεγχο των γονιδίων. Οι δύο αυτοί κώδικες φαίνεται να έχουν
εξελιχτεί διαχρονικά σε συνάφεια μεταξύ τους. Έτσι, οι εντολές
που αφορούν τον έλεγχο των γονιδίων (ο δεύτερος κώδικας)
βοηθάνε να σταθεροποιηθούν ορισμένα επωφελή για τον οργανισμό
χαρακτηριστικά των πρωτεϊνών.
Η σημασία της ανακάλυψης είναι δυνητικά μεγάλη για το πεδίο της
ιατρικής και της φαρμακευτικής. «Το γεγονός ότι ο γενετικός κώδικας
μπορεί να γράφει ταυτόχρονα δύο είδη πληροφοριών, σημαίνει
ότι πολλές αλλαγές στο DNA που φαίνονται να μεταβάλουν τις
αλληλουχίες των πρωτεϊνών, μπορεί επίσης στην πραγματικότητα
να διαταράσσουν τα προγράμματα ελέγχου των γονιδίων και έτσι να
προκαλούν ασθένειες», δήλωσε ο Σταματογιαννόπουλος.
Ο ελληνικής καταγωγής επιστήμονας σπούδασε βιολογία στο
πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνια και ιατρική στο πανεπιστήμιο
Ουάσιγκτον, ενώ ειδικεύτηκε στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου
Χάρβαρντ και στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης.

Για δώδεκα μήνες, ήταν ο μοναδικός Ελληνας κάτοικος του Νότιου Πόλου! Ο πνευμονολόγος
Ευάγγελος Καϊμακάμης ήταν ο πρώτος Ελληνας που συμμετείχε στο πρωτοποριακό πρόγραμμα της
ESA, της Ευρωπαϊκής Αεροδιαστημικής Υπηρεσίας, στη βάση Κονκόρντια της Ανταρκτικής.
Λίγες ώρες αφού γύρισε από την άκρη του κόσμου, μίλησε στο «Εθνος» για την εμπειρία του να
συμμετέχει σε ένα τόσο σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα, αλλά και να βρίσκεται αποκλεισμένος για
έναν χρόνο στο απόλυτο ψύχος. Μας είπε επίσης πόσο περήφανος ένιωσε που έδωσε τη σκυτάλη σε
έναν ακόμη Ελληνα επιστήμονα που σήμερα τον αντικαθιστά στην Ανταρκτική.
«Ηταν μια φανταστική
εμπειρία η ζωή στο πιο
απομονωμένο μέρος του
πλανήτη, η αίσθηση ότι σε
απορροφά η απεραντοσύνη
του χώρου… Ξέρετε,
αυτό δημιουργεί ακραία
συναισθήματα, αγάπης ή
μίσους, ακριβώς όπως και η
ίδια η ήπειρος. Για μένα ήταν
σαφώς μια σχέση αγάπης, μία
από αυτές που είναι ικανές
να αλλάξουν τη ζωή σου»,
δηλώνει στο «Εθνος» ο Ευ.
Καϊμακάμης.
O ιατρός της βάσης
Κονκόρντια επιλέγεται με
βάση το βιογραφικό, ιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις και επαγγελματική συνέντευξη.
Λίγο πριν φύγει από τη βάση Κονκόρντια ο Ελληνας πνευμονολόγος έστησε πινακίδα όπου
αναγράφεται η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη
Για τη θέση του απεσταλμένου ιατρού της ESA το 2013, επιλέχθηκε ανάμεσα σε 10.000 επιστήμονες
ο Ευ. Καϊμακάμης, πνευμονολόγος, με μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης και διδακτορικό
τίτλο στην ιατρική ερευνητική μεθοδολογία και τεχνολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Και να σκεφτεί κανείς ότι στην Ελλάδα δεν είχε δουλειά… «Στη βάση είχα την
ευθύνη της αξιολόγησης των ψυχολογικών αλλά και σωματικών επιπτώσεων της απομόνωσης, της
επιβίωσης σε ακραίες συνθήκες, των περιορισμένων πόρων και των συνθηκών πλήρους σκότους
για τέσσερις μήνες, όσο δηλαδή διαρκεί ο βαρύς ανταρκτικός χειμώνας», εξηγεί ο Ελληνας
πνευμονολόγος.
Η περιπέτεια ξεκίνησε ήδη από το ταξίδι της αποστολής. Ξεκίνησε από την Ελλάδα με ενδιάμεσους
σταθμούς τη Φρανκφούρτη, τη Σιγκαπούρη, το Σίδνεϊ, το Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας και
τη βάση Μακμέρντο της Ανταρκτικής. Προσγειώθηκε στη βάση Τέρα Νόβα, όπου παρέμεινε
αποκλεισμένος για μία εβδομάδα, πριν τελικά καταφέρει να φτάσει στον τελικό του προορισμό, την
Κονκόρντια, με αεροσκάφος που είχε? χιονοπέδιλα αντί για τροχούς. «Οι επόμενες 365 μέρες ήταν
εξίσου συναρπαστικές και με συνεχείς εκπλήξεις γι’ αυτήν την παρθένα γη», μας λέει ο γιατρός.
Στην Ανταρκτική, ο Ευ. Καϊμακάμης έζησε μια περίοδο με συνεχή ηλιοφάνεια, την οποία διαδέχθηκε
το απόλυτο σκότος. Πάντοτε το ψύχος ήταν δριμύ ? έφτανε και τους -80 βαθμούς. Μέχρι που στις 8
Νοεμβρίου ένα αεροπλάνο προσγειώθηκε στην Κονκόρντια φέρνοντας τους νέους ανθρώπους και
προμήθειες φρέσκων φρούτων και λαχανικών μετά ακριβώς από εννιά μήνες!
Ο αντικαταστάτης
«Οταν είδαμε τους νέους επισκέπτες να κατεβαίνουν τη σκάλα του αεροσκάφους και να πέφτουν στην
αγκαλιά μας για να μας συγχαρούν, τότε συνειδητοποίησα πόσο σημαντική είναι η δουλειά μας και
πόσο δύσκολη η περιπέτειά μας. Την επόμενη μέρα μια δεύτερη πτήση έφερε μια άλλη μικρή ομάδα
ανθρώπων. Ανάμεσά τους ήταν ο δρ Αδριανός Γκολέμης που με αντικαθιστά και θα συνεχίσει τα
βιοϊατρικά πειράματα της ESA για τον ερχόμενο χειμώνα. Είμαι πολύ περήφανος που ένας Ελληνας
επιστήμονας κατάφερε να ακολουθήσει το όνειρό του και ήρθε στην Ανταρκτική! Ηταν επίσης πολύ
ωραίο που μίλησα στη γλώσσα μου με κάποιον από κοντά!», τονίζει ο γιατρός.
«Το τελευταίο πράγμα που είχα να κάνω ήταν να φτιάξω μια ξύλινη πινακίδα που σηματοδοτεί
την απόσταση από τη Θεσσαλονίκη περίπου 14.630 χιλιόμετρα μακριά. Χάρηκα πολύ, όχι γιατί
είχε φτάσει η στιγμή να επιστρέψω, αλλά γιατί η ταμπέλα αυτή θα υπενθυμίζει στις μελλοντικές
αποστολές τη σύντομη παραμονή μου στην Ανταρκτική και τη μικρή μου συνεισφορά στη συνολική
προσπάθεια εξερεύνησής της», καταλήγει.
Μια βάση με συνθήκες από τον… Αρη
Η επιστημονική βάση Κονκόρτια στην Ανταρκτική είναι μια ιταλογαλλική εγκατάσταση που
βρίσκεται στην περιοχή Dome C στην ενδοχώρα της λευκής ηπείρου, πάνω σε ένα παγωμένο πλατό
και σε υψόμετρο 3.233 μέτρα, ενώ απέχει περίπου 1.100 χλμ από τα παράλια.
«Στην Κονκόρτια γίνονται κάθε χρόνο πολυάριθμες επιστημονικές έρευνες που έχουν να κάνουν
με τους τομείς της μετεωρολογίας, της γεωλογίας, της φυσικής της ατμόσφαιρας, της αστρονομίαςαστροφυσικής και της βιοϊατρικής. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα της Ανταρκτικής, που κρατάει από
τον Φεβρουάριο ως τον Νοέμβριο, ένας μικρός αριθμός ατόμων μένει στη βάση κάτω από ακραίες
καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία φτάνει έως και -80 οC και έχει ελάχιστη υγρασία και απόλυτο
σκοτάδι για 4 μήνες!», εξηγεί ο Ευ. Καϊμακάμης.
«Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν είναι δυνατή
οποιαδήποτε επαφή – μεταφορά από και προς τον υπόλοιπο κόσμο, καθιστά τη συγκεκριμένη βάση
ίσως το καλύτερο ανάλογο στη Γη μιας εγκατάστασης σε άλλο πλανήτη (π.χ. βάση στη Σελήνη ή τον
Αρη)», μας λέει.
Η αποστολή
Για τον λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία προκηρύσσει κάθε χρόνο μια θέση ιατρού
ερευνητή, ο οποίος μένει στη βάση για ένα έτος πραγματοποιώντας διάφορα ερευνητικά πρωτόκολλα
που μελετούν τις συνέπειες της υποξίας και της μακρόχρονης απομόνωσης στην ψυχολογία και
τις σωματικές λειτουργίες του ανθρώπου. Τα πορίσματα των ερευνών αυτών οδηγούν σε λύσεις
προβλημάτων και βελτίωση των συνθηκών ζωής ανθρώπων που ζουν και εργάζονται σε ακραία
περιβάλλοντα στη Γη και αστροναυτών σε μελλοντικές διαστημικές

5 Γνώμη

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΡΕΒΕΓΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ,
Β.Κ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΔΆΚΗ

Άνω: Δυο στιγμιότυπα από το Χριστουγεννιάτικο “Pot Luck” της
Φιλοπτώχου Αδελφότητας του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου.

Για καλή τύχη κάθε χρόνο μαζεύονται φίλοι Μακεδόνες και
σπάνε πιάτα πριν τα Χριστούγεννα στο κατάστημα του Tζίμη
Χαραλαμπίδη “Bill Glass” , και με μεζέδες και αναψυκτικά
εύχονται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 2014.
Κάτω: στιγμιότυπα από το έθιμο αυτό.

6 Γνώμη

Μπάµπω
Παραδοσιακός µεζές για το πρωί των
χριστουγέννων. Στο παρελθόν ψηνόταν καθ’
όλη τη διάρκεια της νύχτας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 13/12/2013 Μπάµπω
Πηγή: TO BHMA
ΥΛΙΚΑ (για 10-12 άτοµα)
3 χοιρινά έντερα, καλά πλυµένα
2 κ.σ. βούτυρο
1 ποτήρι κόκκινο ξηρό κρασί

Για τη βινεγκρέτ ροδιού
200 ml χυµός ροδιού
5 γρ. µουστάρδα Dijon
20 ml γρεναδίνη
20 ml ξίδι από λευκό κρασί
180 ml ηλιέλαιο
180 ml έ.π. ελαιόλαδο
αλάτι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Στρώνουµε ένα ταψί µε λαδόκολλα
και απλώνουµε το προσούτο.
Ψήνουµε στους 150°C για µερικά
λεπτά, µέχρι να πάρει ωραίο χρώµα
και να µοσχοµυρίσει. Βγάζουµε
από τον φούρνο και αφήνουµε να
κρυώσει. Το σπάµε σε ακανόνιστα
κοµµάτια και το αφήνουµε στην
άκρη.
Σε µια κατσαρόλα ρίχνουµε τον
χυµό του ροδιού και τον αφήνουµε
να σιγοβράσει, µέχρι να µείνει το
µισό της ποσότητας. Τον περνάµε
από µια σήτα και τον αφήνουµε

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε µια µεγάλη µπασίνα ρίχνουµε όλα τα
υλικά της γέµισης και ζυµώνουµε ώστε να
οµογενοποιηθούν. Δένουµε τη µία άκρη του
εντέρου και το γεµίζουµε προσεκτικά µε ένα
χωνί µε τη γέµιση. Δένουµε και την άλλη
άκρη του εντέρου. Επαναλαµβάνουµε τη
διαδικασία και µε τα άλλα 2 έντερα.
Βάζουµε τα έντερα σε µια φαρδιά

Η Εύη Βουτσινά θυμάται
τα παλιά καλά στέκια
της Θεσσαλονίκης.

Φωτογραφία: Γιάννης Αθυμαρίτης,
food styling: Αντωνία Κατή
να κρυώσει. Στον κάδο του µίξερ
χτυπάµε τη µουστάρδα, τον χυµό
ροδιού, τη γρεναδίνη και το ξίδι και
προσθέτουµε σιγά σιγά το ηλιέλαιο
και το ελαιόλαδο. Αλατίζουµε και
δοκιµάζουµε.
Σε ένα µπολ αναµειγνύουµε
τα σαλατικά, το πράσινο µήλο,
τα φουντούκια, το ρόδι και το
εστραγκόν. Περιχύνουµε µε
τη βινεγκρέτ, αλατίζουµε και
ανακατεύουµε καλά. Σερβίρουµε,
πασπαλίζοντας µε το τραγανό
προσούτο.
* Καβούρδισµα: Σε ένα
αντικολλητικό τηγάνι, χωρίς λιπαρή
ουσία, σε µέτρια φωτιά, γυρνάµε
ελαφρώς τα φουντούκια, για λίγα
λεπτά, µέχρι να πάρουν χρώµα.
Δημοσιεύθηκε στο BΗΜΑ GOURMET την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου
2013.

Το αρνάκι γίνεται χειµωνιάτικο
και γιορτινό µε το πράσο και το
κουκουνάρι
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 30/12/2013
Γεµιστό µπούτι αρνιού µε baby
πατάτες

Σαλάτα με ρόδι, φουντούκια και τραγανό
προσούτο

Γιορτινή και δροσερή, µε την ελαφρώς υπόξινη γεύση του ροδιού
να πρωταγωνιστεί και να δίνει χρώµα
ΥΛΙΚΑ (για 4-6 άτοµα)
Για τη σαλάτα
50 γρ. προσούτο, σε λεπτές φέτες
600 γρ. ανάµεικτα σαλατικά
200 γρ. πράσινο µήλο, σε

µπαστουνάκια
40 γρ. φουντούκια, καβουρδισµένα*
και χονδροσπασµένα
100 γρ. σπόροι ροδιού
6 γρ. εστραγκόν, τα φύλλα
αλάτι

Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουµε
τη µεγαλύτερη ποσότητα του
ελαιόλαδου και σοτάρουµε το
πράσο, το κρεµµύδι, τη µία σκελίδα
σκόρδου και το κουκουνάρι, έως
ότου πάρουν χρώµα. Τα βάζουµε
σε ένα µπολ. Στο ίδιο τηγάνι
ρίχνουµε το υπόλοιπο ελαιόλαδο
και σοτάρουµε το µπέικον έως
ότου γίνει τραγανό και βγάλει το
άρωµά του. Το προσθέτουµε στο
µπολ µε τα λαχανικά, όπως και την
κεφαλογραβιέρα, το λεµονοθύµαρο
και τη γαλέτα. Ανακατεύουµε
καλά όλα µαζί τα υλικά και µε το

Κείμενο ΕΥΗ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Πηγή:KAΘΗΜΕΡΙΝΗ 22.08.2013

Γεµιστό µπούτι
αρνιού µε baby
πατάτες

κατσαρόλα και τα τρυπάµε µε µια οδοντογλυφίδα σε πολλά σηµεία
για να µην ανοίξουν κατά το µαγείρεµα. Τα σκεπάζουµε µε νερό και
τα βράζουµε µε την κατσαρόλα ανοιχτή, για 45 λεπτά
Τα βγάζουµε προσεκτικά και τα βάζουµε σε ένα ταψί.
Προθερµαίνουµε τον φούρνο στους 180°C. Με τη βοήθεια ενός
πινέλου τα βουτυρώνουµε περιµετρικά, τα περιχύνουµε µε το κρασί
και τα ψήνουµε για περίπου 10 λεπτά, ώσπου να ροδίσουν

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

µείγµα αυτό γεµίζουµε το αρνί.
Κλείνουµε το άνοιγµα µε µεταλλικά
σουβλάκια.
Προθερµαίνουµε τον φούρνο στους
220°C. Με τη µύτη ενός µικρού
µαχαιριού κάνουµε σχισµές στο
αρνάκι και βάζουµε µέσα τις φέτες
του σκόρδου. Μεταφέρουµε το
κρέας στη γάστρα, µαζί µε τις
πατάτες, το δενδρολίβανο και το
κρασί, και αλατοπιπερώνουµε.
Ψήνουµε στον φούρνο για 45 λεπτά.
Αφαιρούµε το καπάκι και
χαµηλώνουµε τη θερµοκρασία
στους 160°C. Συνεχίζουµε το
ψήσιµο για άλλη 1 ώρα περίπου.
Βγάζουµε το κρέας από τη
γάστρα, αφαιρούµε τα µεταλλικά
σουβλάκια και το κόβουµε σε φέτες.
Σερβίρουµε µε τις πατάτες.
*Δημοσιεύθηκε στο BΗΜΑ GOURMET την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου
2013

Τι απέγιναν τα καλά τρίγωνα Πανοράματος;

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ
½ κιλό χοιρινή πανσέτα, ψιλοκοµµένη
1 κιλό χοιρινά εντόσθια, ψιλοκοµµένα
½ κιλό µοσχαρίσιο συκώτι, ψιλοκοµµένο
½ κιλό χοιρινό συκώτι, ψιλοκοµµένο
½ κιλό χοιρινός κιµάς
½ κιλό µοσχαρίσιος κιµάς
1 πράσο, ψιλοκοµµένο
½ φλ. ρύζι, µουλιασµένο αποβραδίς σε ζεστό
νερό και σουρωµένο
½ φλ. πλιγούρι, µουλιασµένο αποβραδίς σε
ζεστό νερό και σουρωµένο
1 κ.γ. µαύρο πιπέρι
1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
2 πρέζες µπούκοβο
1 κ.γ. ρίγανη

70 γρ. γαλέτα
1½ κιλό baby πατάτες
1 κ.σ. φρέσκο δενδρολίβανο, τα
φυλλαράκια
500 ml λευκό κρασί
αλάτι, πιπέρι

Αρχές της δεκαετίας του ’70
στη Θεσσαλονική. Τι πόλη!
Πραγματική μητρόπολη, άνετη,
καλοταϊσμένη
και
γλυκιά.
Εύκολα μπορούσες να τη
χαρτογραφήσεις με βάση τις
γευστικές της γωνιές. Όσο για
τα γλυκά, ήταν έκπληξη για
κάθε ξένο, ήταν έμπνευση με
τόνους κοσμοπολιτισμού. Για
σιροπιαστά στην Ιπποδρομίου•
για πάστες, τούρτες, προφιτερόλ (ένα θαύμα με πικρούτσικη σοκολάτα)
στην Τσιμισκή• για τα γλυκά της Ανατολής, όπως το ανυπέρβλητο εκμέκ
με το καϊμάκι (όχι, όχι καϊμάκι παγωτό, έλεος), την άγλυκη κορυφή από το
βουβαλίσιο γάλα, δίπλα στο Καραβάν Σεράι• για να μην πω για εκείνο το
θεσπέσιο και ονειρεμένο (δεν είναι υπερβολή) παγωτό «Αρμενοβίλ» με σος
πικρής σοκολάτας που σερβίριζε κεντρικό ζαχαροπλαστείο και που τώρα είναι
άγνωστο σ’ Ανατολή και Δύση. Όλους τους υπερθετικούς της γλύκας είχε αυτή
η πόλη. Ηταν βέβαια
η εποχή που οι
ζαχαροπλάστες
ήταν τεχνίτες και
τα έτοιμα μείγματα,
που σήμαναν το
τέλος αυτής της
μαστοριάς,
ήταν
ακόμη άγνωστα.
Τις
Κυριακές
παίρναμε
το
λεωφορείο για το Πανόραμα, ένα χωριό τότε με πολλές στάνες και μαγαζάκια
σε στυλ καφενείο-ζαχαροπλαστείο, λίγα μόνο από τα οποία έψηναν κάτι για
φαγητό. Τότε ο κόσμος δεν έτρωγε πολύ πολύ έξω από το σπίτι, ενώ υπήρχε
η συνήθεια να βγαίνουν τα απογεύματα για γλυκό. Στο Πανόραμα τότε δεν
υπήρχε ίχνος βίλας ή πολυτελούς μεζονέτας. Τον χειμώνα είχε χιόνι και σ’
εκείνα τα μαγαζάκια έκαιγαν στο φουλ ξυλόσομπες. Παιδιά ήμαστε τότε,
παίζαμε χιονοπόλεμο και μετά τρέχαμε μέσα να ζεσταθούμε. Ένα απ’ αυτά τα
«καφενεία» είχε και θέα, έβλεπες χαμηλά τη Θεσσαλονίκη και τον Θερμαϊκό.
Την Ανοιξη είχε ένα ανάλαφρο, σαν κρυστάλλινο, αεράκι.
Όλα εκείνα τα μαγαζάκια σερβίριζαν τα τροφαντά τρίγωνα. Με το εκλεκτό
γάλα από τα ζώα τους, το πρώτης τάξεως βούτυρο, καθώς και τα φρέσκα
αυγουλάκια από τις δικές τους κότες έφτιαχναν μια υπέροχη κρέμα
ζαχαροπλαστικής αρωματισμένη με βανίλια. Τίποτα εξεζητημένο, μια απλή
κρέμα που βασιζόταν στον χρυσό κανόνα των εκλεκτών υλικών που δεν
σε προδίδει ποτέ. Αυτήν την κρέμα την τύλιγαν σε φύλλα αλειμμένα με
μοσχομυριστό βούτυρο ώστε να σχηματίζονται τρίγωνα, τα έψηναν μέχρι να
ροδίσουν και μετά τα σιρόπιαζαν. Ενα τρίγωνο γαλακτομπούρεκο δηλαδή.
Μερικοί είχαν το ίδιο γλυκό τυλιγμένο σαν ρολό-φλογέρα και κάποιοι λίγοι
το είχαν σε ταψί απλωμένο όπως το γνωστό μας γαλακτομπούρεκο.
Τα τρίγωνα ήταν τα πιο δημοφιλή. Δεν ήταν ιδιαίτερα τραγανό το φύλλο,
απλά μοσχοβολούσε το βούτυρο διακριτικά. Η κρέμα όμως ήταν το καλύτερο.
Η γεύση της είχε το βάθος που δίνουν τα αυθεντικά υλικά. Γεύση γεμάτη,
ολοκληρωμένη, πλήρης.

Φωτογραφία: Παναγιώτης
Μπελτζινίτης, food styling-εκτέλεση
συνταγής: Στέλιος Μαστοράκος
ΥΛΙΚΑ (για 6 άτοµα)
1 ½ κιλό µπούτι από αρνί,
ξεκοκαλισµένο
50 ml έ.π. ελαιόλαδο
1 πράσο, ψιλοκοµµένο
2 κρεµµύδια, ψιλοκοµµένα
1 σκελίδα σκόρδου + 5 επιπλέον, σε
λεπτές φέτες
50 γρ. κουκουνάρι
150 γρ. καπνιστό µπέικον, σε
κυβάκια
200 γρ. κεφαλογραβιέρα, σε
κυβάκια
3 κ.σ. φρέσκο λεµονοθύµαρο, τα
φυλλαράκια

Είναι δύσκολο να το εξηγήσεις αυτό στους νεότερους που δεν έχουν δοκιμάσει
το πλήρες γάλα ούτε τα γλυκά φτιαγμένο μ’ αυτό. Δεν είναι εύκολο να τους
δώσεις να καταλάβουν ότι αυτή και μόνο η απλή κρέμα έδωσε τη φήμη στα
τρίγωνα του Πανοράματος, κανένα μυστικό δεν υπήρχε. Ηταν ένα χωριάτικο
γλυκό, δηλαδή, βασισμένο στα προϊόντα του χωριού. Αυτό που λέγαμε
χωριάτικο άλλοτε, σήμερα γίνεται Π.Ο.Π (Προϊόν με Ονομασία Προέλευσης
- μια διάκριση που την αποκτούν προϊόντα των οποίων οι πρώτες ύλες
παράγονται στον τόπο τους και τους δίνουν ιδιαίτερο χαρακτήρα).
Πίσω απ’ αυτή τη γεύση υπάρχει μια αλυσίδα. Τα κοπάδια -πρόβατα, κατσίκια
και αγελάδες- δεν ήταν σταβλισμένα και δεν ταΐζονταν, έβγαιναν έξω και
έτρωγαν τα τρυφερά χορταράκια, δηλαδή τρέφονταν με τον φυσικό τρόπο
που αντιστοιχεί στο είδος τους. Το γαλατάκι τους λοιπόν ήταν το πρέπον.
Εκείνη την εποχή δεν είχαν κυκλοφορήσει ακόμη οι «κατασκευασμένες»
τροφές για τα γαλακτοπαραγωγικά ζώα. Αν είχαμε λίγο καλύτερη οργάνωση
ως κοινωνία και, κυρίως, αν είχαμε λίγη περηφάνια για τις ομορφιές και τις
νοστιμιές αυτού του τόπου, η χώρα μας θα ήταν γεμάτη νοστιμιές. Κάθε
γωνιά θα είχε τα δικά της χαρακτηριστικά γευστικά καλούδια.
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Prime Minister Stephen Harper
highlights government’s 2013
achievements
Ottawa, Ontario - December 31, 2013

Prime Minister Stephen Harper today issued
the following statement highlighting some of
the government’s significant accomplishments
in 2013:
“In 2013, our Government delivered on the priorities of Canadians:
creating jobs and opportunities, supporting and protecting Canadian families, and putting Canada first.
“We know Canadian families work hard for their money; that’s
why we kept taxes low. The federal tax burden is at its lowest level
in 50 years, and Canadian families are paying less in taxes than in
2006.
“We’re also looking out for Canadians, among the most digitally
connected people in the world, by introducing specific measures to
promote more choice, lower prices and better service in Canada’s
wireless and cable television markets.
“And we know that nothing contributes to a better quality of life
than a good job. Since 2009, Canada has created over one million
new jobs, most of which are high-wage positions in the private
sector.
“To ensure that Canadians always have the first crack at available
jobs we’ve improved the Temporary Foreign Workers Program,
and introduced the Canada Job Grant to connect people with the
skills training they need to fill available jobs.
“Our Government also understands that spending more than you
earn is not a sustainable path to prosperity. So in 2013 we introduced measures to reduce the federal deficit, as well as the size and
cost of Government.
“As a result of our actions, Canada’s economy remains among the
strongest in the world, and we are on track to achieve a budget surplus in 2015-16. This will allow us to keep taxes low, and ensure
that Government spending on priorities like health care is sustainable.
“In October we reached an historic trade agreement with the European Union that will create thousands of new jobs for Canadians
and give Canadian businesses from every region of the country
preferential access to a half-billion affluent new customers in the
EU.
“We also continued to invest in the bridges, highways, harbours
and transit systems that keep our economy moving. These investments include: supporting small craft fishing harbours on the East
Coast; redeveloping the Lévis ferry area in Quebec; improving the
public transit system in Toronto; seeing the completion of Winnipeg’s Centreport Canada Way; building the Inuvik-Tuktoyaktuk
highway to the Arctic Coast; and announcing an accelerated timeline for the construction of the new bridge for the St. Lawrence.

Treasures of Greek antiquity coming to
Canadian Museum of Civilization
— Over 500 treasures of Greek antiquity will be showcased at the Canadian Museum of Civilization beginning in June 2015 as the Museum presents The Greeks – From Agamemnon to Alexander
the Great. It is the most comprehensive exhibition about Ancient Greece to tour North America in a
generation.
Presenting outstanding artifacts from 22 Greek Museums,
the exhibition will invite visitors on a journey through 5,000
years of Greek culture, from the Neolithic Era to the age of
Alexander the Great. The artifacts — many of which have
never been exhibited outside Greece — include the iconic
bust of Alexander the Great from Pella, the impressive
statues of Archaic-period Kouroi, and golden jewellery from
famous tombs.
“The Canadian Museum of Civilization
is proud of its role in developing and presenting this exceptional
exhibition about one of the world’s great cultures,” said Mark
O’Neill, President and CEO of the Canadian Museum of Civilization Corporation. “The Greeks will enhance public understanding of the history of the Greek people and their prodigious
contributions to the development of philosophy, democracy and
the arts.”
“The Greeks – From Agamemnon to Alexander the
Great is an unprecedented
exhibition schowcasing the
unique legacy of 5,000 years
of Greek history and civilization to the world .The exhibition is a
singular achievement made possible through the leadership of the
Ministry of Culture of Greece and the Canadian Museum of Civilization,” said His Excellency Eleftherios Anghelopolous, Ambassador of Greece to Canada.
The exhibition is organized
under the leadership of the
Canadian Museum of Civilization and the Hellenic Ministry of Culture and Sports – Directorate
General of Antiquities and Cultural Heritage. The other partners,
and stops on the tour, are The Field Museum in Chicago and the
National Geographic Society in Washington, DC. A fourth North

American venue is to be confirmed.
Visitors of all ages will be captivated by the stories of epic heroes and gods of Greek mythology. The
divine pantheon includes Aphrodite, Athena, Zeus and Poseidon; the historical figures include Aristotle, Homer and Alexander the Great, people who shaped Greek history and whose influence can be
traced across time and cultures.
The Greeks – From Agamemnon to Alexander the Great will be presented at the Canadian Museum
of Civilization from June 5 to October 12, 2015. The exhibition will tour its North American venues
through 2015 and 2016.

The Canadian Museum of Civilization is the centre for research and public information on the social
and human history of the country. Located on the shores of the Ottawa River in Gatineau, Quebec, the
Museum is Canada’s largest and most popular cultural institution, attracting over 1.2 million visitors each year. The Museum of Civilization’s principal role is to preserve and promote the heritage of
Canada for present and future generations, thereby contributing to the promotion and enhancement of
Canadian identity.

www.contemporaryrailings.com
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Έρχεται στην Αθήνα για τον ΠΑΟ
ο Μλάντεν Πέτριτς

ÁèëçôéêÜ
Πέθανε ο «Μαύρος Πάνθηρας»,
ο θρύλος του ποδοσφαίρου Εουσέμπιο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: TA NEA 05/01/2014

την αγαπημένη του ομάδα που
τροφοδοτούσε με ταλέντα την
ομάδα της Μπενφίκα, όπως για
παράδειγμα τον Μάριο Κολούνα
που αγωνιζόταν σε αυτή πριν
μετακινηθεί στην ομάδα της
Λισαβόνας. Όμως απορρίφθηκε,
χωρίς καν να του δοθεί η ευκαιρία
να αποδείξει το ταλέντο του.
Στη συνέχεια απευθύνθηκε και
κατάφερε να ενταχθεί στην
ομάδα της Σπόρτινγκ Κλουμπ ντε
Λοουρένσο Μάρκες.
Ο ίδιος έχει επιβεβαιώσει πως
ένας πρώην τερματοφύλακας
της Γιουβέντους τον είχε
παρακολουθήσει και ενδιαφερθεί
για αυτόν, όταν ήταν 15 χρονών:

1942.
Ο Εουσέμπιο σε μια από τις πιο
εμβληματικές εικόνες της ιστορίας
των Μουντιάλ: Αποχωρώντας
περίλυπος μετά την ήττα της
Πορτογαλίας στον ημιτελικό του
Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966,
από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια
εθνική Αγγλίας.
Σοκ στο πορτογαλικό αλλά και
το παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει
προκαλέσει η είδηση του θανάτου
του Εουσέμπιο τα ξημερώματα της
Κυριακής, σε ηλικία 71 ετών.
Ο μεγάλος αστέρας του
πορτογαλικού ποδοσφαίρου που
διέπρεψε τη δεκαετία του ‘60, έφυγε
από τη ζωή τα ξημερώματα της
Κυριακής από καρδιακή ανακοπή.
Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη
στους ποδοσφαιρόφιλους, καθώς
ο Εουσέμπιο υπήρξε μια από τις
πλέον κορυφαίες μορφές.
Ο «Μαύρος Πάνθηρας» ήταν ένας
από τους κορυφαίους παίκτες όλων
των εποχών. Πήρε τη Χρυσή Μπάλα
το 1965 και ήταν δεύτερος το 1962
και το 1966. Παράλληλα βοήθησε
την Πορτογαλία να καταλάβει
την τρίτη θέση στο Μουντιάλ του
1966 όντας πρώτος σκόρερ της
διοργάνωσης με εννιά γκολ.
Αναγνωρισμένος ως ένας από τους
σημαντικότερους πορτογάλους
ποδοσφαιριστές όλων των εποχών,
ο Εουσέμπιο έπαιξε σε πολλές
ομάδες αλλά αναδείχτηκε με την
ομάδα της Μπενφίκα, σκοράροντας
319 γκολ σε μόνο 313 εμφανίσεις
στο πρωτάθλημα, γινόμενος ο
πρώτος σκόρερ όλων των εποχών
στην ομάδα του και οδηγώντας την
στην κατάκτηση του Κυπέλλου
Πρωταθλητριών του 1962. Tο 1965
κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα.
Σημαντική ήταν και η συνεισφορά
του σε επίπεδο εθνικών ομάδων,
βοηθώντας την Εθνική Πορτογαλίας
να κατακτήσει την τρίτη θέση στο
Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966,
που διεξήχθη στην Αγγλία. Μέχρι
το 2005 ήταν ο πρώτος σκόρερ
όλων των εποχών της Εθνικής
Πορτογαλίας, όταν και ο Παουλέτα
έσπασε το ρεκόρ του.
Ο Εουσέμπιο γεννήθηκε στη πόλη
Λοουρένσο Μάρκες το σημερινό
Μαπούτο, της Πορτογαλικής
Ανατολικής Αφρικής (σημερινή
Μοζαμβίκη), στη γειτονιά
Μαφαλάλα, στις 25 Ιανουαρίου

Ο πατέρας του λεγόταν Λαουρίντο
Αντόνιο Φερέιρα ντα Σίλβα και ήταν
ένας λευκός εργάτης σιδηροδρόμων
από το Μαλάνζε της Ανγκόλας.
Η μητέρα του ονομαζόταν Ελίζα
Ανισσαμπένι και ήταν μια μαύρη
γυναίκα από την Μοζαμβίκη.
Ήταν το τέταρτο παιδί της Ελίζα.
Μεγαλωμένος σε μια εξαιρετικά
φτωχή κοινωνία, συνήθιζε να
φεύγει από το σχολείο για να
παίξει ξυπόλητος ποδόσφαιρο με
τους φίλους του σε αλάνες, με
αυτοσχέδιες μπάλες ποδοσφαίρου.
Ο πατέρας του πέθανε από τέτανο
όταν ο Εουσέμπιο ήταν 8 χρονών.
Έτσι η μητέρα του ανέλαβε
αποκλειστικά την φροντίδα των
παιδιών της.
Με τους φίλους του σχημάτισαν
μια τοπική ερασιτεχνική ομάδα
ποδοσφαίρου που την ονόμασαν
Os Brasileiros (Οι Βραζιλιάνοι),
προς τιμήν της μεγάλης ομάδας της
Εθνική Βραζιλίας της δεκαετίας του
1950.
Οι μπάλες που χρησιμοποιούσαν
γίνονταν από κάλτσες και
εφημερίδες. Προσπάθησε να μπει,
μαζί με μερικούς φίλους του, στις
τάξεις της Γκρούπο Ντεπορτίβο
ντε Λοουρένσο ντε Μάρκες,

«Όταν ήμουν 15, η Γιουβέντους από
την Ιταλία, ήθελε να με αποκτήσει,
επειδή ένας από τους σκάουτερ
της, ο οποίος ήταν ένας διάσημος
ιταλός τερματοφύλακας της, με είδε
και τους είπε ότι υπήρχε ένα αγόρι
με δυναμική, που θα ήταν καλό να
εκμεταλλευτούν, ενώ ήμουν ακόμα
άγνωστος. Η Γιουβέντους έκανε
πρόταση αλλά η μάνα μου ποτέ
δεν ήθελε να ακούσει τίποτα από
κανέναν».
Ο Εουσέμπιο έπαιξε δύο περιόδους
με την νεανική ομάδα της Σπόρτινγκ
Κλαμπ, ενώ έκανε και μερικές
εμφανίσεις με την ανδρική ομάδα
κατακτώντας έτσι το Περιφερειακό
Πρωτάθλημα Μοζαμβίκης και
το Πρωτάθλημα του Λοουρένσο
Μάρκες στην τελευταία του σεζόν,
το 1960.

Στην Ελλάδα αναμένεται τη Δευτέρα (6/01/14) το απόγευμα ο
Μλάντεν Πέτριτς, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις
και να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
Οι Πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον 33χρονο κροάτη επιθετικό,
ο οποίος έρχεται για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή
Ο Πέτριτς έγραψε στον λογαριασμό του στο facebook ότι θα
«πετάξει» τη Δευτέρα χωρίς να διευκρινίσει σε ποια χώρα και ποιος
θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας. Λίγες ώρες αργότερα
έγινε γνωστό ότι ο Κροάτης θα έρθει στην Αθήνα για λογαριασμό
του Παναθηναϊκού.

Ο Λεβαδειακός απέκτησε
τον Ασουνσάο
TA NEA 07/01/2014
Σπουδαία μεταγραφική κίνηση έκανε ο Λεβαδειακός.
Και είναι έκπληξη η απόκτηση του Πάουλο Ασουνσάο, του βραζιλιάνου
αμυντικού μέσου που αποφάσισε να ενταχθεί στον Λεβαδειακό στα 34
χρόνια του.
Ο Ασουνσάο πέρασε από την Ελλάδα την περίοδο 2004-2005 και

Το 1960, σε ηλικία 18 χρονών,
εντάσσεται στην ομάδα της
Μπενφίκα με μια μεταγραφή
που κόστισε 350.000 εσκούδο
Πορτογαλίας. Τον παίκτη είχε
παρακολουθήσει ο βραζιλιάνος
πρώην ποδοσφαιριστής Χοσέ
Κάρλος Μπάουερ.
Ο Εουσέμπιο ξεχώριζε για την
ταχύτητά του, καθώς μπορούσε
να τρέξει τα 100 μέτρα σε 11
δευτερόλεπτα. Ο Μπάουερ
συνέστησε αρχικά τον Εουσέμπιο
στην πρώην του ομάδα, Σάο Πάολο,
αλλά εκείνοι τον απέρριψαν.
Τότε απευθύνθηκε στον πρώην
προπονητή της ομάδας, τον Μπέλα
Γκούτμαν, ο οποίος εργαζόταν
εκείνη την περίοδο στην ομάδα της
Μπενφίκα.

φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ. «Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τον
Λεβαδειακό.Στα γραφεία της ομάδα βρέθηκε ο Βραζιλιάνος μe την
πορτογαλική υπηκοότητα διεθνής αμυντικός μέσος, Πάουλο Ασουνσάο
και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Λεβαδειακό. Ο βραζιλιάνος
ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Πόρτο,
στην οκτώ φορές πρωταθλήτρια Βραζιλίας Σάο Πάολο, στην Ατλέτικο
Μαδρίτης και στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια», ανέφερε η ανακοίνωση
της ΠΑΕ Λεβαδειακός.
Την περίοδο 2004-2005, ο Ασουνσάο είχε δοθεί δανεικός από την Πόρτο
στην ΑΕΚ και είχε παίξει σε 24 παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.

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

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.
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Το άγνωστο σε πολλούς φαινόμενο
που συμβαίνει εδώ και χιλιάδες
χρόνια νοτιοανατολικά της Ρόδου
Ένα άγνωστο σε πολλούς φαινόμενο συμβαίνει
εδώ και χιλιάδες χρόνια νοτιοανατολικά της Ρόδου
στη θάλασσα μεταξύ Ρόδου και Κύπρου.
Ένας από τους λίγους κυκλώνες με αριστερόστροφη κίνηση σε
βάθος άνω των 400 μέτρων αναδύει νερά τα οποία κινούνται
προς τη δυτική μεσόγειο και το πέρασμα του Γιβραλτάρ και
φτάνουν μέχρι και τον κόλπο του Μεξικού και το λεγόμενο gulf
stream.
Υπάρχει μάλιστα και η υποψία πως τα νερά αυτά προκαλούν και
μια μικρή αλλαγή στο κλίμα του ρεύματος αυτού και το οποίο
ζεσταίνει την Ευρώπη με νερά τα οποία είναι πολύ πυκνά σε
αλάτι και κινούνται με πολύ μεγάλη δύναμη.
Αυτό που ίσως να μην είναι γνωστό σε πολλούς είναι πως η
λεκάνη του νοτίου αιγαίου κρύβει τέσσερις τέτοιους κυκλώνες
που αναδύουν και βυθίζουν τεράστιες ποσότητες νερού.
Ανατολικά ο κυκλώνας της Ρόδου, πιο δυτικά ο κυκλώνας της
Ιεράπετρας, δίπλα ο κυκλώνας της δυτικής Κρήτης πολύ πλούσιος
σε τροφή για τους φυσητήρες όπου και παρατηρούνται συχνά
,και τέλος ο αντικυκλώνας Πέλοπας νοτίως της Πελοποννήσου.
Ο κυκλώνας της Ρόδου λοιπόν μαζί με εκείνον της δυτικής
Κρήτης ερευνώνται πια επισταμένα από τους επιστήμονες και με
δορυφορικά μέσα ώστε να μάθουμε τη συμπεριφορά τους. Εδώ
να τονίσουμε πως οι αντικυκλώνες έχουν δεξιόστροφη κίνηση
σε αντίθεση με τους κυκλώνες.
Όλα δείχνουν λοιπόν πως νοτίως της Ρόδου ο μεγάλος αυτός
κυκλώνας είναι στην ουσία μια τεράστια χύτρα που καθημερινά
επηρεάζει μεγάλο μέρος του κλίματος.
Τα νερά του ατλαντικού που εισέρχονται μέσω του Γιβραλτάρ
κινούμενα σε μικρό βάθος νοτιοανατολικά και συναντούν τα
νερά του κυκλώνα της Ρόδου στη θάλασσα της λεβαντίνης και
μέσα σε αυτό το χυτήριο ένας μεγάλος όγκος νερού αναδύεται
και κινείτε δυτικά με κυκλωνική κίνηση.
Τα νερά αυτά κινούνται αντίστροφα με τα νερά του ατλαντικού
που εισέρχονται στη μεσόγειο. Αφού αφήσουν την Ευρώπη
συναντούν τα νερά της καραϊβικής και εκεί επηρεάζουν τη ροή και
τον όγκο των θερμότερων νερών προκαλώντας μικρή κλιματική
αλλαγή. Ίσως λοιπόν τα νερά της Ρόδου να ευθύνονται για την
μερική αλλαγή του κλίματος στη ΒΔ Ευρώπη.
Επίσης ο κυκλώνας της Ρόδου ευθύνεται και για την πολύ
αργή ανανέωση των νερών της μεσογείου αφού τα νερά του
ατλαντικού χρειάζονται περίπου 100 χρόνια για φτάσουν τον
κυκλώνα της Ρόδου και αντιστρόφως το ίδιο. Όπως όλοι λοιπόν
καταλαβαίνουμε οι θάλασσες μας κρύβουν μικρά και μεγάλα
μυστικά ικανά να επηρεάσουν το κλίμα μας χωρίς καν να το
ξέρουμε. Φυσικά η μελέτη των φαινομένων αυτών συνεχίζεται
ασταμάτητα.
Στοιχειά από τον καθηγητή ωκεανογραφίας Τάσο Τσελεπίδη από
δημοσίευση στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».
Επίσης πολύτιμη η συμβολή του φίλου και συνεργάτη Γιάννη
Μανωλά και της ιστοσελίδας του «Κυκλώνας Ρόδου»

Παρέδωσε πινακίδες καβάλα
στο άλογο!
Αίσθηση και ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει
προκαλέσει στο πανελήνιο το ρεπορτάζ της “ΠΡΩΤΗΣ” και του protinews που έπαιξε στην πλειοψηφία των ειδησεογραφικών και ενημερωτικών
sites και portal σε όλη τη χώρα. Το ζήτημα αυτό σχολιάστηκε σε Facebook
και Twitter ακόμη και από πρόσωπα της πολιτικής σκηνής της χώρας.

Ανέκδοτα

Τα ... λαμόγια

Αρχές Ιανουαρίου ο Αϊ Βασίλης
πετάει με αεροπλάνο πάνω από
την Ευρώπη και μοιράζει παντού
ΛΑΜΟΓΙΑ για το 2014.
Περνάει πάνω από τη Γερμανία...
- Πόσους ρίχνουμε εδώ; τον ρωτάει
ο πιλότος
- Ρίξε 500, του απαντάει ο Άγιος.
Περνάει πάνω από τη Γαλλία...
- Πόσους ρίχνουμε εδώ;
- Ρίξε 1000.
Περνάει πάνω από την Ιταλία...
- Πόσους ρίχνουμε εδώ;
- Ρίξε 2000.
Περνάει πάνω από την Ελλάδα...
- Πόσους ρίχνουμε εδώ;
- Πλάκα μου κάνεις ρε; Από ‘δω
φορτώνουμε, το ξέχασες;
Τα αυγά και τα... απωθημένα
Το κυριακάτικο πρωινό ενός
ανδρόγυνου
Κυριακάτικο πρωινό στην κουζίνα
και η σύζυγος τηγανίζει αυγά…
Ο σύζυγος, αγουροξυπνημένος,
ετοιμάζει τον καφέ, πίνει μια
γουλιά και μετά πάει και στέκεται
ακριβώς δίπλα από την σύζυγο,
παρατηρώντας προσεκτικά τα αυγά.
Πίνει άλλη μια γουλιά καφέ…. και
αρχίζει να φωνάζει πανικόβλητος:
- Πρόσεχε… ΠΡΟΣΕΧΕ! Βάλε κι
άλλο βούτυρο! Θεούλη μου!
- Έχεις βάλει πολλά μαζί στο
τηγάνι! ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ! Γύρνα τα.
- Γύρνα τα ΤΩΡΑ! Χρειάζονται κι
άλλο βούτυρο.
- Μα που θα βρούμε κι άλλο
ΒΟΥΤΥΡΟ; Ωραία…
- Μη, ΠΡΟΣΕΧΕ, θα σου
ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ! Προσεχτικά…
- ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! Σου είπα
ΠΡΟΣΕΧΕ! Ποτέ δεν μ’ ακούς
εμένα… ΠΟΤΕ!
- Γρήγορα Γύρνα τα ΓΡΗΓΟΡΑ!
Είσαι τρελή; Τα έχεις παίξει;
- Μην ξεχάσεις να τα αλατίσεις, όλο
το ξεχνάς το αλάτι…
- Βάλε αλάτι, ΑΛΑΤΙ! ΒΑΛΕ
ΑΛΑΤΙ ΣΟΥ ΕΙΠΑ!!!
Η γυναίκα έχει μείνει
αποσβολωμένη.
- Τι έπαθες άνθρωπε μου; Τι
φωνάζεις μέσα στο αυτί μου;
Ο σύζυγος ξαφνικά ηρεμεί τελείως
και απαντάει…
- Ήθελα απλά να σου δείξω πως
είναι να σε έχω συνοδηγό όταν
οδηγώ!
Ζωγράφος σε εκκλησία
Ήταν ένας παπάς σε μία εκκλησία
και ήθελε κάποιον να ζωγραφίσει
τον Μυστικό Δείπνο. Έψαχνε
λοιπόν για αγιογράφο, αλλά ο μόνος
που βρήκε που ήταν φτηνός ήταν
και μπεκρής. Ωστόσο, επειδή τα
λεφτά ήταν λίγα, αποφασίζει να
τον φωνάξει. Αρχίζει να ζωγραφίζει
ο τύπος, αρχίζει και πίνει, γίνεται
ντίρλα και κάνει τον Ιησού να
ρίχνει ζεμπεκιές, τον Ιούδα να
χτυπάει παλαμάκια, τον Ματθαίο
να σπάει πιάτα, κτλ... Πηγαίνει
την άλλη μέρα ο παπάς, τα βλέπει
και αρχίζει να φωνάζει: - “Πω
πω ρε αθεόφοβε!!!! Τι είναι αυτά
που έκανες εκεί;;; Δεν ντρέπεσαι
αλήτη;;;” Και ο τύπος: - “Τι να
σου πω, ρε πάτερ... Εγώ όταν τους
άφησα, τρώγανε ακόμα...”
Ο τσοπάνης, ο Δήμαρχος και ο
Παππάς
Ένας τσοπάνης αποφάσισε να
κατέβει στην Αθήνα να δει, πως
είναι επιτέλους η μεγαλούπολη.
Πάει σε ένα ξενοδοχείο και
νοικιάζει ένα δωμάτιο.
Το βράδυ που κοιμόταν, ξαφνικά
εμφανίζονται δυο υπέροχες
γκόμενες από το σκοτάδι και
αρχίζουν να τον χαϊδολογούν.
Χωρίς να έχει άλλη επιλογή ο
γεροδεμένος τσοπάνης....
τι να κάνει, τις πηδάει και τις δυο
μέχρι που εξαντλήθηκε τελείως.
Την άλλη μέρα πάει στη ρεσεψιόν
να πληρώσει για το δωμάτιο.
-Τι χρωστάω; λέει ο τσοπάνος.

Πριν λίγη ώρα η κίνηση αυτή του Γιώργου Πανουτσόπουλου από
τη Μαραθιά που πήγε χθες καβάλα στο άλογο του να παραδώσει
τις πινακίδες του αυτοκινήτου του στη ΔΟΥ Αμαλιάδας έπαιξε στην
εκπομπή Face to Face της Φαίης Μαυραγάνη και ο Δημοσιογράφος
της “ΠΡΩΤΗΣ” και του protinews Κώστας Γιάλπας από τον αέρα το
Καναλιού “Έψιλον” σχολίασε το συμβολισμό αυτής της ενέργειας αλλά
και την πραγματικότητα αναφερόμενος και στις αντιδράσεις των πολιτών
ακόμη και των υπαλλήλων της Εφορίας της Αμαλιάδας που υποδέχθηκαν
το Γιώργο Πανουτσόπουλο με χειροκροτήματα!

-Χρωστάς ; ; ;, λέει ο υπάλληλος,
πάρε και 300 $ !!! Όταν επιστρέφει
στο χωριό , ο τσοπάνης, πηγαίνει
κατευθείαν στο καφενείο και λέει
σε όλους, με υπερηφάνεια, τι του
είχε συμβεί στην Πρωτεύουσα,
όμως κανείς δεν τον πίστευε.
Τότε, λέει ο τσοπάνης, αφού δε
με πιστεύετε στείλτε το Δήμαρχο
στην Αθήνα στο ίδιο ξενοδοχείο,
να διαπιστώσει αν είναι αλήθεια

τα λεγόμενα μου. Πράγματι πάει ο
Δήμαρχος στο ίδιο μέρος. Το βράδυ
που κοιμόταν πετάγονται μέσα από
το σκοτάδι δύο γκομενάρες και τον
χαϊδολογάνε. Τι να κάνει ο άμοιρος
(αν και παντρεμένος) τις πηδάει
μέχρι τελικής πτώσης !
Την επομένη πάει να πληρώσει ο
Δήμαρχος : Τι χρωστάω ;
Υπάλληλος : Χρωστάς ;;;, πάρε και
300 $ ! ! !
Ενθουσιασμένος ο Δήμαρχος
πάει και λέει τα νέα στο καφενείο
του χωριού, μα και πάλι κανείς
δεν τον πίστευε. Αγανακτισμένος
ο Δήμαρχος λέει:-Αφού δε με
πιστεύετε, στείλτε τον παπά
του χωριού. Με τα χίλια ζόρια
τον ψήνουν τον παπά και πάει
(σίγουρος, ότι του λένε ψέματα)
πάει κι αυτός στο ίδιο ξενοδοχείο.
Το βράδυ που κοιμάται πετάγονται
δύο πανέμορφες γυναικάρες και τον
χαϊδολογάνε. Τι να κάνει ο παπάς
υποκύπτει αλλά ζητάει συγχώρεση
ενώπιον του Κυρίου.
Την άλλη μέρα πάει να πληρώσει:
-Παπάς : Τι χρωστάω τέκνον μου ;
Υπάλληλος:
-Χρωστάς;;;, πάρε και 2.000 $ !!!!
Παπάς: Μα γιατί τέκνον μου εμένα
μου έδωσες 2.000 $ και στους
άλλους δύο που ήρθαν 300 $ ;
Υπάλληλος: Τι να κάνουμε πάτερ,
πρώτη φορά γυρίσαμε “τσόντα” με
παπά !...
Φτηνές δικαιολογίες
Η γυναίκα παίρνει τηλέφωνο τον
άντρα της με το γνωστό ύφος αφού
ο δεύτερος έχει αργήσει να γυρίσει
σπίτι και τον ρωτά:
- Πού είσαι;
- Σε μια εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ!
- Άσε τα χαζά σου ρε! Αφού
ακούγεται κόσμος!!!
Ο παππούς στο μπαρ
Ένας γέρος γύρω στα 70, πηγαίνει
σε ένα ύποπτο μπαράκι και αφού
παραγγέλνει ένα ποτό έρχεται και
κάθεται στα γόνατα του μια ξανθιά
καλλονή του μπαρ.
Ο γέρος τότε θυμήθηκε τις παλιές
του δόξες και πάει απευθείας στον
υπεύθυνο.
- Συγνώμη αλλά πόσο θα μου
κοστίσει να πάρω την κοπέλα μαζί
μου;
- Λοιπόν, του λέει ο μπάρμαν, θα
δώσεις 100e σε μένα και 50e στην
κοπέλα και θα έχεις ότι θέλεις μέχρι
να ξημερώσει.
Και ο γέρος λίγο σκεφτικός:
- Γιε μου στην ηλικία που είμαι θα
σας προλάβω και τους 2 έως το
πρωί;....
Και σε χυμό
Μπαίνει μια ξανθιά σε ένα
σουβλατζίδικο:
- Μία πίτα, σας παρακαλώ, λέει
στον σουβλατζή.
- Με καλαμάκι; ρωτάει αυτός.
- A, θα τρελαθώ, μη μου πείτε ότι
βγήκε και σε χυμό;
MASTER KEY !!!
Λέει η γυναίκα στον άντρα:
-Έχω κάνει έρωτα με τέσσερις
άνδρες κι εσύ έχεις πηδήξει οκτώ
γυναίκες.
Ωστόσο, όλοι αποκαλούν εμένα
ΤΣΟΥΛΑ κι εσένα ΑΛΗΘΙΝΟ
ΑΝΤΡΑ.Μπορείς να μου το
εξηγήσεις αυτό; Είναι απλό απαντά
ο άνδρας:
-Όταν μια κλειδαριά ανοίγεται
και από άλλα κλειδιά, είναι
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ.
Αλλά όταν ένα κλειδί ανοίγει
πολλές κλειδαριές, λέγεται MASTER KEY !!!
Τι είναι χειρότερο;
Πρόσφατα ένας άντρας
αναγκάστηκε να πάει σε νοσοκομείο
να του αφαιρέσουν τη βέρα από
το πουλί του... Του την πέρασε η
ερωμένη του στον ύπνο, όταν τη
βρήκε στην τσέπη του παντελονιού
του. Αναρωτιέμαι ποιο είναι το
χειρότερο...
1. Να ανακαλύψει η ερωμένη σου
ότι είσαι παντρεμένος;
2. Να χρειάζεται να εξηγήσεις στη
γυναίκα σου πως βρέθηκε η βέρα
στο πουλί σου;
3. Ή να ανακαλύψεις ότι το πουλί
σου χωράει στη βέρα σου;
Κάποιος τύπος βλέπει έναν φίλο
του στο δρόμο...

Κάποιος τύπος βλέπει έναν φίλο
του στο δρόμο και του λέει: - Άστα
είμαι χάλια. Έχω φοβερούς πόνους
στον αγκώνα μου. Δεν ξέρω τι
είναι. Πρέπει επειγόντως να δω
έναν γιατρό. - Φίλε μου έχω νέα
για σένα. Στο φαρμακείο στη γωνία
έχει ένα μηχάνημα τρομερό. Με ένα
μικρό δείγμα ούρων, μπορεί να σου
διαγνώσει οτιδήποτε. Εξάλλου 10€
στοιχίζει όλο κι όλο. - Φίλε μου τι
έχω να χάσω. Θα πάω. Πάει σπίτι
λοιπόν, γεμίζει ένα ουροδοχείο
με λίγα ούρα και μια και δυο πάει
στο φαρμακείο με το θαυματουργό
μηχάνημα. Ρίχνει στην υποδοχή
τα ούρα του, βάζει και ένα 10ευρο
στην υποδοχή και περιμένει. Σε
ένα λεπτό το μηχάνημα αρχίζει
να κάνει θορύβους, λαμπάκια
αρχίζουν να αναβοσβήνουν και
τελικά βγαίνει ένα χαρτάκι που
λέει: - Πάσχεις από tennis elbow, ασθένεια των τενιστών. Θα
πρέπει να ξεκουράσεις το χέρι
σου, να κάνεις θερμά λουτρά, να
αποφύγεις το σήκωμα βαριών
αντικειμένων. Σε δύο εβδομάδες
θα είσαι καλύτερα. Το ίδιο βράδυ,
ο φίλος μας δε μπορούσε να
χωνέψει τις δυνατότητες αυτού του
μηχανήματος και πως είναι δυνατόν
να κάνει τόσο ακριβή διάγνωση.
Σκεπτόταν πόσο προχωράει η
επιστήμη και αν είναι δυνατόν να
κοροϊδέψει το μηχάνημα. Παίρνει
λοιπόν λίγο νερό βρύσης, λίγο
αίμα από το σκύλο του, ούρα
από τη γυναίκα του και την κόρη
του και τέλος βαράει και μια
μ@λ@κι@, τα ανακατεύει καλά
και πάει στο μηχάνημα. Βάζει
το δείγμα στην υποδοχή, πετάει
και το 10ευρο και περιμένει. Σε
ένα λεπτό το μηχάνημα αρχίζει
να κάνει θορύβους, λαμπάκια
αναβοσβήνουν και τελικά βγαίνει
ένα χαρτάκι που του λέει: - Το νερό
της βρύσης σου είναι πολύ σκληρό.
Πάρε αποσκληρυντικό. Ο σκύλος
σου πάσχει από αποβιταμίνωση.
Δωσ’ του βιταμίνες. Η κόρη σου
παίρνει ναρκωτικά. Βρες κλινική
αποτοξίνωσης. Η γυναίκα σου είναι
έγκυος. Δίδυμα κορίτσια. Δεν είναι
δικά σου. Βρες δικηγόρο. Και συ αν
δε σταματήσεις να βαράς μ@λ@
κι@, ο αγκώνας σου δε θα γίνει
ποτέ καλά.
Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ...
Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ
και έχει στον ώμο του έναν γύπα!
Λέει στον μπάρμαν: - “Μια βότκα
δικιά μου, μια τεκίλα για το γύπα,
ένα δικό σου και κέρασε όλο το
μαγαζί!” Σε 10 λεπτά του την έχουν
πέσει οι τρεις καλύτερες γκόμενες!
Αφήνει 200 ευρώ, παίρνει τις
γκόμενες και φεύγει... Το άλλο
βράδυ πάλι το ίδιο σκηνικό. Ο
τύπος με το γύπα στον ώμο κερνάει
όλο το μαγαζί, του την πέφτουν οι
καλύτερες γκόμενες, τις παίρνει
και φεύγοντας αφήνει και 100
ευρώ φιλοδώρημα... Μετά από
μια βδομάδα κι αφού γινόταν κάθε
βράδυ το ίδιο σκηνικό, ο μπάρμαν
τον ρωτάει:
- “Συγνώμη κύριε μου αλλά με έχει
φάει η περιέργεια. Κάθε βράδυ
έρχεστε, σκορπάτε τόσα χρήματα,
σας την πέφτουν οι καλύτερες
γυναίκες και έχετε και αυτόν τον
γύπα στον ώμο...”
- “Κοίταξε...”, του λέει ο τύπος.
“Πριν από λίγο καιρό εκεί που
περπατούσα βρήκα στο δρόμο ένα
λυχνάρι. Μόλις το έτριψα βγήκε
ένα τζίνι και μου είπε ότι θα μου
πραγματοποιήσει τρεις επιθυμίες.
To πρώτο που του ζήτησα ήταν να
μην αδειάζουν ποτέ οι τσέπες μου
από λεφτά...
Το δεύτερο ήταν να μου την
πέφτουν πάντα οι ωραιότερες
γυναίκες...”
- “Και το τρίτο;” τον ρωτάει ο
μπάρμαν. - “Το τρίτο που του
ζήτησα ήταν να μου δώσει ένα
μεγάλο πουλί...
Και μου δωσε αυτόν τον μαλ...α!!!”

10 Γνώμη

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΟΡΟΝΤΟ (ΚΑΝΑΔΑ)
κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ VANCOUVER
Η Ι. Μητρόπολη οργάνωσε εφέτος Χειμερινές Κατασκηνώσεις
στο Βανκούβερ και στο Μόντρεαλ. Ο Μητροπολίτης Σωτήριος
επισκέφθηκε τις Χειμερινές Κατασκηνώσεις στο Βανκούβερ, ετέλεσε
τον Αγιασμό, βοηθούμενος από τους ιερείς, π. Δ. Παρτσάφα, π. Κ.
Τσιόλα, π. Ε. Αραβαντινό και π. Κ. Οικονόμου, ο οποίος είναι και
ο διευθυντής των κατασκηνώσεων. Εξηνταεπτά νέοι και νέες,
προσήλθαν στην κατασκήνωση, η οποία σημείωσε καταπληκτική
επιτυχία με ένα πρόγραμμα ελληνικής και ορθόδοξης παιδείας.
Οι χειμερινές κατασκηνώσεις στο Μόντρεαλ θα γίνουν στις 2, 3, και
4 Γεννάρη, 2014. Υπεύθυνοι εκεί είναι, ο π. Ζ. Ντερέκας και ο π. Χ.
Τζίντης.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος έκαμε Χριστούγεννα εφέτος στον Δυτικό
Καναδά. Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, ετέλεσε Θ. Λειτουργία στον
Ι. Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Surrey, βοηθούμενος από τον
π. Δ. Τρυφωνόπουλο και τον π. Κ. Τσιόλα. Μετά την Θ. Λειτουργία
παρετέθη νηστήσιμο δείπνο για όλους στην αίθουσα της εκκλησίας
και ο Μητροπολίτης Σωτήριος έψαλε με όλους τους χριστιανούς
χριστουγεννιάτικα άσματα και τα κάλαντα.
Την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, το βράδυ, ετέλεσε την Χριστουγεννιάτικη Θ.
Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Βανκούβερ, βοηθούμενος από τον
π. Δ. Παρτσάφα και τον π. Δ. Τρυφωνόπουλο. Ήταν μία συγκινητική
Θ. Λειτουργία, όπου προσήλθαν πολλοί ευλαβείς χριστιανοί, όχι μόνο
στην Θ. Λειτουργία, αλλά και στην Θεία Κοινωνία.

Χριστουγεννιάτικο δείπνο με ολόκληρη την οικογένεια του π. Δ. Παρτσάφα

Την ημέρα των Χριστουγέννων, ο Μητροπολίτης Σωτήριος είχε
χριστουγεννιάτικο δείπνο με όλη την οικογένεια του ευλαβούς ιερέως
π. Δ. Παρτσάφα. Ήταν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα με ολόκληρη την
οικογένεια, παιδιά και εγγόνια. Όλοι μαζί έψαλαν χριστουγεννιάτικα
άσματα και τα κάλαντα.
Την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου, ο Μητροπολίτης Σωτήριος είχε σύναξη
με τους 5 ιερείς της περιοχής Βανκούβερ και συνεζήτησαν διάφορα
θέματα και κυρίως τα θέματα Νεολαίας και Ελληνοθρησκευτικής
Παιδείας.
Την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, ο Μητροπολίτης Σωτήριος ετέλεσε την
Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου, Ανατολικού Βανκούβερ.
Μετά την Θ. Λειτουργία προσεφέρθη καφές και γλυκίσματα για όλους
και όλοι μαζί έψαλαν χριστουγεννιάτικα άσματα και τα κάλαντα. Την
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου επέστρεψε στην Ιερά Μητρόπολη.

PM committed to honouring defining moments in Canadian history leading into
150th Celebrations
Fort Langley, B.C January 6, 2014

Σύναξη ιερέων περιοχής Βανκούβερ με τον Μητροπολίτη Σωτήριο.

Η Ευρώπη από ψηλά την πρωτοχρονιά!
Η εντυπωσιακή αεροφωτογραφία τραβήχτηκε τα μεσάνυχτα
της 31ης Δεκεμβρίου 2013... Δείτε την Ευρώπη «λουσμένη»
στο φως από τα χιλιάδες πυροτεχνήματα:
FORT LANGLEY – Prime Minister Stephen Harper and James Moore, Minister
of Industry, participate in a roundtable discussion with community representatives
to discuss regional, historical and cultural considerations on how to celebrate the
150th anniversary of Confederation in 2017.
PMO photo by Jason Ransom
Prime Minister Stephen Harper today participated in a roundtable discussion in Fort
Langley with community representatives to discuss regional, historical and cultural
considerations on how to celebrate the 150th anniversary of Confederation in 2017.
“It is important as Canadians to mark the milestones that were defining moments in the
evolution of our country. Our history is a uniting factor that citizens can draw strength
from as we look confidently towards the future,” said the Prime Minister. “Today’s
consultations provided us with a unique opportunity to further strengthen our nation
as we reflect on our proud past and look forward to a more prosperous, free and secure
Canada in 2017.”
On the Road to 2017, over the next four years, the Government of Canada will be
commemorating a number of significant milestones that helped shape our country. In
2014, commemorations will include the centennial of the start of the First World War
and the 75th anniversary of the start of the Second World War. These anniversaries
will provide opportunities to honour the sacrifices of those who served our country and
improve the understanding of how these wars shaped our character as a nation.
In 2014, we will also mark the bicentennial of the birth of Sir George-Étienne Cartier,
a key architect and Father of Confederation, and the 150th anniversary of the Charlottetown and Quebec Conferences, which laid the foundations for Confederation and
what would eventually become Canada in 1867.
The government has already taken steps to build a lasting legacy for the 150th anniversary of Confederation, including committing support for the construction of a
permanent Visitor Centre at the Canadian National Vimy Memorial and creating the
new Canadian Museum of History.
The roundtable held today is part of the extensive consultations being held across
the country to engage Canadians in planning for the 150th anniversary in 2017. In addition to roundtables, Canadians are invited to participate in the consultations through
an online questionnaire at Canada.ca/150.
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TA AΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ
ΠΟΥ ΔΩΡΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΥΡΩ
ΣΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΗ
Το αγαλμά αυτό έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά στις αποθήκες του Δημαρχείου του Βανκούβερ.Αλλά
τελικά χάρης στις ακαταπόνητες προσπάθειες του Πρώην Επαρχιακού Κυβερνήτη της ΑΧΕΠΑ της
Βρετανικής Κολομβίας κ. Πωλ Μιχαήλ, πληροφορηθήκαμε ότι τελικά τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν
τον Απρίλη του 2014.
Άν και η ΓΝΩΜΗ στο παρελθόν έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες του αγάλματος και το ιστορικού
του γλύπτου Παύλου Κουγιουμτζή, για την πληροφόρηση των αναγνωστών μας, θεώρησα να
αναφέρω εν συντομία λίγα για όσους δεν γνωρίζουν το ιστορικό της υπόθεσης.
Αδελφικό τμήμα της ΑΧΕΠΑ στην Ελλάδα, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ Καναδά
για να ενεργήσει να γίνουν τα αποκαλπτήρια του αγάλματος που η ΑΧΕΠΑ στην Ελλάδα είχε
χρηματοδοτήσει ένα μέρος του ποσού του άγάλματος. Ο Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Καναδά ανέθεσε
στον Πρώην Επαρχιακό Κυβερνήτη της ΑΧΕΠΑ Βρετανικής Κολομβίας κ. Πωλ Μιχαήλ να
ενεργήσει για την τοποθέτηση του αγάλματος.
Ο κ. Μιχαήλ και άλλα μέλη της ΑΧΕΠΑ του Βανκούβερ, άρχισαν τις επαφές με τους υπεύθυνους
του Δημαρχείου από την μέρα που πληροφορήθηκαν ότι το άγαλμα βρίσκεται στο Βανκούβερ.
Αλλά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι προσπάθειές του κ. Π. Μιχαήλ και άλλων μελών δεν
εύρισκαν ανταπόκριση. Η μία υπηρεσία τους έστελνε στην άλλη κι αυτό διήρκησε πάνω από δυο
χρόνια.
Η οργάνωση της ΑΧΕΠΑ εξ αρχής για τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος συμπεριλάμβάνε και
ολόκληρο τον ελληνισμός της παροικίας μας, και εν ονόματι του Ελληνισμού με πιέσεις πολιτικές
μέσω Δημοτικών Συμβούλων η Επιτροπή με Πρόεδρο των κ. Πωλ Μιχαήλ, ακόμη συνέχιζε να
εύρισκε εμπόδια γραφεικρατικών υπαλλήλων.
Στα μέσα Δεκεμβρίου 2013 και ενώ οι συζητήσεις της Επιτροπής που είχε σχηματισθεί τελευταίως,
είχαν φθάσει σε μια διαπραγμάτευσει με τους αρμόδιους του Δημαρχίου για την ημερομηνία
και διαφωνούσαν ως προς την τελετή., ατυχώς ο κ. Πωλ Μιχαήλ για λόγους οικογενειακούς
παραιτήθηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής για τα αποκαλυπτήρια τους αγάλματος και ο νέος
Επαρχιακός Κυβερνήτης της ΑΧΕΠΑ κ. Λάρης Καμπάνας, ανέθεσε την κα Δήμητρα Μπίζου ως
Πρόεδρο αυτής της Επιτροπής, ως μέλος στις Θυγατέρες της Πηνελόπης.

Ο Κώστας Μητρόπουλος σατιρίζει την επικαιρότητα

Με την ανάληψει των καθηκόν της Επιτροπής η κα Δήμητρα Μπίζου, ενόχλησε μερικά άτομα τα
οποία όπως φαίνεται προσπάθησαν να αναμείξουν και τον Γενικό Πρόξενο του Βανκούβερ,
ο οποίος σε μήνυμά του προς τον Πρέσβυ στην Οττάβα και στον Πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ Καναδά,
διαβεβαίωσε ότι δεν είχε καμία πρόθεση ούτε να προσβάλει την κα Μπίζου ούτε να αμφισβητήσει
το διορισμό της ως εκπροσώπου της ΑΧΕΠΑ στο ζήτημα του αγάλματος. Και δήλωσε ότι θα
συνεχίσει την άριστη μέχρι σήμερα συνεργασία προκειμένου να προετοιμαστεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο η τελετή αποκαλυπτηρίων του χάλκινου αγάλματος.
Κώστας Καρατσίκης

TA NEA

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

To ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel

Αφοσιωμένοι στο καθήκον με συνέπεια και σεβασμό
στην υπηρεσία τής παροικίας μας για 40 συνεχή χρόνια!
Με ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχεται σ’ όλη την ομογένεια
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014

12 Γνώμη

Η σύγχρονη ξενιτιά των Ελλήνων μέσα από τα μάτια ιερέα
στην Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας
Για τον Ελληνισμό στην Αυστραλία ο οποίος αποτελεί σήμερα το πιο ζωντανό κομμάτι τού
Ελληνισμού τής Διασποράς μίλησε στον Δημοσιογράφο Μάκη Μάκκα, ο πάτερ Ευστάθιος ιερέα στην
Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας.
Ο πάτερ Ευστάθιος στην συνέντευξη του αναφέρει ότι σήμερα στην Αυστραλία υπάρχουν ισχυρές
Κοινότητες, σημαντικός αριθμός μονάδων διδασκαλίας τής ελληνικής γλώσσας, πανεπιστημιακές
θέσεις, ισχυρή ορθόδοξη Εκκλησία με μεγάλη εκπαιδευτική δραστηριότητα ιδίως στη γλώσσα,
πλήθος Ελλήνων επιστημόνων, μεγάλων επιχειρηματιών, μεγάλος αριθμός ελληνικών εφημερίδων,
ελληνικές λέσχες, πλήθος μεγάλων καταστημάτων και επιχειρήσεων ενώ οι Έλληνες τής Αυστραλίας
συμπληρώνουν σε ορισμένες περιοχές τρεις γενεές μεταναστών .

Τεντ Σαράντος:
Ο επαναστάτης
της τηλεόρασης

Ο ίδιος τονίζει ότι στην δεκαετία του 50 τα πρώτα υπερωκεάνια δημιουργούνται και ναυτολογούν τους
έλληνες μετανάστες για να φτάσουν στην Αυστραλία
Τεράστιος αριθμός Ελλήνων, κυρίως από τις βόρειες αγροτικές περιοχές της χώρας μας, φεύγει εκείνη
την εποχή στην Αυστραλία ζητώντας δουλειά στις εκεί αγορές.
Σύμφωνα με τον πάτερ Ευστάθιο τα αίτια ήταν πολλά, ο μικρός γεωργικός κλήρος, η αβεβαιότητα
της γεωργικής παραγωγής, οι ελλείψεις στην υγεία και την παιδεία, η ανασφάλεια και γενικότερα η
έλλειψη στοιχειωδών ανέσεων και κρατικού ενδιαφέροντος, ήταν αυτά που τον ελληνικό λαό και τον
οδήγησαν στα ξένα, εκεί όπου μπορούσε να εργαστεί.
Η μεταπολεμική Ελλάδα αποδείχθηκε εντελώς κατεστραμμένη και συνεπώς, ακατάλληλη να
‘’κρατήσει’’ στα εδάφη της όλο τον ελληνικό πληθυσμό και να του χαρίσει μια ελπίδα για μια
καλύτερη ζωή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων να στραφεί στη λύση του
ξενιτεμού.
Αυτή ήταν η μεγάλη ‘’έξοδος’’ με μια μόνο βαλίτσα στο χέρι, γεμάτη ‘’όνειρα και ελπίδες’’ για την
καλύτερη τύχη, για ένα νέο μέλλον σημειώνει ο πάτερ Ευστάθιος και προσθέτει ότι η πλειοψηφία των
μεταναστών κατάφεραν να επιτύχουν μετά από σκληρή προσπάθεια και πολύ επίμονα πετύχουν τους
στόχους και τις προσδοκίες τους.
Oι Έλληνες που μετανάστευσαν στη Αυστραλία ήταν κατά 85% αγρότες και μόνο το 7% προερχόταν
από μεγάλες πόλεις.
Tο 90% των μεταναστών ήταν ηλικίας από 18–35 ετών.
Βασική τους προτεραιότητα σημειώνει ο πάτερ ήταν η συγκέντρωση χρημάτων, τα οποία θα
στέλνονταν στις οικογένειες τους, στην Ελλάδα, αφού αυτές είχαν μείνει πολλές φορές, άπορες και
αβοήθητες, περιμένοντας ένα χέρι βοηθείας, ώστε να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην Αυστραλία, οι Έλληνες ομογενείς δημιούργησαν κοινότητες
μέσα στις όποιες κατοικούσαν, δημιούργησαν επίσης ορθόδοξους ναούς, συλλόγους και φυσικά
κατασκευάστηκαν πολλά σχολεία, οπού τα παιδιά μπορούσαν να μάθουν όσα θα μάθαιναν και στα
σχολεία της πατρίδας τους.
Πολλοί από τους πρώτους Έλληνες μετανάστες, έχουν συνταξιοδοτηθεί, επέστρεψαν στο χωριό τους.
Δεν είναι λίγοι όμως, εκείνοι που έμειναν στην Αυστραλία για να είναι κοντά στα παιδιά και τα εγγόνια
τους, στη 2η πια πατρίδα.

Made in Greece τo Φθηνό σασί που μειώνει
κατά 80% την τιμή των αυτοκινήτων
Μια πρωτοποριακή μέθοδο σχεδιασμού, που μπορεί να μειώσει το κόστος κατασκευής ηλεκτρικών και υβριδικών
αυτοκινήτων κατά 50%-80%, επινόησε ο μηχανολόγος-μηχανικός δρ Δημήτρης Χατζικακίδης
Η καινοτομία «κρύβεται» σε μια νέα διάταξη αναρτήσεως και πλαισίου για
ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, που αποτελεί παγκόσμια
ευρεσιτεχνία και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμα και
σε κάποια συμβατικά αυτοκίνητα.
Το όφελος για τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τον
καταναλωτή προκύπτει από τη δημιουργία ενός πολύ φτηνού
σασί, που «χτίζεται» γύρω από τις μπαταρίες, έχει τέσσερα
κοινά υποσυστήματα και μπορεί να αποτελέσει βάση για
την κατασκευή πολλών τύπων οχημάτων. «Αντίστοιχοι
τύποι σασί μπορούν να σχηματίσουν από μικρό 500αράκι
έως μεγάλο 5θυρο, πολυμορφικό, φορτηγάκι, βανάκι, σπορ
ανοιχτό ή κλειστό αυτοκίνητο», λέει ο κ. Χατζικακίδης.
Kινητήρας
Αντί για τις τέσσερις διαφορετικές συμβατικές αναρτήσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα σε κάθε γωνία του
πλαισίου τοποθετείται ο ίδιος τύπος ανάρτησης, εφοδιασμένος με έναν ηλεκτροκινητήρα. Με αυτόν τον τρόπο
δημιουργείται μια ενιαία, ελαφριά και συμπαγής ενότητα, που επιτρέπει την αποθήκευση μπαταριών στο κέντρο
του πλαισίου, του χαρίζει ακαμψία και προσδίδει στο αυτοκίνητο ευελιξία και άνεση.
Το νέο, ευέλικτο και φτηνό πλαίσιο, με τις ηλεκτρονικές επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν, εξασφαλίζει στο
όχημα τα πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά ενός πολύ ακριβότερου αυτοκινήτου, και «εξαφανίζει» το κύριο
μειονέκτημά του, το υψηλό κόστος. «Με αυτήν την τεχνική, ένα συμβατικό αυτοκίνητο που πωλείται σήμερα
στην αγορά προς 15.000 ευρώ θα μπορούσε να αντικατασταθεί από ένα ηλεκτρικό ή υβριδικό με τιμή πώλησης
8.000 ευρώ. Στην περίπτωση πιο ακριβών οχημάτων, που σήμερα πωλούνται προς 80.000 ευρώ, αυτή η τεχνική
θα επέτρεπε την κατασκευή αυτοκινήτων που θα πωλούνταν με 30.000 ευρώ (οχήματα με active springing, active
damping, active handling)».
Η πρωτοποριακή διάταξη αναρτήσεως και πλαισίου για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα δεν είναι πάντως
η μοναδική καινοτομία που «κοσμεί» το βιογραφικό του κ. Χατζικακίδη. Απόφοιτος του Κολεγίου Αθηνών,
συνέχισε τις σπουδές του στο Imperial College, στο Λονδίνο, και ύστερα επιλέχθηκε από τον φημισμένο σχεδιαστή
αυτοκινήτων Μπρούνο Σάκο, για να εργαστεί στη Mercedes.
Σχεδιαστικές λύσεις
Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του, που υιοθετήθηκε από πολλούς κατασκευαστές, ήταν ο σχεδιασμός εξωτερικού
καθρέφτη με ενσωματωμένα φλας. Αργότερα άρχισε να συνεργάζεται με τη Fiat και πρότεινε εκατοντάδες
σχεδιαστικές λύσεις. Ανάμεσά τους, η κατασκευή τετράθυρου οχήματος με εμφανή χερούλια μόνο στις μπροστινές
πόρτες, που υλοποιήθηκε στην Alfa Romeo 156.
Δραστηριοποιήθηκε στους τομείς ενεργού και προσαρμοστικής δυναμικής και αεροδυναμικής οχημάτων,
προσκλήθηκε από πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για ομιλίες σε θέματα σχεδιασμού, ενώ το 1999 κέρδισε το
πρώτο βραβείο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη μεταπτυχιακή/διδακτορική διατριβή του. Συμμετείχε
σε πολύ σημαντικά projects και στη συνέχεια ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό καινοτόμων οχημάτων, με αποτέλεσμα
την υποβολή σειράς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως.

Ο Ελληνοαμερικανός πίσω από το φαινόμενο που αποκαλείται
Netflix και έχει σήμερα 50 εκατομμύρια συνδρομητές σε 40
χώρες
Μπαστέα Νατάσα | TA NEA 03/01/2014

Από απλός υπάλληλος σε βιντεοκλάμπ στο Φίνιξ της
Αριζόνα, ο 49χρονος Σαράντος είναι σήμερα πρόεδρος
προγράμματος της διαδικτυακής πλατφόρμας Netflix
Inc.
Οι αριθμοί τα λένε όλα: 50 εκατομμύρια συνδρομητές σε 40
χώρες, οι οποίοι παρακολουθούν περίπου ένα δισεκατομμύριο
ώρες τηλεοπτικών προγραμμάτων και ταινιών κάθε μήνα.
Ποιος ευθύνεται για το φαινόμενο που αποκαλείται Netflix και
θεωρείται ότι φέρνει την επανάσταση στην τηλεόραση;
Ενας Ελληνοαμερικανός, ο Θεόδωρος Αντώνιος Σαράντος
τζούνιορ, ή απλώς Τεντ Σαράντος. Από απλός υπάλληλος σε
βιντεοκλάμπ στο Φίνιξ της Αριζόνα, ο 49χρονος Σαράντος είναι
σήμερα πρόεδρος προγράμματος της διαδικτυακής πλατφόρμας
Netflix Inc., μιας εταιρείας που ιδρύθηκε το 1998 ως επιχείρηση
video-on-demand και σήμερα διαχειρίζεται περισσότερους από
100.000 τίτλους DVD (ταινίες και σειρές).
Το 2007 η εταιρεία πέρασε στο Διαδίκτυο για να ξεκινήσει
μια νέα εποχή στην ενοικίαση ταινιών, η οποία πλέον γίνεται
απευθείας από τη Netflix στα κομπιούτερ και τις τηλεοράσεις
των συνδρομητών της «κατά παραγγελία».
Από τον περασμένο Απρίλιο ο δαιμόνιος Σαράντος εφάρμοσε
μια νέα ιδέα που έρχεται να αλλάξει την τηλεόραση, έτσι όπως
τη γνωρίζαμε: αγόρασε ολόκληρες τηλεοπτικές παραγωγές,
σειρές όπως το «House of Cards» με τον Κέβιν Σπέισι - μια
ιδιαίτερη ματιά στον ανταγωνιστικό κόσμο της πολιτικής
στην Ουάσιγκτον - ή παρήγγειλε σε απευθείας συμφωνία με
γνωστούς σκηνοθέτες νέες σειρές όπως το «Πορτοκαλί είναι το
νέο μαύρο», που διαδραματίζεται σε γυναικείες φυλακές, για
να τις ανεβάσει απευθείας στο Ιντερνετ, απ’ όπου έναντι μικρού
ποσού μπορούν να τις απολαύσουν οι θεατές. Αυτό, μεταξύ
άλλων, αποτέλεσε και ισχυρό χτύπημα στην πειρατεία.
Οι σειρές - καλές οι περισσότερες - έχουν όλο και μεγαλύτερη
απήχηση, η Netflix έκανε άνοιγμα και σε αρκετές ευρωπαϊκές και
μέσα σε λίγους μήνες απέκτησε στη Βρετανία 1,5 εκατομμύριο
συνδρομητές οι οποίοι έναντι 5,99 λιρών τον μήνα (περίπου 7
ευρώ) μπορούν να καταναλώσουν απεριόριστη τηλεόραση online. Και όπως δηλώνουν οι χρήστες, το γεγονός πως μπορούν
να δουν όλα τα επεισόδια μαζεμένα και να μη χρειάζεται να
περιμένουν μία εβδομάδα, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα
ατού.
Αυτό το ξέρει πολύ καλά και ο Σαράντος. «Η βιομηχανία
της τηλεόρασης βασίζεται στη διαχείριση της δυσαρέσκειας.
Παρακολουθείς το επεισόδιο μιας σειράς που λατρεύεις. Θα
πρέπει να αρκεστείς σε 50 λεπτά την εβδομάδα και μετά να
ακολουθήσουν 18.000 λεπτά αναμονής μέχρι να δεις το επόμενο
επεισόδιο. Εμείς, χωρίς αυτή την αναμονή, προσφέρουμε μόνο
τη χαρά». Δουλεύοντας σε μια εταιρεία που νοίκιαζε DVD
παρατήρησε ότι όσοι νοίκιαζαν σειρές, τις επέστρεφαν πολύ
γρήγορα και κατάλαβε ότι όταν κάποιος έχει πολλά επεισόδια
ενός αγαπημένου του σίριαλ στα χέρια, θα τα δει σχεδόν
απνευστί.
Η ιδέα του και η τηλεοπτική επανάσταση την οποία ξεκίνησε
απέφεραν στην εταιρεία κέρδη που διαρκώς αυξάνονται.
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ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “GRECIAN SENIORS OF B.C.”
Η Πρόεδρος του συλλόγου κα Νιόβη Στεργίου, κάθε χρόνο κάνει
προσπάθειες να είναι σίγουρη ότι θα παρευρεθώ και εγώ στο
Χριστουγενιάτικο γεύμα του Συλλόγου που τα τελευταία χρόνια
γίνεται στο Ελληνικό Εστιατόριο ΚΕΡΚΗΣ. Ο Σύλλογος αυτός έχει
μεγάλη ιστορία και είναι ο μόνος Ελληνικός Σύλλογος που έχει την
κυβερνητική υποστήριξη και φιλοξενείται σε αίθουσα κυβερνητικού
κτηρίου για τις εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις του. Τα περισσότερα
μέλη είναι γυναίκες και κάθε εβδομάδα συγκεντρώνονται και παίζουν
μπίγκο, πίνουν τα καφεδάκια τους, έχουν επαφή με συνομήλικους,και
την ψυχαγωγία τους.
Το καλοκαίρι πηγαίνουν και την εκδρομούλα τους και όλα δείχνουν
να είναι τόσο ευχάριστα μέσα στο Σύλλογο αυτόν. Φυσικά, η
Πρόεδρος έχει και τους πονοκεφάλους που δημιουργούνται κάπουκάπου αλλά όλα αντιμετωπίζονται με νηφαλιότητα και χωρίς
παρεξηγήσεις. Όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες η αίθουσα του
εστιατορίου ήταν κατάμεστη και πάνω από 140 άτομα παρευρέθηκαν
στο Χριστουγεννιάτικο γεύμα που έγινε το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου
2013.
Στο Χριστουγεννιάτικο γεύμα παρευρέθηκε, ο Πρωτοπρεσβύτερος
π. Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος, η Πρεσβυτέρα του, καθώς και η
Πρεσβυτέρα κ. Ειρήνη του Πρωτοπρεσβυτ. π. Δημ. Παρτσάφα που
απουσίασε λόγω άλλων θρησκευτικών καθηκόντων του.Την Ελληνική
Κοινότητα του Βανκούβερ αντιπροσώπευσε η αντιπρόεδρος κα Έφη
Καραπιδάκη. Παρευρέθη επίσης και η Πρόεδρος της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας του Αγίου Γεωργίου κα. Ελένη Αρβανίτου. Το έργο
όλων των συλλόγων των υπερηλίκων χρειάζεται αναζωoγόνηση. Η
κυβέρνηση παρέχει πολλά προγράμματα για τους υπερήλικες, απλώς
χρειάζεται κάποιοι του Διοικητικού Συμβουλίου να ένεργήσουν. Δεν
κατηγορούμε κανέναν απλώς αναφέρουμε ότι με τις κατάλληλες
ενέργειες, υπάρχουν προγράμματα για επισκέψεις Μουσείων, και
πολιτιστικών χώρων, εκδρομές, και τόσα άλλα προγράμματα υγείας
που είναι χρήσιμα.

Άνω: Η κα Μαρία Αγγελάκη με τον έγγονό
της, στο Χριστουγεννιάτικο γεύμα.
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
“GRECIAN SENIORS OF B.C.”

Κώστας Καρατσίκης

Η ιστορία της Βασιλόπιτας
Η ιστορία της βασιλόπιτας, είναι μια ιστορία που συνέβηκε πριν από εκατοντάδες χρόνια, πριν από 1500 χρόνια
περίπου, στην πόλη Καισαρεία της Καππαδοκίας, στη Μικρά Ασία. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν δεσπότης της Καισαρείας
και ζούσε αρμονικά με τους συνανθρώπους του, με αγάπη, κατανόηση και αλληλοβοήθεια.
Κάποια μέρα όμως, ένας αχόρταγος στρατηγός - τύραννος της περιοχής, ζήτησε να του δοθούν όλοι οι θησαυροί της
πόλης της Καισαρείας, αλλιώς θα πολιορκούσε την πόλη για να την κατακτήσει και να την λεηλατήσει.
Ο Μέγας Βασίλειος ολόκληρη τη νύχτα προσευχόταν να σώσει ο Θεός την πόλη. Ξημέρωσε η νέα μέρα και ο
στρατηγός αποφασισμένος με το στρατό του περικύκλωσε αμέσως την Καισαρεία.
Μπήκε με την ακολουθία του και ζήτησε να δει το Δεσπότη, ο οποίος βρισκόταν στο ναό και προσευχόταν. Με θράσος
και θυμό ο αδίστακτος στρατηγός απαίτησε το χρυσάφι της πόλης καθώς και ότι άλλο πολύτιμο υπήρχε στην πόλη.
Ο Μέγας Βασίλειος απάντησε ότι οι άνθρωποι της πόλης του δεν είχαν τίποτε άλλο πέρα από πείνα και φτώχια, δεν
είχαν να δώσουν τίποτε αξιόλογο στον άρπαγα στρατηγό.
Ο στρατηγός με το που άκουσε αυτά τα λόγια θύμωσε ακόμα περισσότερο και άρχισε να απειλεί τον Μέγα Βασίλειο
ότι θα τον εξορίσει πολύ μακριά από την πατρίδα του ή κι ακόμη μπορεί να τον σκοτώσει.
Οι χριστιανοί της Καισαρείας αγαπούσαν πολύ το Δεσπότη τους και θέλησαν να τον βοηθήσουν. Μάζεψαν λοιπόν
από τα σπίτια τους ότι χρυσαφικά είχαν και του τα πρόσφεραν , ώστε δίνοντάς τα στο σκληρό στρατηγό να σωθούν.
Στο μεταξύ ο ανυπόμονος στρατηγός κόντευε να σκάσει από το κακό του. Διέταξε αμέσως το στρατό του να επιτεθεί
στο φτωχό λαό της πόλης.
Ο Δεσπότης, ο Μέγας Βασίλειος, που ήθελε να προστατέψει την πόλη του προσευχήθηκε και μετά παρουσίασε στο
στρατηγό ότι χρυσαφικά είχε μαζέψει μέσα σε ένα σεντούκι. Τη στιγμή όμως που ο στρατηγός πήγε να ανοίξει το
σεντούκι και να αρπάξει τους θησαυρούς, με το που ακούμπησε τα χέρια του πάνω στα χρυσαφικά έγινε το θαύμα!
Όλοι οι συγκεντρωμένοι είδαν μια λάμψη και αμέσως μετά έναν λαμπρό καβαλάρη να ορμάει με το στρατό του επάνω
στον σκληρό στρατηγό και τους δικούς του. Σε ελάχιστο χρόνο ο κακός στρατηγός και οι δικοί του αφανίστηκαν. Ο
λαμπρός καβαλάρης ήταν ο Άγιος Μερκούριος και στρατιώτες του οι άγγελοι.
Έτσι σώθηκε η πόλη της Καισαρείας. Τότε ο Μέγας Βασίλειος βρέθηκε σε δύσκολη θέση! Θα έπρεπε να μοιράσει τα
χρυσαφικά στους κατοίκους της πόλης και η μοιρασιά να είναι δίκαιη, δηλαδή να πάρει ο καθένας ό,τι ήταν δικό του.
Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Προσευχήθηκε λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος και ο Θεός τον φώτισε τι να κάνει. Κάλεσε τους
διακόνους και τους βοηθούς του και τους είπε να ζυμώσουν ψωμάκια, όπου μέσα στο καθένα ψωμάκι θα έβαζαν και
λίγα χρυσαφικά. Όταν αυτά ετοιμάστηκαν, τα μοίρασε σαν ευλογία στους κατοίκους της πόλης της Καισαρείας.
Στην αρχή όλοι παραξενεύτηκαν, μα η έκπληξή τους ήταν ακόμη μεγαλύτερη όταν κάθε οικογένεια έκοβε το ψωμάκι
αυτό κι έβρισκε μέσα τα χρυσαφικά της.
Ήταν λοιπόν ένα ξεχωριστό ψωμάκι , η βασιλόπιτα που έφερνε στους ανθρώπους χαρά κι ευλογία μαζί. Από τότε
φτιάχνουμε κι εμείς τη βασιλόπιτα με το φλουρί μέσα, την πρώτη μέρα του χρόνου, τη μέρα του Αγίου Βασιλείου.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Aπό την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΤΟ ΜΙΣΟ ΠΙΘΑΡΙ
Συγγραφέας: Φωτεινή Φραγκούλη
Εικονογράφηση: Εύη Τσακνιά
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Μια κόκκινη κλωστή ενώνει
ανθρώπους, τόπους, ιστορίες.
Ενώνει τη μικρή Ελένη με τον
παππού και το νησί της. Το νησί
με τη στεριά απέναντι.
Καλοκαίρια, χειμώνες, καρπούζια, γλυκά του κουταλιού, αστεία,
τραγούδια, περιπέτειες.
Πράματα και θάματα ξεχειλίζουν από το μισό πιθάρι στο υπόγειο
του σπιτιού της Ελένης. Πράματα και θάματα. Και ένα μυστικό!
Το ξέρουν κάποια παιδιά του χωριού και τα μικρά αλεπουδάκια.
Ποιο είναι το μυστικό; Είναι ένα ποτάμι που κυλά…
ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΩΝ ΚΟΧΥΛΙΩΝ
Συγγραφέας: Φωτεινή Φραγκούλη
Εικονογράφηση: Εύη Τσακνιά
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Μια κόκκινη κλωστή ενώνει το
μισό πιθάρι με τους αγγέλους
των κοχυλιών. Αέρας ταξιδεύει
την κόκκινη κλωστή στα κλαδιά
της ανθισμένης κυδωνιάς, στα
φιδολούλουδα. Έκπληκτοι
παρακολουθούν το ταξίδι της ο
γάιδαρος με τα μικρά αυτιά, τα
έναστρα σκαντζοχοιράκια και ο
μικρός Αχιλλέας. Πεταλούδες την τεντώνουν για να χορέψει πάνω
της η Καλημέρα κι ο Αντώνης.
Βρέχει αλμυρή βροχή. Ο Λήμνιος ναυτικός μαζεύει την κόκκινη
κλωστή, την περνά μέσα από μαύρα μαργαριτάρια για να
στολίσει το λαιμό της άσπρης χήνας του. Η χήνα ταξιδεύει στη
λύπη και στη χαρά με τις λέξεις και συναντά εσάς και τα νησιά
Κοχύλια με τα πολύτιμα μυστικά τους.

Στο σφυρί η επιβλητική βίλα
«Ντε Βέκι» στη Ρόδο
Η επιβλητική βίλα «Ντε Βέκι»
στη Ρόδο που πήρε το όνομα
της από τον διοικητή των
Δωδεκανήσων επί ιταλοκρατίας,
γνωστή και ως Βίλα Μουσολίνι,
βγαίνει στο σφυρί μαζί με 156
μικρά και μεγάλα ακίνητα που
πρόκειται από το νέο έτος να
παραχωρηθούν ή να πωληθούν,
προκειμένου να μετατραπούν
σε παραθεριστικές κατοικίες ή

ξενοδοχεία.
Αν δεν υπήρχαν οι Ιταλοί
κατακτητές, η Ρόδος δεν θα
υπήρχε ,μια ιστορική αλήθεια
που πρέπει να παραδεχόμαστε.
Η παλιά πόλη της Ρόδου
χτίστηκε από τους Ιππότες
του Αγίου Ιωάννη και
περιλαμβάνεται στα Μνημεία
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO.

Η ιστορική βίλα συνολικής
επιφάνειας 8.100 στρεμμάτων,
πρώην κατοικία του Ιταλού
διοικητή των Δωδεκανήσων
επί Μουσολίνι κόμη Τσέζαρε
Μαριο Ντε Βεκι. Ηταν
εκείνος που αποφάσισε να την
ανακατασκευάσει με βάσει τα
αρχικά σχέδια που κατάφεραν
να ανακαλύψουν οι Ιταλοί και
να την μετατρέψουν σε επίσημη

κατοικία του εκάστοτε Ιταλού
Διοικητή, αλλά και θερινό
ανάκτορο για τον Ιταλό βασιλιά
Βιτόριο Εμμανουέλε τον Γ΄
και αργότερα τον Μπενίτο
Μουσολίνι.
Αργότερα έγινε θέρετρο
της ελληνικής βασιλικής
οικογένειας. Από τότε παραμένει
έρημη και λεηλατημένη,
ετοιμόρροπη, με σπασμένα

τζάμια, και γεμάτη σκουπίδια,
χωρίς να έχουν γίνει εργασίες
συντήρησης και αναστήλωσης.
Οι πλέον στενοί εναπομείναντες
εν ζωή συγγενείς του τελευταίου
διοικητή επί της Ιταλικής
κατοχής στο νησί της Ρόδου και
γενικού διοικητή των Νήσων
Αιγαίου, Ντε Βέκι βρέθηκαν
στο νησί της Ρόδου στις αρχές
του 2013, σε άκρως ιδιωτική
επίσκεψη, προκειμένου να δουν
τα μέρη που έζησε και διοίκησε
ο πρόγονός τους για πολλά
χρόνια.
Σύμφωνα με απόλυτα
διασταυρωμένες πληροφορίες
που έφερε στο φως της
δημοσιότητας η «Ροδιακή» στο
νησί της Ρόδου θα βρίσκονται
από τα μέσα στις επόμενες
μέρες, οι δύο εγγονές του Ντε
Βέκκι, ο ένας εγγονός του καθώς
επίσης και ο σύζυγος της μιας
εγγονής του, που φαίνεται να
οργάνωσε και το συγκεκριμένο
ταξίδι.
Από τις ίδιες πληροφορίες, το
όλο ταξίδι, οργάνωσε ο σύζυγος
της μεγαλύτερης εγγονής του
Ντε Βέκκι, ο οποίος διαμένει
στο Μιλάνο.
Πρόκειται για τον Maurizio
De Pellegrini, 73 ετών σήμερα,
ο οποίος μάλιστα, γεννήθηκε
στη Ρόδο τον Μάρτιο του 1940
καθώς η οικογένειά του ζούσε
στο νησί της Ρόδου. Μάλιστα,
βαφτίστηκε από τον ίδιο τον
Ντε Βέκκι όπως αναφέρεται σε
σχετικό σημείωμα του ίδιου.
Από τη Ρόδο αναχώρησε μαζί

με την οικογένειά του όταν ήταν
μόλις ελάχιστων μηνών (Μάιο
του 1940), καθώς είχε ξεσπάσει
τότε ο πόλεμος.

Οι δύο οικογένειες γνωρίζονταν
και διατήρησαν και τις σχέσεις
αυτές που είχαν στην διάρκεια
των επομένων ετών κι έτσι
ο Maurizio De Pellegrini
παντρεύτηκε στη συνέχεια την
μεγαλύτερη από τις εγγονές του
Ντε Βέκκι και συγκεκριμένα
την Onorina Ventoura η οποία
επίσης βρέθηκε στη Ρόδο.
Τι άλλο πουλάει το ΤΑΙΠΕΔ
Ακίνητα συνολικής επιφάνειας
86.000 στρεμμάτων αποτελούν
μέρος των «πακέτων» που έχουν
ήδη μεταβιβασθεί στο ΤΑΙΠΕΔ,
και με βάση τις προτεινόμενες
χρήσεις τους, προορίζονται για
να αξιοποιηθούν ως πολυτελείς
εξοχικές κατοικίες και
ξενοδοχειακά συγκροτήματα.
Τα μεγαλύτερα απ’ αυτά θα
παραχωρηθούν ή θα πωληθούν
μέσω διαγωνισμών, ενώ τα πιο
μικρά θα αξιοποιηθούν μέσω
του νέου σχετικά θεσμού των
ηλεκτρονικών δημοπρασιών,από

τον οποίο το ΤΑΙΠΕΔ προσδοκά
αρκετά υψηλά έσοδα, της τάξης
των 50 – 70 εκατ. ευρώ ετησίως.
Το μεγαλύτερο από τα ακίνητα
του καταλόγου βρίσκεται επίσης
στην Ρόδο, στη θέση
«Βουνό» και έχει
επιφάνεια 27.000
στρεμμάτων, ενώ το
μικρότερο είναι ένα
ακίνητο στις Σέρρες,
επιφάνειας μόλις 2,6
στρεμμάτων, που
στεγάζει το πρώην
Ξενία. Στη λίστα,
συμπεριλαμβάνεται
και ακίνητο
αγνώστου επιφανείας, που
αφορά το χώρο του πρώην
σανατορίου «Αγία Ελεούσα»
στη Ρόδο.
Όπως αναφέρεται στον σχετικό
κατάλογο που έχει καταρτίσει
το ΤΑΙΠΕΔ, η αξιοποίηση
των ακινήτων αυτών – όπως
συμβαίνει άλλωστε με κάθε
ακίνητο στην Ελλάδα- μόνο
εύκολη δεν είναι. Κάποια
διεκδικούνται από ιδιώτες, άλλα
αντιμετωπίζουν προβλήματα με
τη δασική υπηρεσία, και άλλα
βρίσκονται σε περιοχές υψηλής
περιβαλλοντικής προστασίας.
Στο μακρύ κατάλογο του
ΤΑΙΠΕΔ, περιλαμβάνονται
και πολλά Ξενία (Αράχωβας,
Δράμας, Σερρών), εκτάσεις στο
χιονοδρομικό κέντρο Βόρας
(Καϊμακτσαλάν) καθώς και
πλήθος από μικρά οικόπεδα ανά
την Ελλάδα.
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AHEPA District #26 Scholarship Program Popular in 2013
AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association)
families and friends met for the
25th consecutive year to recognise
deserving students at the Annual
AHEPA Family Christmas Dinner
and Scholarship Presentation in the
large hall at the Hellenic Community Centre in Vancouver with
a total of $7500.00 being awarded.
AHEPA’s commitment to education
has been well documented throughout its history. The AHEPA Scholarship Committee was swamped
with applications this year, proving

the popularity of the programme
among post secondary students in
the Vancouver area. The following
are the scholarship recipients who
qualified by meeting the criteria as
stated on the application forms. Our
goal is to recognise students who are
outstanding academically but also
take an active role in their school
community as well as the community at large. Please join me now
in recognising this year’s worthy
recipients.

Melda Tallou is a graduate of
Centennial Secondary in Coquitlam.
While successfully maintaining high
academic achievements, she also
worked and was a member of her
high school volleyball team. She
also volunteered at Gordon House
and at Greek Day on Broadway. She
is presently attending the British
Columbia Institute of Technology
where she is pursuing a career in
accounting and finance. She has a
love of languages speaking Arabic,
English Spanish and Greek.

Vanna Lymberopoulos holds a
Bachelor of Science degree with a
major in Biology and Geography
from the University of British Columbia.She was on the UBC Senate
which is the academic governing body of the University whose
responsibilities include admissions,
course and program curriculum,
granting of degrees, academic
policy, examinations, and appeals
of standing and student discipline.
Vanna has been a part of many
volunteer activities at UBC through
her involvement in the Student
Union and has participated in activi-

ties such as planning events for the
students at the university, fundraising for various organizations and
addressing social issues through the
use of campaigns. She has also acted
as an orientation leader and residence advisor ensuring that first year
students successfully adjusted and
integrated to their new environment.
Vanna was also apart of the Peer
Support Network, where students
may seek support with learning,
distress, advocacy and sstudent selfdevelopment.
In the community she is involved
with assembling exercises and

activities with dementia patients at
Blenheim Lodge. Also, since 2010
she volunteers weekly in the Renal
Unit of St Paul’s Hospital visting

she forsees that many of her future
patients will be in this demograpic.
Vanna plans on continuing giving
back to the community through
volunteering. Further she wants to
make an impact in the field of vision
science and create awareness of the
importance of early developmental
eye exams for children. She hopes
to be able to volunteer globally and
help those in need on an international level in the future.

and also working part time, Zoe has
competed in dance competitions for
7 years. She also gives back to the
community coaching the Delta Falcons Field Hockey U9 girls’ team.
Zoe is currently attending Langara
College and hopes to pursue a career
in the dentistry field

attendance to practices and games
and her positive attitude towards
the team and each of the players
have been much appreciated by the
coaching team. She is reliable and
considerate on and off the field and
a true team player with a quiet and
supportive demeanor.”

Aphrodite Koseos is a graduate of R.E. Mountain Secondary
in Langley but spent much of her
spare time working at a restaurant,
being a Sunday School teacher
at Saint Nicholas and Demetrios

Nastasia Virvilis graduated from
York House School in Vancouver
with honours at the end of June of
this year. She acted as a Student
Embassador for her school, volunteering in a variety of ways. During
her senior years she cultivated
a keen interest in History, Comparative Government and English
Literature. In Grade 12 she joined
the Model United Nations, attending weekly after school classes in
preparation for the National High
School Model UN Conference in
New York. While in New York at
this conference Nastasia spent four
days debating and resolving world
issues ranging from the Euro zone
crisis to emergency refugee housing.
While excelling academically she
also undertook to volunteer at Lord
Byng Elementary in Richmond on
her days off where she completed a
variety of tasks under the supervision of a classroom teacher.
Nastasia is very proud of her Greek
heritage and studied Greek at St.
George’s Greek Community School.
She also has an interest in languages
and is fluent in French and English
and has studied Spanish.

Panos Argyropoulos grew up in
North Vancouver and attended

Capilano University to pursue post
secondary education. After deciding
he wanted to focus his studies in
Chemistry and Philosophy, he continued at Simon Fraser University
receiving his Bachelor of Science
degree with a major in Chemistry.
Along the way, he spent four months
in Scotland learning forensic chemistry and another four months trying
to chemically synthesize a marine
Church in East Vancouver as well
as participating in the Youth Group
there, volunteering at the various
festivals for the churches as well as
with AHEPA; then, after all that

with dialysis patients. In the Greek
community she attends weekly
classes with the Zefyros Hellenic Dance Society and there has a
chance to give back to the community through dance performances

,Greek Christmas Carols and raising
money for the Vancouver Food
Bank, Mahi, and other charities.
				
Vanna Lymberopoulos is pursuing
a graduate program in orthoptics.

Orthoptics pertains to the evaluation of patients with disorders of
the visual system with emphasis on
binocular vision, eye alignment and
eye movement. Orthoptists perform
diagnostic techniques and clinical
interpretation of disorders. In addition, Vanna is enrolled in courses to
enhance her knowledge on children
with developmental disabilites as

sponge extract. Having to decide
between getting a low level chemistry position or pursuing graduate
studies, he ended up moving to
Ottawa to pursue the requirements
for a master degree. After two years
trying to understand how enzymes
can be used to synthesize pharmaceutical drugs, he is now writing up
his thesis and hoping to be called
Master Argyropoulos in the summer
2014.
Panos takes the time to balance his
A level performance in academic
life with a job as a teacher’s assistant at the University of Ottawa;
participating in a Slam Poetry group
in Ottawa and acting as scorekeeper
and timekeeper as well as coaching
girls’ soccer with the Ottawa Internationals Football Club.
He wishes that he could be here in
person to receive this honourable
recognition however he is in Ottawa
completing the last experiments for
his thesis.
Zoe Diomis is 18 years old and
graduated from Delta Secondary this
past June. Zoe values excellence in
academics and one can see it just by
looking at her record of being on the
honour roll every semester throughout high school. She received a
service award upon graduation for
all of her help on both the grad
council and student government as
she volunteered and fundraised for
many events. She has also shown
leadership on the field as she was a
valued member on her school field
hockey team last fall, helping them
get to Fraser Valley and provincial
finals. Besides academics and sports

using her down time to dance with
the Cretan Association Dance group
and the Diaspora Dance Group at
the Saints Eleni And Constandinos
Greek Orthodox Church.
Aphrodite is presently attending
her first year towards a Bachelor of
Science Degree at the University
of the Fraser Valley. Next fall she
plans on transferring to the College
of Engineering at the University of
British Columbia.
Aphrodite demonstrates a winning
combination of cultivating her Godgiven talents, a great work ethic, a
true sense of philanthropy, taking
the time to do some fun stuff and a
strong faith!
Chloe Hronopoulos is a graduate
of Kitsilano Senior Secondary in
Vancouver and is presently attending the Sauder School of Business at
the University of British Columbia
where she is fulfilling requirements
towards a Bachelor of Commerce
Degree.
While pursuing academic challenges
Chloe has worked at London Drugs,
was a life guard and swimming
instructor at UBC, participated in
the Dunbar United Girls` Soccer as
far as the Silver A Women’s League
and a member of the Kappa Kappa
Gamma Sorority.
A quote from her soccer coach best
sums up her qualities which will
definitely guarantee future success
for Chloe and I quote:
“Chloe’s enthusiasm, her diligent

She is presently attending Mount Allison University in New Brunswick
and is enrolled in the Philosophy,
Politics and Economics Program
which is based on the Oxford
University PPE Program. It is one of
only three such programs in Canada.
Nastasia plans on completing the
requirements for an undergraduate
degree then go on to pursue a law
degree.
We congratulate all of these very
deserving recipients and we would
like to thank all the individuals and
companies who made this event
possible with their hard work and
their many donations from which
we benefit annually. We would
especially like to thank the individuals who contribute to our scholarships. Many of our scholarships are
Memorial Scholarships, which are
donated by private individuals to
honour a family member. What better way to honour a loved one and
also contribute to the recognition of
hard working students who one day
will be leaders in our community?
On behalf of the AHEPA Family
Xρονιά πολλά!
For information about the scholarship programme, contact John
Preovolos @ jpreovolos@shaw.ca
or Bernadette Falias @ falias01@
telus.net

Continued with more
pictures on page 20
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Στα Ανώγεια το μυστικό
της προστασίας από
την καρδιοπάθεια
TA NEA 27-12-2013
Επιμέλεια: Ρούλα Τσουλέα

Ο χαμένος κρίκος στην μάχη
εναντίον της καρδιοπάθειας
μπορεί να κρύβεται
στα Ανώγεια
της Κρήτης, οι
κάτοικοι των
οποίων φέρουν μία
σπάνια γενετική
μεταλλαγή που
τους προστατεύει
από τα
καρδιαγγειακά νοσήματα.
Αυτό ανακοίνωσαν ελληνικής
καταγωγής επιστήμονες,
οι οποίοι εργάζονται στο
ερευνητικό κέντρο γενομικής

Wellcome Trust Sanger Institute,
στο Κέιμπριτζ.
Σύμφωνα με
μελέτη που
πραγματοποίησαν,
η συγκεκριμένη
γενετική μελέτη,
που ελαττώνει
τα επίπεδα των
επιβλαβών
λιπιδίων του αίματος και
αυξάνει εκείνα των ωφέλιμων,
είναι 40 φορές συχνότερη στους
κατοίκους των Ανωγείων και
των γύρω χωριών.

Αποτοξίνωση αντι για δηλητηρίαση
Η δηλητηρίαση απο φάρμακα είναι η αιτία νούμερο 1
για ασθένειες όπως η νόσος του Alzheimer, οι αυτοάνοσες
ασθένειες, η αρθρίτιδα, νόσος του Πάρκινσον, κατάθλιψη,
ημικρανία, ο διαβήτης, η οστεοπόρωση, καρδιακή προσβολή
ή οι αλλεργίες και το άσθμα
Τίτλος πρωτοτύπου “Entgiften statt vergiften”
Μετάφραση: Εμμανουήλ Σαρίδης
“Δεν είστε άρρωστος, είστε δηλητηριασμένος!” Είναι μια
διάγνωση, που κανονικά θα έπρεπε να κάνει ο γιατρός ίσως
για περισσότερο από το 80 τοις εκατό των ασθενών που τον
επισκέπτονται. Ωστόσο η ραγδαία αύξηση της δηλητηρίασης του
περιβαλλοντικές από εκπομπές αυτοκινήτων, από βιομηχανικά
απόβλητα, μετουσιωμένα τρόφιμα και από την ανεξέλεγκτη και
πέραν κάθε λογικής χρήση χημικών λιπασμάτων δεν ανήκουν
στον κατάλογο των γενεσιουργών αιτίων που εξετάζει η κλασική
ιατρική και άρα δεν είναι το αντικείμενο μιας ιατρικής εξέτασης.
Και ακόμη χειρότερα:
Οι περισσότεροι γιατροί επιτείνουν την δηλητηρίαση των
ασθενών, γράφοντάς τους συνταγές για φάρμακα που περιέχουν
πάρα πολύ χημεία. Ο Karstädt είναι σ’ αυτό το βιβλίο του
σαφής. Περιγράφει τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι ασθενείς
είχαν δηλητηριαστεί από την κλασική ιατρική και αρρώστησαν.
Μιλάει για υγιή άτομα, τα οποία από λανθασμένες μεθόδους
θεραπείας της κλασικής ιατρικής αρρώστησαν χρονίως διότι
έπερναν φάρμακα με πολλές παρενέργειες.
Η δηλητηρίαση είναι κατά την γνώμη του Uwe Karstädt η
αιτία νούμερο 1 για ασθένειες όπως η νόσος του Alzheimer,
οι αυτοάνοσες ασθένειες, η αρθρίτιδα, νόσος του Πάρκινσον,
κατάθλιψη, ημικρανία, ο διαβήτης, η οστεοπόρωση, καρδιακή
προσβολή ή οι αλλεργίες και το άσθμα. Το ίδιο και οι ασθένειες
της νεότερης γενιάς, όπως υπερκινητικότητα, ADD (Attention deficit hyperactivity disorder), αυτισμός, διαταραχές
συμπεριφοράς και μάθησης, που οφείλονται σε πολλές
περιπτώσεις σε δηλητηρίαση λόγω χρήσης κακών και πολλών
φαρμάκων.
Στο βιβλίο του ο Uwe Karstädt δείχνει πώς μπορεί κάποιος
να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο της ορθόδοξης ιατρικής, να
αποτοξινώσει μόνος του τον εαυτό του και να θεραπευθεί.
Το βιβλίο αυτό απαριθμεί τους κινδύνους των φαρμάκων/
δηλητηρίων και λέει πώς μπορούμε να τους αποφύγουμε. Στο
κέντρο του βιβλίου βρίσκεται μια νέα μέθοδος αποτοξίνωσης
χωρίς παρενέργειες, που βασίζεται σε φυσικά συστατικά και
είναι δυνατόν να εφαρμοστεί εύκολα στο σπίτι. Ο Karstädt
αποδεικνύει με πολλά παραδείγματα ασθενών που την
δοκίμασαν στην πράξη, ότι η σωστή και αποτελεσματική
αποτοξίνωση δεν είναι μόνο ο καλύτερος, αλλά και ο μόνος
τρόπος για να ξεπεράσουμε μια νόσο και να αισθανόμαστε
μακροπρόθεσμα υγιείς, να έχουμε ζωτικότητα και να χαιρόμαστε
τη ζωή μας.
Πηγή: http://www.kopp-verlag.de/entgiften-statt-vergiften.
htm?websale8=kopp-verlag&pi=116532&rdeocl=1&rdetpl=prod
uctpage_A&rdebox=box1 & Berlin Athen

Η μεταλλαγή αυτή, που
είναι γνωστή ως R19X,
πρωτοανιχνεύθηκε το 2008
στην κοινότητα των Άμις, στις
ΗΠΑ, και προστατεύει όσους
την φέρουν από τους κινδύνους
που κρύβει η παχυσαρκία και η
αύξηση του σωματικού βάρους.
Η μελέτη των Ανωγείων, που
δημοσιεύεται στην επιθεώρηση
«Nature Communications»,
βασίσθηκε στην ανάλυση
δειγμάτων που ελήφθησαν από
1.200 κατοίκους των Ανωγείων
και των γύρω ορεινών χωριών.
Όπως έδειξε, η R19X που
αποτελεί γενετική μεταλλαγή
του γονιδίου APOC3, ήταν
μακράν πιο συχνή σε αυτό
τον πληθυσμό απ’ ό,τι στην
υπόλοιπη Ευρώπη.
Στην πραγματικότητα, ενώ
στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς
πληθυσμούς ανευρίσκεται στο
0,05% των κατοίκων, οι φορείς
της ανέρχονταν στο 2% του
κρητικού πληθυσμού.
«Οι κάτοικοι των χωριών του
Μυλοποτάμου έχουν
τα ίδια ποσοστά διαβήτη με
τον υπόλοιπο ελληνικό
πληθυσμό, αλλά δεν
εκδηλώνουν τις επιπλοκές
της νόσου - και
οι γενετικές μελέτες, όπως
η δική μας, αποκαλύπτουν που
οφείλεται αυτό», δήλωσε
η επικεφαλής ερευνήτρια
δρ Ελευθερία Ζεγγίνη.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα
«Times» του Λονδίνου, αν και
οι κάτοικοι των Ανωγείων έχουν
συμπτώματα ασθενειών όπως
ο διαβήτης, η κατάστασή τους
σπανίως εξελίσσεται σε κάτι
απειλητικό, παρότι ζουν επί
δεκαετίες με τον διαβήτη τους.
Σύμφωνα με τους ερευνητές,
στις συγκεκριμένες περιοχές
της Κρήτης δεν έχουν
καταγραφεί ακρωτηριασμοί
εξαιτίας του διαβήτη και
του διαβητικού ποδιού που
αυτός συχνά προκαλεί, ενώ
και τα κρούσματα διαβητικής
νεφροπάθειας είναι ελάχιστα.
Το διαβητικό πόδι και
η νεφροπάθεια είναι δύο από
τις σοβαρές επιπλοκές του
διαβήτη, που οφείλονται στην
καταστροφή των αιμοφόρων
αγγείων και των νεύρων εξαιτίας
του αυξημένου σακχάρου.
Εκτός από το διαβήτη,
οι κάτοικοι φαίνεται πως
είναι προστατευμένοι και
από την στεφανιαία νόσο
(καρδιοπάθεια). Όπως είχε δείξει
προγενέστερη μελέτη, η ετήσια
θνησιμότητα από καρδιοπάθεια
στα Ανώγεια και τα γύρω
χωριά είναι 40 ανά 100.000
πληθυσμού, όταν στην υπόλοιπη
Ελλάδα είναι 140 ανά 100.000
πληθυσμού.
Οι ερευνητές του Sanger
εκτιμούν ότι επειδή τα χωριά
αυτά είναι απομονωμένα,
η σπάνια μεταλλαγή έγινε πιο
συχνή στους κατοίκους τους με
το πέρασμα των αιώνων.

Ministry of Energy and Mines and Responsible for Core Review

B.C. mining remains strong in 2013,
adds new jobs
Jan. 3, 2014 VICTORIA - B.C. ‘s mining industry continues to grow
and expand as new projects, construction starts and expansions
drove job creation and investment throughout the mining industry in
2013.
The most important highlight of 2013 was the celebration of a new
mine going into production in August. Mt. Milligan mine north
of Prince George, a $1.5-billion project with 350 permanent jobs,
shipped its first copper ore in late summer and celebrated its commissioning in October.
Additionally, a number of operating mines made improvements
to their operations. Both Gibraltar mine in the Cariboo and Line
Creek in the Kootenays received Mines Act permit amendments that
resulted in almost $400 million in investment and ensured jobs for
650 workers.
Mine construction dominated industry progress in 2013 with a
number of large projects well on their way to becoming producing
mines. Red Chris mine in the Northeast is well on its way. The $500million project is expected to start producing ore in 2014. Roman
mine, near Tumbler Ridge, also started construction and the company is working toward production in 2014.
Both industry and the Province continue to work closely with First
Nations on resource development, setting out clear expectations for
the consultation process and working toward more revenue-sharing
agreements. Mining employs more First Nations than any other
industry in B.C.
The Province has signed 10 economic and community development
agreements with First Nations to date. In 2013, the first cheques
were delivered to First Nations for agreements with New Afton,
Copper Mountain and Highland Valley mines.
Mining continues to be one of B.C.’s safest heavy industries and
has a lower injury rate than most of the other resource and industrial
sectors.
Since the BC Jobs Plan was released, two new mines are in operation, and five more are under construction or permitted. The Province also has approved seven major expansions of existing mines.
Quote:
Bill Bennett, Minister of Energy and Mines and Minister Responsible for Core Review “The B.C. mining industry continues to be a major economic driver
in this province. Many new jobs at operating mines were created this
past year - these are high-quality jobs that support our families and
help build strong communities for many years to come.”
“I look forward to the coming 2014. It is more important than ever
to make sure that British Columbia’s mining industry remains well
positioned, keeping our economy growing and strong is our government’s number one priority.”
Key Facts:
* In 2012, mining was valued at over $8.3 billion to B.C.’s economy
and exploration was recorded at $680 million, a 47 per cent increase
over the previous year and the highest ever. With exploration spending remaining strong in 2013, mining remains one of the province’s
more important economic
drivers.
* Every British Columbian uses almost 23,000 kilograms (about
50,000 pounds) of mined products each year. When you brush your
teeth, turn on a light, drive a car, ride your bike, put on the television,
use a camera or telephone - you are supporting the mining industry.
* In 2012, more than 30,000 people were employed in mining, mineral exploration and related sectors. This is significant growth since
2001 when only 14,700 people were employed in mining.
* Mining contributes hundreds of millions of dollars in revenue that
help pay for government services like health care and education.
* Today B.C. has 19 operating mines (nine coal and 10 metal). In
2001, there were 15 operating mines (seven coal and eight metal).
* Mining takes up a very small portion of B.C.’s land - less than one
per cent - but it makes a tremendous impact on the B.C. economy.
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Το Στέητ Ντιπάρτμεντ καταδικάζει
την επίθεση στην κατοικία του
γερμανού πρέσβη
Ζωή Λεουδάκη, Μαρία Σπυριδωνάκου
Φωνή της Αμερικής 30.12.2013
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ,
ΑΘΗΝΑ.
Την «απερίφραστη καταδίκη»
του εξέφρασε το υπουργείο
Εξωτερικών των ΗΠΑ για
την επίθεση που σημειώθηκε
στην κατοικία του Γερμανού
πρέσβη Βόλφγκανκ Ντολτ, ενώ
εξέφρασε ικανοποίηση για «τη
γρήγορη αντίδραση της ελληνικής
κυβέρνησης και τη δέσμευσή της να προσαχθούν οι υπεύθυνοι για
την επίθεση στη δικαιοσύνη».

Στέητ Ντηπάρτμεντ: «Ζητάμε
απ’ τη Τουρκία να τηρήσει
κάθε πρότυπο διαφάνειας και
δικαιοσύνης»
VOA News 27.12.2013

Ο καθηγητής Σολί Ουρζέλ,
του ιδιωτικού πανεπιστημίου

Τρομοκρατική επίθεση με όπλα καλάσνικοφ σημειώθηκε στις 03:30
τα ξημερώματα στην οικία του Γερμανού πρέσβη κ. Ντολτ στην
Αθήνα, στην περιοχή του Χαλανδρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες,
οι δράστες ήταν τέσσερις και έφτασαν πεζοί στο σημείο, φορώντας
κουκούλες. Αφού έριξαν τις 60 σφαίρες απομακρύνθηκαν πεζοί από
το σημείο.
Την απόλυτη καταδίκη της ένοπλης επίθεσης στην οικία του γερμανού
πρέσβη εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Α. Σαμαράς
στη γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, σε τηλεφωνική
επικοινωνία νωρίς το πρωί της Δευτέρας. O κ. Σαμαράς, μιλώντας
σε δημοσιογράφους, τόνισε ότι «το μόνο για το οποίο δεν νοιάζονται
οι τρομοκράτες είναι η Ελλάδα».
Τις ευχαριστίες του προς την Ελληνική Αστυνομία και την
κυβέρνηση, για την άμεση αντίδραση και το ενδιαφέρον, εξέφρασε
με ανακοίνωσή του ο Γερμανός πρέσβης Β. Ντολτ, μετά την επίθεση
στην οικία του στο Χαλάνδρι.
«Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Κυβέρνηση
για την άμεση αντίδραση και το ενδιαφέρον. Όποιος και να ευθύνεται
για την πράξη: Δεν θα επιτευχθεί η διατάραξη των στενών και
φιλικών σχέσεων των δύο χωρών μας. Επίσης, δεν θα επιτευχθεί η
αναστροφή της διαφαινόμενης οικονομικής ανάκαμψης της χώρας
ούτε και η δημιουργία ενός κλίματος ανασφάλειας» δήλωσε ο
Γερμανός πρέσβης.

Βούλιαξε το κατάστημα
μαριχουάνας στο Κολοράντο
Από την πρώτη κιόλας μέρα –Ουρές
και παροξυσμός για λίγα γραμμάρια

Το σκάνδαλο διαφθοράς
στη Τουρκία κλυδωνίζει την
κυβέρνηση της χώρας, αλλά,
όπως σημειώνουν αναλυτές,
ενδεχομένως οι συνέπειες
της κρίσης να επεκταθούν
και πέραν των τουρκικών
συνόρων.
Οι εξελίξεις στη Τουρκία
με τον ανασχηματισμό
της κυβέρνησης και την
απομάκρυνση κυβερνητικών
στελεχών ανησυχούν
ιδιαίτερα τους πολίτες,
ορισμένοι απ’ τους οποίους
βγήκαν στους δρόμους
για να διαμαρτυρηθούν,
και να ζητήσουν απ’ τον
Πρωθυπουργό, Ρετσέπ Ταγίπ
Ερντογάν, να παραιτηθεί.

καθώς άνοιξε τις πόρτες του
το πρώτο νόμιμο κατάστημα
πώλησης μαριχουάνας.
Σύμφωνα με το νόμο που
ψηφίστηκε το Νοέμβριο και
αποτελεί τον πιο φιλελεύθερο
νόμο στον κόσμο, όσοι είναι
άνω των 21 ετών θα μπορούν να
προμηθεύονται 28 γραμμάρια
κάνναβης για «ψυχαγωγικούς»
και όχι μόνο ιατρικούς λόγους
πλέον.
Οπως φαίνεται και από
τις φωτογραφίες οι ουρές
ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και
οι υποστηρικτές του μέτρου δεν
έκρυβαν τον ενθουσιασμό τους.
Δεκάδες άνθρωποι μάλιστα
συμμετείχαν σε ένα πάρτι στο
Ντένβερ που οργανώθηκε
από δύο εταιρείες οι οποίες
δραστηριοποιούνται στο
εμπόριο κάνναβης.
Οι «εορτάζοντες»
συγκεντρώθηκαν στο Casselman’s Bar και κάπνισαν
δημοσίως μαριχουάνα.

Με διαφορετική διάθεση
υποδέχτηκαν το νέο έτος οι

κάτοικοι της πολιτείας του
Κολοράντο την Πρωτοχρονιά,

Τις εικόνες από το κατάστημα
δημοσίευσε η βρετανική Telegraph.

Καντίρ της Κωνσταντινούπολης
δηλώνει ότι: «Αυτό που βγαίνει
προς τα έξω είναι η εικόνα μιας
Τουρκίας που έχει παραλύσει
και συνεχίζει να γκρεμίζει τις
γέφυρες της».
Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης
μεταδίδουν καθημερινά
πληθώρα εκτιμήσεων.
Ορισμένα μάλιστα αφήνουν να
εννοηθεί ότι διπλωμάτες στην
αμερικανική πρεσβεία στην
Άγκυρα προσπαθούν ενεργά να
απομακρύνουν την κυβέρνηση.
Απαντώντας το αμερικανικό
Υπουργείο Εξωτερικών
χαρακτηρίζει τέτοιους
ισχυρισμούς «αβάσιμους» και
«εξαιρετικά ανησυχητικούς».
«Ζητάμαι απ’ τη Τουρκία

να τηρήσει κάθε πρότυπο
διαφάνειας και δικαιοσύνης»,
τόνισε από το βήμα του
Στέητ Ντηπάρτμεντ η
εκπρόσωπος του, Τζεν
Ψάκι.
Και παρά το γεγονός ότι
ο Υπουργός Εξωτερικών
της Τουρκίας, Αχμέντ
Νταβούτογλου, παραμένει
στη θέση του μετά τον
ανασχηματισμό, η κρίση
στο εσωτερικό της
χώρας του θα μπορούσε
να επηρεάσει το ρόλο
της Άγκυρας στην ευρύτερη
περιοχή στη Μέση Ανατολή,
όπου προσπαθεί να ενισχύσει
το προφίλ της αναλαμβάνοντας
πρωτοβουλίες σε φλέγοντα
θέματα όπως η Συρία και το
Ιράκ.
Τέλος, κάτι που περιπλέκει
ακόμη περισσότερο τη
κατάσταση είναι και η
καταγγελλόμενη ανάμειξη του
Ιράν στο σκάνδαλο. Ιρανοί
επιχειρηματίες φέρονται
να δωροδοκούν Τούρκους
αξιωματούχους για την χρήση
Τουρκικών τραπεζών με στόχο
την παράκαμψη του διεθνούς
εμπάργκο κατά της Τεχεράνης.

Κατεδάφισε το κατασχεμένο
σπίτι του
Ο διευθυντής ήταν ανένδοτος. “Δεν μπορούμε να κάνουμε

εξαιρέσεις Έχετε μία εβδομάδα να παραδώσετε το σπίτι στην
τράπεζα!” Τότε ο αγρότης από το Lovech της Βουλγαρίας έκανε
το αμίμητο:
Κατεδάφισε το σπίτι του, φόρτωσε τα μπάζα και το “παρέδωσε”
στην τράπεζα! Στα κεντρικά της γραφεία στο Teteven όπου είχε
υπογραφεί η υποθήκη.
Λεπτομέρεια; Το οικόπεδο που βρισκόταν το σπίτι δεν ήταν
υποθηκευμένο Είναι και αυτό μία αντίδραση. Δυστυχώς δεν
μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπτωση διαμερίσματος.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Κώστα, υπήρξε για μένα μια μεγάλη
ευχαρίστηση η εδώ παρουσία σου. Θα ευχόμουν από καρδιάς μαζί
σου να υπήρχαν και άλλοι εκατό συμπατριώτες. Χαίρομαι για την
ικανοποίηση που εκφράζει η επιστολή σου και ιδιαίτερα ευχαριστώ
για τα καλά σου σχόλια για την Μαρία. Θέλω να σου διαβεβαιώσω
ότι στην οικογένειά μας οι πατροπαράδοτες παραδόσεις συνεχίζουν
να αποτελούν μέρος των πολιτιστικών μας αξιών.
Κλείνοντας, θα μου επιτρέψεις να εκφράσω τις ευχαριστίες μου
για άλλη μια φορά και να ευχηθώ σε σένα και την οικογένειά σου
Καλά Χριστούγεννα, Χρόνια πολλά με υγεία, ειρήνη και Καλή και
Ευτυχισμένη και κερδοφόρα Νέα Χρονιά.
Με αγάπη και συναδελφική εκτίμηση,
Thomas S. Saras
President & CEO
National Ethnic Press and Media Council of Canada
Toronto City Hall Press Gallery
100 Queen Street West
Toronto, ON M5H 2N2
Tel: 416 921 8926/416 921 4229
Fax: 416 921 0723

Tο μεγάλο κενό στον «Άγνωστο Στρατιώτη»
Στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη υπάρχει ένα μεγάλο κενό, αναγράφονται μόνο οι κατά ξηρά
σημαντικότερες μάχες χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στους κατά θάλασσα αγώνες.
Με αυτό τον τρόπο αγνοούνται Ναυμαχίες που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της
Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής
Ιστορίας αλλά και των θαλασσίων
θεάτρων επιχειρήσεων όπου
έλληνες ναυτικοί επί πολεμικών
και εμπορικών πλοίων στα
πλαίσια πολεμικών επιχειρήσεων
θυσίασαν την ζωή τους στην ιδέα
της ελευθερίας.
Το όλο θέμα έχει τεθεί και κατά
το παρελθόν και από άλλους
φορείς. Αυτή τη φορά όμως
επανήλθε στο προσκήνιο με
την ευκαιρία της συνάντησης
με την ΑΕ τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας με την Διοίκηση
του Άλσους Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης, το οποίο μάλιστα αιτήθηκε, από τον Πρόεδρο, να αναλάβει ο ίδιος
πρωτοβουλίες.
Η επιπλέον διαφορά αυτή την φορά, ήταν ότι τονίσθηκε ιδιαίτερα, ότι δεν υπάρχει επίσημη αναγνώριση
της Πολιτείας στις απώλειες των πληρωμάτων των Εμπορικών Πλοίων, που -ως επίστρατα- διαδραμάτισαν
καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εγκαθιστώντας γραμμή ανεφοδιασμού μεταξύ
Αμερικής – Ευρώπης. Πρόκειται για μια πολεμική επιχείρηση που σημαδεύτηκε από την απώλεια 2.500 περίπου
Ελλήνων ναυτικών, τους οποίους τιμούν ιδιαίτερα άλλοι λαοί.
Η πρόταση διατυπώθηκε με σαφήνεια: Να συμπληρωθεί στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δίπλα στις
μεγάλες, μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και οι κατά θάλασσα μάχες ΕΛΛΗ – ΛΗΜΝΟΣ – ΑΙΓΑΙΟ – ΙΟΝΙΟ
– ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΙΝΔΙΚΟΣ – ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ, ώστε έτσι να καλυφθεί το υφιστάμενο κενό και να αποδοθεί η
οφειλόμενη τιμή σε αυτούς που θυσιάστηκαν στον υγρό στίβο για την ελευθερία.
Προτάθηκε δε, η αποκάλυψη των νέων επιγραφών να γίνει από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας στο
πλαίσιο της κατάθεσης στεφάνου στον «Άγνωστο», κατά τον προσεχή εορτασμό της Εθνικής Επετείου την 25η
Μαρτίου 2014.
Εύγε για την πρωτοβουλία. Φαίνεται, ότι κάποιοι αρνούνται να ξεχάσουν την Ιστορία μας ως έθνους, σε πείσμα
των καιρών…
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HAPPY AND PROSPEROUS NEW YEAR 2014
TO ALL OF YOU
Dear friends and colleagues, Brothers and Sisters in the ethnic
Press and Media of Canada.
As tonight we are welcoming the New Year 2014, on behalf of the
members of the Board of the organization, I want to express best
wishes to all of you and to your loved ones for good health, happiness and prosperous New Year.
Over the last decades, working together, we managed to bring
changes to our society and also we succeeded to get the attention
of all levels of our government and therefore get the benefits of
their inclusive policies. At the beginning of this month we had our
second professional Educational Seminar and Conference at Seneca College, here in Toronto, well attended by almost more than
300 members from every province of the Dominion of Canada.
Taking this opportunity I want to thank you all for taking time
to come to Toronto in order to participate in this very important
event for your professional development.
At the same time I want to express our thanks to Seneca College,
the President Mr. David Agnew, and his staff, especially to Chris
Dudley Chair of the school of business and Professor Dr. Gabriel
Huston, for their hard work in order to have such a successful
seminar and conference.
Thanks are going also to all professor participated in our seminar
and the ones who travel from the USA to be with us. I want also to
thank Dr. George Gekas from Ryerson University, for accepting
to participate in our venue. At the same time our thanks are going
to the R. Hon. Steven Harper, Prime Minister of Canada and to
Hon. Shelly Glover, Minister of the Canadian Heritage and the
staff of her department for their understanding and help provided
to our sector and the inclusive policy they exercised.
Taking this opportunity please allow me to remind you that the
first meeting of ours for the New Year is called today as planned
for Monday January the 13th, at 6:00 pm, Committee room N# 2,
main legislative building, Queen’s Park, in Toronto. I am looking
forward to see you all there.
Please accept our best wishes for the season,
In solidarity and brotherhood,
Thomas S. Saras
President and CEO
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Την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 ο Πρωτοπρεσβύτερος π.
Δωρ. Τρυφωνόπουλος ευλόγησε το κόψιμο της πίτας
του Συλλόγου “Grecian Seniors of B.C.”, Αγίασε την
αίθουσα που συγκεντρώνονται και έψαλε τρισάγιο για
τα μέλη του Συλλόγου που αποδήμησαν.

ΠΕΝΘΗ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (JOHN)
1929-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 28 Νοεμβρίου 2013
ο Χρονόπουλος Ιωάννης, το τρισάγιο έγινε στις 4
Δεκεμβρίου 2013 στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου
και η κηδεία του στις 5 Δεκεμβρίου 2013. Η ταφή
του έγινε στο κοιμητήριο του Μπούρναμπη. Στη
σύζυγό του Ευγενία, στο γιό του Γεώργιο στη
σύζυγό του Κορίνα στα εγγόνια του Χλόη και Γιάννη, στον
αδελφό του Παρασκευά και σε όλους τους συγγενείς και φίλους
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΚΟΜΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
1944-2013
Πέθανε στο Γενικό Νοσοκομείου Βανκούβερ
στις 7 Δεκεμβρίου 2013 ο Κόμπας Λάμπρος.Το
τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου
στις 12 Δεκεμβρίου και η κηδεία του στις 13
Δεκεμβρίου 2013.Η ταφή του έγινε στο Forest
Lawn Memorial Park.
Στην σύζυγό του Ιωάννα, στα δυο παιδιά του
Εμμανουήλ (Ντόνα), Γιώργο (Ελένη) και στα
εγγόνια του, Χριστίνα, Στέφανη,Αμβρόσια και
Ηλία ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΧΑΝΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
1935-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 9 Δεκεμβρίου
2013 και σε ηλικία 78 χρόνων η
Χαντζηγιαννάκη Παρασκευή. Το τρισάγιο
έγινε στις 18 Δεκεμβρίου στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου και η κηδεία στις 19 Δεκεμβρίου
2013. Η ταφή έγινε στο κοιμητήριο του
Μπούρναμπη. Στον σύζυγό της Κώστα,
στα παιδιά της Στέλιο (Βίκη), Μαρία (Τζεφ), στα εγγόνια της
Αντώνη, Κωνσταντίνο, Νικόλα, στην αδελφή της Κούλα στην
Ελλάδα και σε όλους τους συγγενείς και φίλους, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
ΚΑΡΑΜΑΝΙΑΝ ΤΑΣΙΑ
1928-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 24
Δεκεμβρίου 2013, η Καραμανιάν Τασία.
Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου στις 2 Ιανουαρίου 2014 και η
κηδεία στις 3 Ιανουαρίου 2014. Η ταφή
έγινε στο κοιμητήριο του Μπούρναμπη. Στα παιδιά και στα
εγγόνια της ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Επιθυμώ να πουλήσω μια έκταση που αποτελείται απο οικοδομήσιμα, εντός
σχεδίου οικόπεδα στην περιοχή της Σπάρτης.
Θα ήθελα να προσελκύσω Καναδούς και Ομογενείς επενδυτές στην περιοχή
οπότε θα εκτιμούσα ιδιαιτέρως την εύρεση υποψηφίων επενδυτών.
Η παρούσα έκταση που βρίσκεται εντός σχεδίου της πόλεως Σπάρτης της
δημοτικής ενότητας Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης και Εμβαδού 4826,69 τμ σας
επισυνάπτω επίσης μια φωτογραφία από το Google Earth.
Οι Όροι Δόμησης
Ελάχιστο Εμβαδόν: 300 τμ
Πρόσωπο επι Οδού: 12 μ
Συντελεστής Δόμησης 0.8
Συντελεστής Κάλυψη 60%
Μέγιστο Υψος:7.50 μ
Τηλήφωνο Επικοινωνίας:

631-949-1669 (ΝΥ)
Τιμολέων Ζιώγκας

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director: Norman Yates
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Photos Fron the Gala of

the AHEPA District #26 Scholarship
Popular Program in 2013
(Contin. From page 15)

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.

