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Mια σημαντική επιχειρηματική και
οικονομική διάσκεψη Βρετανικής
Κολομβίας

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι
αξιωματούχοι ζητούν απ’
τη Ρωσία να αποσύρει τις
δυνάμεις της απ’ την Κριμαία
Στην Ουκρανία τη Τρίτη ο Τζον Κέρι

Στη σύνοδος κορυφής του Σούρεη που συνήλθε στις 27
Φεβρουαρίου 2014, στο Ξενοδοχείο Σέρατον του Σούρεη (Sheraton
Vancouver Guildford Hotel), μεταξύ των εννέα προσκεκλημένων για
να μιλήσουν, είχαν καλεσθεί οι Πρώην Πρωθυπουργοί: Αυστραλίας
η κα Julia Gillard, της Ελλάδος ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου και του
Ισραήλ Ehud Barak. Όπως δήλωσε και η δραστήρια Δήμαρχος
του Σούρεη κα Dianne Watts, “Φέρνοντας κοντά επιχειρηματίες,
κυβέρνηση και ηγέτες Κοινοτήτων μαθαίνεις περισσότερα σχετικά
με τα σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την περιοχή μας και τον
κόσμο. Η Σύνοδος Κορυφής του Σούρεη παίζει έναν σημαντικό
μέρος και είναι μια φανταστική ευκαιρία στρατηγικής και
επικοινωνιακής δικτύωσης».

VOA News 03.03.2014

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Κέρι, θα βρίσκεται την Τρίτη στην Ουκρανία στο
πλαίσιο προσπάθειας του για αποκλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.
Σε κοινή συνέντευξη τύπου στην Ουάσιγκτον με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας που
επισκέπτεται τις ΗΠΑ, ο κ. Κέρι τόνισε ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει την επιρροή
της για να πιέσει την Ουκρανία. Παρόμοια τακτική έχει χρησιμοποιήσει η Μόσχα στο
παρελθόν σε βάρος της Μολδαβίας, είπε ο κ. Κέρι.

Από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό CKNW ο εκφωνητής Bill Good του
πρωϊνού προγράμματος γνωστός για τις επιλεγμένες του ερωτήσεις,
είχε και τους τρεις πρώην Πρωθυπουργούς των χωρών Αυστραλίας
κα Julia Gillard, Ελλάδος κ. Γεώργιο Παπανδρέου και Ισραήλ Ehud
Barak, στον σταθμό CKNW τους οποίους έκανε ερωτήσεις σχετικές
με την οικονομική κατάσταση των χωρών τους.
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Επίσης ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον
Πρωθυπουργό της Ρωσίας, Ντιμίτρι Μεντβέντεφ. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο
κ. Μπάιντεν ζήτησε απ’ τη Μόσχα να αποσύρει τις δυνάμεις της απ’ την Ουκρανία, να
υποστηρίξει την άμεση ανάπτυξη διεθνών παρατηρητών στην Ουκρανία και να αρχίσει
διάλογο με την ουκρανική κυβέρνηση.
Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης φέρουν τον εκπρόσωπο τύπου του κ. Μεντβέντεφ να δηλώνει
ότι το τηλεφώνημα προήλθε από την αμερικανική πλευρά και ότι ο ρώσος Πρωθυπουργός
τόνισε την ανάγκη «προστασίας των Ουκρανών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και
αυτών στην Κριμαία, καθώς και πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας που βρίσκονται στην
περιοχή της Ουκρανίας».
Στο μεταξύ, Ευρωπαίοι και αμερικανοί αξιωματούχοι
ζήτησαν απ’ τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις από
την Κριμαία, ενώ Ρώσοι αξιωματούχοι διαψεύδουν
πληροφορίες ότι σχεδιάζουν να επιτεθούν στις Ουκρανικές
δυνάμεις στη χερσόνησο της Κριμαίας.
Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ ανακοίνωσε
ότι «καταδικάζει έντονα την κατάφορη παραβίαση» της
εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας από τις ρωσικές
ένοπλες δυνάμεις οι οποίες προέβησαν σε «επιθετικές
ενέργειες», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν
Βαν Ρομπάι, ανακοίνωσε έκτακτη συνεδρίαση των
Ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη στις Βρυξέλλες με θέμα
την κρίση στην Ουκρανία. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι
αξιωματούχοι φέρονται να δηλώνουν τη Δευτέρα ότι
εξετάζονται κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας αν αποτύχει
να λάβει μέτρα αποκλιμάκωσης της κρίσης.
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(Συνέχεια από σελίδα 1)

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

Επίσης στην αίθουσα της Συνόδου,
ο Bill Good ο οποίος ήταν και
ο συντονιστής επί της μιας ώρας
συζητήσεως επί θεμάτων της
τοπικής, εθνικής και διεθνής
οικονομίας. Οι παραπάνω τρεις
ηγέτες παγκόσμιας επιρροής
εξέφρασαν τις γνώσεις τους
σχετικά με τις διεθνείς προκλήσεις
που προκαλούνται από την
παγκόσμια ύφεση που ξεκίνησε το
2008.
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Επί δεκαλέπτου ο κ. Παπανδρέου
δέχθηκε να συνομιλήσει με τους
αντιπροσώπους των ομογενειακών
εφημερίδων, «Πατρίδες» κύριο
Δημήτρη και κυρία Αικατερίνη
Αγγελάτου και με τον εκδότη της
«Γνώμης» κ. Κώστα Καρατσίκη
και τον ομογενή κ. Βασίλη
Γεωργιλά που παρευρέθηκαν στην
συνεδρίαση. Στη συνέχεια τον
κ. Παπανδρέου συνάντησε και ο
Γενικός Πρόξενος του Βανκούβερ
κ. Ηλίας Κρεμμύδας.
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Αριστερά :
Η Δήμαρχος του Σούρεη κα Dianne
Wattts, στο τέλους του συνεδρίου
τίμησε τους πρώην Πρωθυπουργός
με ένα αναμνηστικό καναδέζικο
πουλόβερ.
Στη φωτογραφία διακρίνεται την ώρα
που δίδει στον κ. Παπανδρέου
το δώρο της.

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
Άνω: O πρώην Προθυπουργός της Ελλάδος κ. Γεώργιος Παπανδρέου
με τον Γεν. Πρόξενο της Ελλάδος κ. Ηλία Κρεμμύδα στο Σούρεη.
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100η Επέτειος Αυτονομίας Βορείου Ηπείρου
Με μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα εορτάστηκε η 100η επέτειος απ την Ανακήρυξη
της Αυτονομίας της Βόρειου Ηπείρου
100
ολόκληρα
χρόνια
συμπληρώθηκαν φέτος από
τότε που οι Βορειοηπειρώτες
αντέδρασαν στην απόφαση
των Μεγάλων Δυνάμεων της
εποχής να προσαρτηθούν στο

συνδεδεμένη με το Ελληνικό
Έθνος
και
τις
Εθνικές
διεκδικήσεις .
Την
Κυριακή
16-02-2014
πραγματοποιήθηκε Πανηγυρική

Θωμάς Γιάννης, Αντιπρόεδρος
ΚΕΑΔ
Γιώργος Τζομάκας, Αντιπρόεδρος
«Ομόνοιας»

Έκτοτε
ακολούθησε
ένας Αιώνας Αγώνων για
Ελευθερία και Δικαίωση του
Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού.
Στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2014
οι Βορειοηπειρώτες τίμησαν
τη μνήμη των ηρωικών τους
προγόνων που θυσιάστηκαν για
μια Ελεύθερη Βόρειο Ήπειρο. Το
επετειακό διήμερο που οργάνωσε
ο «Σύλλογος Βορειοηπειρωτών»
σε συνεργασία με το «Παγκόσμιο
Συμβούλιο Ηπειρωτών» και την
«Νεολαία
Βορειοηπειρωτών»
ξεκίνησε το Σάββατο 15-022014 στο Πολεμικό Μουσείο με
την προβολή Ιστορικής ταινίας,

δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου
Διονυσίου του Αρεοπαγίτου
στο Κολωνάκι. Τον πανηγυρικό
εκφώνησε ο κ. Χρυσόστομος
Δήμου, πρόεδρος του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ηπειρωτών. Στην
συνέχεια ακολούθησε πορεία
όλων των παρευρισκομένων

προς το μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτου. Στην κορυφή της
πορείας οι νέοι βορειοηπειρώτες
με τα λάβαρα της Βορείου
Ηπείρου αλλά και οι νέες με
τις πολύχρωμες φανταχτερές
παραδοσιακές φορεσιές έδιναν
το βηματισμό με περισσή
υπερηφάνεια
και
με
τη
συνοδεία της Φιλαρμονικής
του Δήμου Αθηναίων. Αξίζει να
σημειώσουμε εδώ την συμβολική
παρουσία των αδερφών μας
Κρητών από την «Ένωση Κρητών
Κερατσινίου-Δραπετσώνας» και
την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Κρητικών Σωματείων οι οποίοι

ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
5.
Γεώργιος
Γεωργίου,
Εκπρόσωπος ΛΑΟΣ
6. Στέλλα Κουρή, Περιφερειακή
ΣύμβουλοςΑττικής, Εκπρόσωπος
Γιάννη Σγουρού Περιφερειάρχη
Αττικής
7.
Μανώλης
Πατεράκης,
Πρόεδρος
Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας
Κρητικών
Σωματείων
8. Παναγιώτης Λέκκας, εκ μέρους
της «Ομόνοιας»
9. Χρήστος Καπερώνης, εκ
μέρους της Εθνικής οργάνωσης
Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
ΕΟΕΑ – ΕΔΕΣ «Ναπολέων
Ζέρβας»
10. Θωμάς Κυριάκος, Σύλλογος
Κορυτσάς «Σελασφόρος»
11. Εκπρόσωπος της «Ένωση
Κρητών
ΚερατσινίουΔραπετσώνας»
12. Ελένη Δήμου, Πρόεδρος
Νεολαίας Βορειοηπειρωτών

με τις δικές τους φορεσιές και τα
λάβαρα τίμησαν την ημέρα αλλά
και τους προγόνους τους, που το
1914 έσπευσαν να βοηθήσουν και
να πολεμήσουν στον Αυτονομικό
Αγώνα της Βορείου Ηπείρου.
Ακολούθησε
η
κατάθεση
στεφάνων στο μνημείο του
Άγνωστου στρατιώτη. Στεφάνι
κατάθεσαν οι:
1. Σοφία Βούλτεψη, Εκπρόσωπος
Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτής
Ν.Δ.

Γρηγόρης
Γκιζέλης,
Γραμματέας ΚΕΒΑ

Γεν.

Μαρία Μπολάνου, Πρόεδρος
Ενώσεως Χειμμαρριωτών
Αργότερα
πραγματοποιήθηκε
στο Πολεμικό Μουσείο Ημερίδα
– Συζήτηση.
Οι ομιλίες ξεκίνησαν με τον
κ. Ρένο Κυριακίδη, Φυσικό Τομεάρχη της ΕΟΚΑ ο οποίος
έχει αφιερώσει ένα μεγάλο
μέρος της ζωής του για το
Βορειοηπειρωτικό . Το θέμα που
ανέπτυξε ήταν οι Στρατιωτικές
Επιχειρήσεις του Αυτονομιακού
Αγώνα 1914 και η συμβολή
του
Σπύρου
Σπυρομίλιου.
Συγκινητική υπήρξε η στιγμή
όταν ο κ. Κυριακίδης ανέβασε
στο βήμα τον τρισέγγονο του
Σπυρομίλιου τον 9χρονο νεότερο
Σπύρο Σπυρομίλιο.
Ακολούθησε

ο

κ.

Φαήλος

δείπνο στο χώρο του Πολεμικού
Μουσείου. Στην έναρξη της
εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε
απονομή τιμητικών διακρίσεων
μετά θάνατον σε 6 σημαντικές
προσωπικότητες που η δράση
και η προσφορά τους σημάδεψαν
το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα.
Τιμητικές
πλακέτες
απονεμήθηκαν στους εξής:
1. Βασίλειος Σαχίνης (18971943). Εθνομάρτυρας – Αρχηγός
της ΜΑΒΗ. Την απονομή έκανε ο
Αιμίλιος Πάντος, μέλος του Δ.Σ.
του Συλλόγου Βορειοηπειρωτών
και την παραλαβή ο ανηψιός του
ήρωα Γεώργιος Σαχίνης.
2. Σεβαστιανός Οικονομίδης
(1922-1994).
Μητροπολίτης
Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανής
και Κονίτσης . Ποιμένας και
υπερασπιστής των σκλαβωμένων
Βορειοηπειρωτών. Την απονομή
έκανε ο Χρυσόστομος Δήμου
και την παραλαβή ο Απόστολος
Κατωπόδης,
Πρόεδρος
της
ΣΦΕΒΑ
3. Μηνάς Πάρας (1919-1999).
Φυλακισμένος επί 46 έτη στις
Αλβανικές Φυλακές και εξορίες
του Ενβέρ Χότζα Την απονομή
έκανε ο κ. Λευτέρης Δημητρίου
και την παραλαβή ο κ. Γιάννης
Μπάρκης ανηψιός του ήρωα.

13. Χαράλαμπος Καραθάνος,
Πρόεδρος
του
Συλλόγου
Βορειοηπειρωτών
14.
Χρυσόστομος
Δήμου,
Πρόεδρος
Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ηπειρωτών.

Κρανιδιώτης, Δικηγόρος – και
Πρόεδρος του Δικτύου ‘21 “
με θέμα την Πολιτική Ανάλυση
του Αυτονομιακού Αγώνα 1914
και τη συμβολή του Γεωργίου
-Χριστάκη Ζωγράφου.

Η κατάθεση των στεφάνων
ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση
του Εθνικού Ύμνου.

Στη συνέχεια ο κ. Νίκος
Λυγερός, Επισκ. Καθηγητής του
Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου
Θράκης έδωσε μια άλλη
διάσταση, προσεγγίζοντας την
γεωπολιτική θέση του χώρου
της Βορείου Ηπείρου και το
Βορειοηπειρωτικό
Εθνικό
Ζήτημα από μια διαφορετική
και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
σκοπιά.

Μεταξύ άλλων παρευρέθησαν
και οι :

η οποία δημιουργήθηκε απ την
Νεολαία Βορειοηπειρωτών, και
παρουσίασε τις σημαντικότερες
στιγμές
που
έζησαν
οι
Βορειοηπειρώτες τα τελευταία
100 χρόνια. Ακολούθησε η
παραδοσιακή μουσικοχορευτική
παράσταση του Λαογραφικού
Συλλόγου «Οι Χάονες» με τίτλο
«Αναδρομή στις ρίζες μας» που
μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα
ξύπνησε αναμνήσεις και ταξίδεψε
τους παρευρισκόμενους πίσω
στο χρόνο υπενθυμίζοντας πως
η παράδοση είναι άρρηκτα

Το
εορταστικό
διήμερο
ολοκληρώθηκε με το επίσημο

2. Πύρρος Δήμας, Βουλευτής
Επικράτειας ΠΑΣΟΚ
3. Τέρενς Κουϊκ, Βουλευτής
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
4. Ηλίας Κασιδιάρης, Βουλευτής

Αυγή Σώκου, Πρόεδρος Ενώσεως
Δροπολιτών «Ο Δρίνος»
νεοσύστατο αλβανικό κράτος. Η
αντίδραση αυτή και ο ξεσηκωμός
των Βορειοηπειρωτών είχαν
ως αποτέλεσμα την Ανακήρυξη
της Αυτονομίας της Βορείου
Ηπείρου την 17η Φεβρουαρίου
1914 στο Αργυρόκαστρο της
Βορείου Ηπείρου.

είχε ο Ηπειρώτης δημοσιογράφος
κ. Βασίλειος Χήτος.

Βασίλης Καπερνάρος, Βουλευτής
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ηλίας Παναγιώταρος, Βουλευτής
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Νικήτας Κακλαμάνης, Βουλευτής
Ν.Δ.
Άγγελος
Συρίγος,
Γεν.
Γραμματέας
Υπουργείου
Εσωτερικών
Νίκος Κατσικούλης, Εκπρόσωπος
Γιάννη Παναγιωτόπουλου Γεν.
Γραμματέα ΜΜΕ

Ο κύκλος ομιλιών ολοκληρώθηκε
με τον κ. Κώστα Κυριακού,
Δικηγόρο και έναν εκ των 5
φυλακισθέντων ηγετών της
“Ομόνοιας” . Ο κ. Κυριακού
επικεντρώθηκε στην περίοδος της
Κομμουνιστικής Δικτατορίας του
Ενβέρ Χότζα και στην αντίσταση
των Βορειοηπειρωτών.
Τον συντονισμό της συζήτησης

4. Μενέλαος Ζώτος (19372006). Αντιπρόεδρος Ιδρύματος
Βορειοηπειρωτικών
Ερευνών
Ιωαννίνων. Την απονομή έκανε
ο Χαράλαμπος Δεύτος και την
παραλαβή η Ιωάννα Ζώτου κόρη
του τιμωμένου.
5. Βλάσσιος Σωκρατίδης (19352009). Πρόεδρος Συλλόγου
Κορυτσάς και Ερσέκας « Ο
Σελασφόρος», Γεν. Γραμματέας
ΚΕΒΑ. Την απονομή έκανε
ο Χαράλαμπος Καραθάνος
Πρόεδρος
του
Συλλόγου
Βορειοηπειρωτών
και
την
παραλαβή η κ. Ελπίδα Σωκρατίδη
σύζυγος του τιμωμένου.
6. Αριστοτέλης Γκούμας (19732010). Εθνομάρτυρας. Την
απονομή έκανε η κ. Ελένη
Δήμου, πρόεδρος της Νεολαίας
Βορειοηπειρωτών
και
την
παραλαβή η κ. Περσεφόνη
Μπούρμπου, εκ μέρους της
οικογένειας του ήρωα.
Η παρουσίαση των βιογραφικών
των τιμώμενων προσώπων έγινε
από τη Βορειοηπειρώτισσα
ηθοποιό Βασιλική Αγγέλη και την
Γεν. Γραμματέα της Νεολαίας
Βορειοηπειρωτών
Λαμπρινή
Στέφου.
(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ
ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ – ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ

St. George’s Philoptochos
presented Back to Our Roots
“Tsoureki baking and Easter customs and traditions”
on Tuesday, February 18, at the Hellenic Centre
A most enthusiastic group gathered together in the kitchen of the
Hellenic Centre to learn the process of making, forming and baking Tsourekia. While waiting for the rising and the baking of the
tsourekia a discussion on Easter customs and traditions ensued.
The ladies of the Philoptochos shared their regional customs and
what they enjoyed at Easter as children and young adults before
coming to Canada.

Από αριστερά: Fr. Damian Macpherson, Bishop Vincent Nguyen, Bishop Wayne Kirkpatrick, Bishop
John Boissonneau, o Σεβασμιώτατος Καρδινάλιος Collins, o Σεβασμιώτος Μητροπολίτης κ. Σωτήριος,
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γεώργιος, Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστοφόρος, ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Ανδρέας και ο π. Παναγιώτης Αυγερόπουλος.
Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, 2014 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σωτήριος, παρέθεσε γεύμα
στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά), προς τιμή του Σεβασμιωτάτου Καρδιναλίου
Thomas Collins, τους τρεις Βοηθούς Επισκόπους του, Θεοφιλεστάτους, John Boissonneau, Wayne
Kirkpatrick και Vincent Nguyen. Συμμετείχαν από πλευράς Ορθοδόξων, ο Επίσκοπος Γεώργιος
(Σέρβικη Ορθόδοξη Εκκλησία), ο Επίσκοπος Ανδρέας (Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία) και ο
Επίσκοπος Ανδίδων Χριστοφόρος. Έλαβαν μέρος επίσης, οι υπεύθυνοι Διεκκλησιαστικών Σχέσεων,
ο π. Damian Macpherson της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Τορόντο και ο Πρωτοπρεσβύτερος π.
Παναγιώτης Αυγερόπουλος της Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά).
Κάθε χρόνο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σωτήριος παραθέτει γεύμα για τους Καθολικούς
Αρχιερείς και ο Σεβασμιώτατος Καρδινάλιος Thomas Collins παραθέτει παρόμοιο γεύμα για τους
Ορθοδόξους Αρχιερείς του Τορόντο.
Η ατμόσφαιρα ήταν φιλική και εγκάρδια. Πολλά θέματα συνεζητήθησαν, επικεντρώθηκε όμως η
προσοχή όλων στα διαδραματιζόμενα στην Ουκρανία. Ο Καρδινάλιος Collins και ο Μητροπολίτης
Σωτήριος έχουν δώσει οδηγίες να αναπεμφθούν προσευχές σε όλες τις εκκλησίες για τον δοκιμαζόμενο
λαό της Ουκρανίας, ώστε να γίνει το θέλημα του Θεού και να πρυτανεύσει η ειρήνη και ομόνοια στη
χώρα τους.

82χρονος θάφτηκε σε διάφανο φέρετρο
καβάλα στην αγαπημένη του Harley

Careful notes were taken by the participants as the process was explained.

Teaching the skill of forming tsourekia using 4 rolls.

The ladies of the philoptochos were so pleased to share their
knowledge with the next generation.

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι του Mechanicsburg στο
Οχάιο καθώς η νεκροφόρα που θα έπρεπε να ηγείται μιας νεκροπομπής είχε
αντικατασταθεί με ένα αγροτικό που ρυμουλκούσε ένα διάφανο κουβούκλιο. Το
ακόμη πιο παράδοξο ήταν πως μέσα στη πλέξιγκλας κατασκευή, ήταν ο νεκρός Bill
Standley καβάλα στην αγαπημένη του Harley-Davidson του 1967.

δεύτερη μεγάλη του αγάπη.

Όταν το όχημα
έφτασε στο
κοιμητήριο της
περιοχής ένας
γερανός ανέλαβε
να μεταφέρει το
φέρετρο εντός του
τάφου και λίγο μετά
η τελευταία επιθυμία
του 82χρονου είχε
πραγματοποιηθεί.
Είχε θαφτεί δίπλα
στην αγαπημένη του
σύζυγο και μαζί με τη

Ο Bill είχε σχεδιάσει από χρόνια την κηδεία του και είχε φτιάξει ο ίδιος την
κατασκευή ενώ είχε διαλέξει ακόμη και τα ρούχα που θα φορούσε. Πολύ πριν
αρρωστήσει από καρκίνο είχε αγοράσει και τους τρεις τάφους δίπλα από εκείνον
της γυναίκας του ώστε να χωρέσει αυτός και η μηχανή του και παράλληλα φρόντισε
όλες τις λεπτομέρειες. Το μόνο που έμενε ήταν απλά τα παιδιά του να υπακούσουν
στην επιθυμία του όταν θα έρχονταν η ώρα για το τελευταίο του ταξίδι.

A moment to admire their completed work.

Mother and daughter team.
Mother and daughter team

The eager young ladies show off
their creativity.

The entire group, teachers and students pose for a final shot before taking
the tsourekia home to be enjoyed by their families.

The next meeting for the program of
BACK TO OUR ROOTS will be announced in April.
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Οι ομογενείς της Αμερικής στέλνουν ολόκληρα
κοντέινερ με φάρμακα σε νοσοκομεία της χώρας
Αντώνης Ανακέφαλος
Την ενίσχυση νοσοκομείων
της χώρας μας με 5 κοντέινερ
υγειονομικού υλικού από τις
Η.Π.Α., μέσω της «Αποστολής»
και του IOCC, ανακοίνωσε ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος
Β΄, σε συνάντηση που είχε
με τον Υπουργό Υγείας κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, τον Γενικό
Διευθυντή της «Αποστολής»
κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα
και τη Συντονίστρια των
Προγραμμάτων του IOCC
στην Ελλάδα κ. Δέσποινα
Κατσιβελάκη.
Το περιεχόμενο των κοντέινερ
συνολικής αξίας $4.000.000
περιλαμβάνει αναλώσιμο
νοσοκομειακό υλικό σύριγγες,
γάντια, γάζες, επιδέσμους
και εκατοντάδες άλλα είδη
αντικειμένων ευρείας και
εξειδικευμένης νοσοκομειακής
κατανάλωσης. Τα πέντε
κοντέινερ 40 ποδών έκαστο,

θα φτάσουν τμηματικά από την
Αμερική στην Ελλάδα και εν
συνεχεία θα διοχετευθούν, σε
συνεργασία με την Αποστολή
της Ιερός Αρχιεπισκοπής
Αθηνών και του Υπουργείου
Υγείας σε Νοσοκομειακά
Ιδρύματα όλης της χώρας.
Δύο κοντέινερ με υγειονομικό
υλικό δωρεά του Jaharis Family Foundation και του Διεθνή
Ανθρωπιστικού Οργανισμού
International Orthodox Christian
Charities-IOCC παραδόθηκαν,
από τον Οργανισμό «Αποστολή»
της.Ιερός Αρχιεπισκοπής
Αθηνών, σε δύο υγειονομικές
περιφέρειες παρουσία του
υπουργού Υγείας Αδωνι

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιερώνυμος Β΄, σε
συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη,
τον Γενικό Διευθυντή της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνο Δήμιτσα.

Γεωργιάδη.
Τα κοντέινερ παραδόθηκαν
συγκεκριμένα στην 6η
Υγειονομική Περιφέρεια
Πελοποννήσου- Ιονίων ΝήσωνΗπείρου & Δυτικής Ελλάδας και

την 2η Υγειονομική Περιφέρεια
Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου.
Τα κοντέινερ, μεγέθους 40
ποδών το καθένα, βάρους 15
τόνων και αξίας 1.583.000
δολαρίων περιέχουν υγειονομικό
εξοπλισμό και αναλώσιμα
νοσοκομειακά υλικά όπως
σύριγγες, επιδέσμους, γάζες,
γάντια, εξοπλισμό χειρουργείων,
εργαστηρίων και ορθοπεδικά
είδη αποκατάστασης.
Το υγειονομικό υλικό
θα καλύψει ανάγκες των
Νοσοκομείων Τζάνειο, Μεταξά,
Θριάσιο, Ασκληπιείο Βούλας,
Νίκαιας-Αγίας Βαρβάρας,
Αττικό, Μυτιλήνης-Βοστάνειο,
Σάμο, Λέρο, Σύρο και Ρόδο
καθώς και Νοσοκομείων

της Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος
εξέφρασε τις ευχαριστίες και
την ευγνωμοσύνη του για
την στήριξη της ελληνικής
ομογένειας της Αμερικής στις
δυσκολίες που περνά η χώρα
μας και για τη συνεργασία που
έχουν με την «Αποστολή» ενώ
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ.
Δημήτριο, τον Μιχάλη Τζαχάρη
και τον Οργανισμό IOCC
λέγοντας ότι αποδεικνύουν κάθε
μέρα με το έργο τους, όχι μόνο
την αγάπη τους στον Ελληνισμό,
αλλά την πίστη τους στις αξίες
και τις δυνάμεις που έχει ο
Ελληνισμός.
« H Ελληνική Ομογένεια,
ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος, όπου
κι αν βρίσκεται, αποτελεί ένα
μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας
μας που αρχίζει από τα βάθη των
αιώνων και φθάνει μέχρι σήμερα
και θα συνεχίσει να υφίσταται.
Είναι μία Ελλάδα έξω από τα
σύνορα της Ελλάδος. Μπορεί να
μην είναι κράτος ελληνικό, είναι
όμως Έθνος ελληνικό».
Από την ίδια δωρεά, όπως
τόνισε ο Μακαριότατος,
βρίσκονται σε διαδικασία
αποστολής άλλα τρία κοντέινερ
τα οποία προορίζονται να

604-731-2593
Τηλεφωνήστε στο σπίτι
604-731-2593 ή
στο κινητό:
604-861-9811

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

παραδοθούν τους επόμενους
μήνες στην Δυτική, Ανατολική
Μακεδονία και Αθήνα.
Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις
Γεωργιάδης που έδωσε το παρόν
στην παραλαβή σε δηλώσεις
του ανέφερε :«Θέλω να
ευχαριστήσω τον Αρχιεπίσκοπο
και τους ομογενείς μας από την
Αμερική που, μέχρι σήμερα,

μας έστειλαν οκτώ κοντέινερ
αξίας εκατομμυρίων δολαρίων
και σήμερα ακόμη δύο, ένα στο
Θριάσιο Νοσοκομείο και ένα
στην Πάτρα, ενώ ακολουθούν
άλλα τρία κοντέινερ σε άλλα
νοσοκομεία της χώρας. Οι
ομογενείς μας, σε αυτή τη
δύσκολη ώρα για την πατρίδα,
δίνουν βοήθεια στο λαό μας που
δοκιμάζεται».

Εκπληκτικό κείμενο, από τον Γάλλο
ιστορικό και λογοτέχνη,
JEAN RICHEPIN
Γκρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 100 μέτρων.
Αδειάστε όλα τα μουσεία σας, από όλον τον κόσμο.
Γκρεμ...ίστε κάθε τι Ελληνικό από όλο τον πλανήτη....
Έπειτα σβήστε την Ελληνική γλώσσα από παντού.
Από την ιατρική σας, την φαρμακευτική σας.
Από τα μαθηματικά σας (γεωμετρία, άλγεβρα)
Από την φυσική σας, χημεία
Από την αστρονομική σας
Από την πολιτική σας
Από την καθημερινότητα σας.
Διαγράψτε τα μαθηματικά, διαγράψτε κάθε σχήμα, κάντε
το τρίγωνο-οκτάγωνο, την ευθεία-καμπύλη, σβήστε
την γεωμετρία από τα κτίρια σας, τους δρόμους σας, τα
παιχνίδια σας, τα αμάξια σας, σβήστε την ονομασία κάθε
ασθένειας και κάθε φαρμάκου, διαγράψτε την δημοκρατία
και την πολιτική, διαγράψτε την βαρύτητα και φέρτε
το πάνω κάτω, αλλάξτε τους δορυφόρους σας να έχουν
τετράγωνη τροχιά, αλλάξτε όλα τα βιβλία σας (γιατί παντού
θα υπάρχει και έστω μια ελληνική λέξη), σβήστε από την
καθημερινότητα σας κάθε ελληνική λέξη, αλλάξτε τα
ευαγγέλια, αλλάξτε το όνομα του Χριστού που και αυτό
βγαίνει από τα Ελληνικά και σημαίνει αυτός που έχει το
χρίσμα, αλλάξτε και το σχήμα κάθε ναού (να μην έχει την
ελληνική γεωμετρία), σβήστε τον Μέγα Αλέξανδρο, σβήστε
όλους τους Μυθικούς και Ιστορικούς ήρωες, αλλάξτε
την παιδεία σας, αλλάξτε το όνομα της ιστορίας, αλλάξτε
τα ονόματα στα πανεπιστήμια σας, αλλάξτε τον τρόπο
γραφής σας, χρησιμοποιήστε την αραβική, διαγράψτε την
φιλοσοφία, διαγράψτε, διαγράψτε, διαγράψτε.
Θα πείτε «δεν γίνεται».
Σωστά, δεν γίνεται γιατί μετά δεν θα μπορείτε να
στεριώσετε ούτε μία πρόταση! Δεν γίνεται να σβήσει η
Ελλάδα, ο Έλληνας και η προσφορά του πάνω σε αυτόν τον
πλανήτη.
Η πρόκληση πάντως ισχύει.»
Jean Richepin
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Μοσχαράκι στιφάδο σε σάλτσα
μπίρας
Η μπίρα μπαίνει στην κατσαρόλα και γίνεται
σάλτσα που «αγκαλιάζει» μεθυστικά το
στιφάδο
ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 6 ΑΤΟΜΑ)
1 κ.γ. βούτυρο
2 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο
12 κρεμμύδια για στιφάδο, καθαρισμένα
1 κ.σ. καστανή ζάχαρη
1,5 κιλό μοσχάρι (σπάλας ή ελιά), κομμένο σε
κύβους
2 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
500 ml μπίρα
500 ml ζωμός βοδινού, σπιτικός ή ψυγείου
1 μπουκέ γκαρνί (αρωματικό μπουκέτο), από
θυμάρι, μαϊντανό και δενδρολίβανο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1 Σε
κατσαρόλα,
κατάλληλη για
φούρνο, σε
χαμηλή φωτιά,
ζεσταίνουμε
το βούτυρο
μαζί με τη 1 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο, ρίχνουμε τα
κρεμμύδια και τα σοτάρουμε για περίπου 5
λεπτά, μέχρι να πάρουν χρώμα. Πασπαλίζουμε
με τη ζάχαρη, ανακατεύουμε και σοτάρουμε
για άλλα 5 λεπτά.
2 Αφαιρούμε τα κρεμμύδια, τα αφήνουμε
σε μια γαβάθα στην άκρη και ρίχνουμε
στην κατσαρόλα τα κομμάτια του κρέατος
τμηματικά. Προσθέτουμε και τη δεύτερη κ.σ.
ελαιολάδου και σοτάρουμε το κρέας, μέχρι να
πάρει χρώμα. Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 150 o C.
3 Μόλις σοταριστεί όλο το κρέας, ρίχνουμε ξανά τα κρεμμύδια
στην κατσαρόλα, μαζί με το κρέας. Πασπαλίζουμε με το αλεύρι και
ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε την μπίρα και τον ζωμό, ώστε να
καλύπτουν το φαγητό. Βυθίζουμε το μπουκέ γκαρνί και φέρνουμε σε
βρασμό.
4 Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με καπάκι και την βάζουμε στον
φούρνο. Ψήνουμε για 2 ώρες. Σερβίρουμε με βραστές πατάτες
περιχυμένες με αρωματικό βούτυρο.
μοσχαράκι στιφάδο σε σάλτσα μπίρας, Ελαιόλαδο, καστανή
ζάχαρη, ζωμός βοδινού

Χοιρινό ρολό με φέτα, σπανάκι και πιπεριά
Υλικά (για 6 ΑΤΟΜΑ)
1 ½ κιλό καρέ χοιρινό χωρίς
κόκαλο (λούντζα),
100 γρ. φέτα λιωμένη με
πιρούνι,
1 φρέσκο κρεμμυδάκι
ψιλοκομμένο,
1 κόκκινη πιπεριά (ή ½ κόκκινη
+ ½ κίτρινη, κομμένη σε
τετραγωνάκια,
1 δέσμη σπανάκι ζεματισμένο,
στραγγισμένο και ψιλοκομμένο,
1 κουταλάκι ρίγανη,
1 κουταλάκι τριμμένο φρέσκο
τζίντζερ,
αλάτι, πιπέρι,
2 κουταλιές ελαιόλαδο +
επιπλέον για το ταψί.

Για τη σάλτσα:
1 φλ. άσπρο ξηρό κρασί,
1 κουταλιά ελαιόλαδο,
2 φρέσκα κρεμμυδάκια
ψιλοκομμένα,
2 φλ. ζωμό κότας (σπιτικός ή
φτιαγμένος με κύβο),
1 κοφτή κουταλιά βούτυρο,

αλάτι, πιπέρι.
Προθερμαίνετε το φούρνο

ένα μπολ, αδειάζετε μέσα το
περιεχόμενο του τηγανιού και τα
ανακατεύετε όλα καλά.
Απλώνετε το μίγμα στη μέση
κατά μήκος του κρέατος, το
τυλίγετε σφικτά σε ρολό και
το δένετε με σπάγκο για να
κρατήσει το σχήμα του. Ύστερα,
τρίβετε την επιφάνεια του
κρέατος με 1 κουταλιά λάδι και
το αλατοπιπερώνετε καλά.
Βάζετε το κρέας σε ένα
λαδωμένο μεταλλικό ταψί, με
την πλευρά του πάχους προς
τα πάνω και το ψήνετε για 20
λεπτά. Ρυθμίζετε το θερμοστάτη
στους 180°C και συνεχίζετε το
ψήσιμο για άλλα 40-60 λεπτά,
μέχρι να ψηθεί καλά το κρέας.
Βγάζετε το κρέας από το
φούρνο, το μεταφέρετε σε
σανίδα κοπής και το αφήνετε
σκεπασμένο χαλαρά με
αλουμινόχαρτο, μέχρι να
ετοιμάσετε τη σάλτσα: Ρίχνετε
το κρασί και το ζωμό στο ταψί
και ξύνετε καλά τον πάτο του,
μέχρι να ξεκολλήσει ό,τι έμεινε
κολλημένο μέσα.
Ζεσταίνετε το βούτυρο σε
ένα κατσαρολάκι σε χαμηλή
φωτιά και σοτάρετε μέσα τα
κρεμμυδάκια μέχρι να μαραθούν
καλά και να αρχίσουν να
ροδίζουν ελαφρά. Προσθέτετε
το υγρό από το ταψί,
δυναμώνετε τη φωτιά και τα
αφήνετε να κοχλάσουν. Ύστερα,
χαμηλώνετε ξανά τη φωτιά και
σιγοβράζετε τη σάλτσα για 10
περίπου λεπτά, μέχρι να δέσει.
Την αποσύρετε από τη φωτιά,
ελέγχετε το αλατοπίπερο και
ανακατεύετε μέσα το βούτυρο.
Ύστερα, την περνάτε από
σουρωτήρι.
Αφαιρείτε τον σπάγκο, κόβετε
το κρέας σε χοντρές φέτες,
το βάζετε σε πιατέλα και το
περιχύνετε με το 1/4 περίπου
της σάλτσας. Το σερβίρετε
συνοδεύοντάς το με την
υπόλοιπη σάλτσα.

Υλικά (για 4 ΑΤΟΜΑ)
12 όμοιες ροδέλες μελιτζάνας (από 2 ή 3 μελιτζάνες), πάχους 1 εκ.
περίπου,
12 ροδέλες ντομάτας (από 4 ντομάτες), πάχους 1 εκ. περίπου (οι 4
ροδέλες να είναι από το πάνω μέρος των ντοματών),
12 όμοιες ροδέλες μοτσαρέλα (από 2 μπάλες),
2 κουταλιές τριμμένη παρμεζάνα,
ελαιόλαδο,
12 φύλλα βασιλικού + επιπλέον
για γαρνίρισμα,
αλάτι, πιπέρι.
Πασπαλίζετε τις μελιτζάνες με
αλάτι και τις αφήνετε σε ένα
σουρωτήρι να κατεβάζουν το
νερό τους, για ½ περίπου ώρα.
Τις ξεπλένετε και τις στραγγίζετε
καλά, στύβοντάς τις με τις
παλάμες σας.
Αλείφετε τις μελιτζάνες και από τις δυο πλευρές με ελαιόλαδο.
Ζεσταίνετε ένα τηγάνι/σχάρα στη φωτιά και τις ψήνετε πάνω
τμηματικά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά και από τις δυο πλευρές και
να μαλακώσουν.
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180°C και ντύνετε με αντικολλητική
λαδόκολλα το ταψί του φούρνου. Τοποθετείτε 4 φέτες μελιτζάνας
(διαλέξτε τις πιο μεγάλες) πάνω στο ταψί. Ύστερα, βάζετε πάνω
από μια φέτα ντομάτας (τις μεγαλύτερες) τις αλατοπιπερώνετε
πολύ ελαφρά και βάζετε από πάνω μια ροδέλα μοτσαρέλα και λίγη
παρμεζάνα. Τις αλατοπιπερώνετε ελαφρά, τοποθετείτε στο κέντρο τους
1 φυλλαράκι βασιλικού και επαναλαμβάνετε τις στρώσεις μελιτζάναντομάτα- μοτσαρέλα- παρμεζάνα- βασιλικός μια δεύτερη φορά, πάντα
αλατοπιπερώνοντας πολύ ελαφρά στα ενδιάμεσα. Κλείνετε τα μιλφέιγ,
βάζοντας μια φέτα μελιτζάνας, μια φέτα μοτσαρέλα, παρμεζάνα και
τελειώνετε με τη ροδέλα από το πάνω μέρος των ντοματών.
Ψήνετε τα μιλφέιγ στο φούρνο για 20 λεπτά και τα σερβίρετε ζεστά,
συνοδεύοντάς τα, αν θέλετε, με σαλάτα ρόκα με ελαιόλαδο και
βαλσαμικό ξίδι. Η συνταγή μεγαλώνει ή μικραίνει, πολύ εύκολα.

Φιλέτα γλώσσας με τζίντζερ και
κινέζικο λάχανο
Επιμέλεια TINA WEBB 28.01.2014
Φωτογραφίες ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΦΤΕΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Ένας εύκολος και νόστιμος τρόπος να απολαύσουμε ψάρι, έτοιμο σε
μόλις 15 λεπτά!

Τι χρειαζόμαστε:

Υλικά

1/2 κιλό κιμά μοσχαρίσιο
1/3 της κούπας φρέσκο
κρεμυδάκι ψιλοκομμένο
1/2 κούπα ρύζι βρασμένο (να
μαλακώσει χωρίς να λιώσει)
λίγο αλάτι και πιπέρι
200 γρ. φετα τρίμα
1/2 κουταλάκι μπαχάρι
2 αυγα
1/4 της κούπας άνηθο ή
δυόσμο

•
4 φιλέτα γλώσσας
•
1 κουτ. σούπας φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο (ή 1/2 κουτ.
σούπας ξερό, σε σκόνη)
•
1/2 κουτ. γλυκού πάπρικα γλυκιά ή καυτερή
•
2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
•
1 κουτ. σούπας σησαμέλαιο (ή ελαιόλαδο)
•
4 κουτ. σούπας σάλτσα σόγιας, κατά προτίμηση βιολογική
•
2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
•
1 μικρού μεγέθους κινεζικό λάχανο, κομμένο σε χοντρές
λωρίδες

Για το πανάρισμα
2 κουταλιές λαδι
2 αυγά ελαφρά χτυπημένα
1/2 κούπα αλεύρι
1 κούπα γαλέτα
Πώς το κάνουμε:

στους 220°C και αφαιρείτε το
περισσό πάχος από το κρέας
(αν έχει) αφήνοντας τη λεπτή
στρώση στη μια πλευρά. Το
ανοίγετε κατά μήκος στη μέση
σαν σάντουιτς (χωρίς να χωρίσει
σε 2 κομμάτια) και το χτυπάτε
για να γίνει όσον το δυνατόν πιο
λεπτό. Ζεσταίνετε 1 κουταλιά
σε ένα τηγανάκι και σοτάρετε το
κρεμμυδάκι με την πιπεριά μέχρι
να μαραθούν. Βάζετε τη φέτα
με τη ρίγανη και το σπανάκι σε

Μελιτζάνες με ντομάτα και μοτσαρέλα

1.Ανακατεύουμε σε ενα μπολ
το λαδι με τα 2 αυγά.
2.Σε άλλο μπολ βάζουμε το
αλεύρι με την φρυγανιά.
3. Ζυμώνω τα υλικά για τους
κεφτεδες πλάθουμε και τα
βουτάμε στο αυγόλαδο.
4. Μετά τα πανάρουμε στο
αλεύρι με την φρυγανιά.
5. Τα αφήνουμε 10 λεπτά να
σφίξουν και τα τηγανίζουμε.

Μερίδες 4
Προετοιμασία 5’ Μαγείρεμα 10΄
Διαδικασία Προθερμαίνουμε το γκριλ στους 220° C. Λαδώνουμε
ένα ταψί που να χωράει
τα φιλέτα γλώσσας σε μία
στρώση και τα βάζουμε μέσα.
Ανακατεύουμε σε ένα μικρό
μπολ το τζίντζερ, μαζί με
την πάπρικα, τη μια σκελίδα
σκόρδου, το σησαμέλαιο (ή
ελαιόλαδο) και τη σάλτσα
σόγιας. Αλείφουμε με το
μείγμα τα φιλέτα και από τις
δύο πλευρές και τα ψήνουμε
για περίπου 5 - 6 λεπτά.
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα γουόκ ή σε απλό τηγάνι, ρίχνουμε
τη δεύτερη σκελίδα σκόρδου, τη σοτάρουμε ελαφρώς για 1/2
λεπτό και έπειτα προσθέτουμε το κινεζικό λάχανο. Συνεχίζουμε
το σοτάρισμα για 3 - 4 λεπτά, μέχρι να μαραθεί. Αποσύρουμε και
σερβίρουμε τα φιλέτα γλώσσας στα πιάτα.
Συνοδεύουμε με το λάχανο και, αν θέλουμε, με ρύζι μπασμάτι.
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Ministry of Social Development
and Social Innovation
New ideas to help job seekers get back to work
VICTORIA Feb. 28, 2014
- Two new programs launched to help the employment sector think
outside the box could be the ticket to get some unemployed British
Columbians into the workforce.
The new programs are being launched under the Ministry of Social
Development and Social Innovation’s Community and Employer
Partnerships:
* Research and Innovation will encourage progressive research and
untried methods of delivering programming to discover new and
better ways of helping people find work as quickly as possible.
* Project Based Labour Market Training will help groups of people
- for example, those who have received layoff notices - with on- or
off-the- job employment training.
Projects that provide opportunities for people who are often disadvantaged in the workforce -such as youth, people with disabilities
and Aboriginal peoples - will be encouraged.
The Community and Employer Partnerships were introduced in
April 2012 as part of the Employment Program of BC. To date,
more than 280 job seekers have benefited from work experience,
more than $3 million has been committed to Community and Employer Partnerships and more than 70 community-building projects
have been funded.
Community and Employer Partnerships support community
projects that focus on increasing employability and sharing labour
market information throughout B.C.
Quote:
Don McRae, Minister of Social Development and Social Innovation “For unemployed British Columbians who are looking for work or
in danger of losing their jobs, these two new ventures are designed
to help the employment sector come up with new ways of getting
people back to work. Though all elements of the Community and
Employer Partnerships are open to everyone eligible, we will be
focussing and fast-tracking projects that benefit people with disabilities, Aboriginal peoples and youth.”

Ministry of Community, Sport and
Cultural Development
Local elections reform to include four-year terms
VICTORIA Feb. 25, 2014
- The B.C. government will
introduce legislation during the
current legislative session to
change local elections from a
three-year to a four-year cycle

beginning with the 2014 elections, Community, Sport and
Cultural Development Minister
Coralee Oakes announced today.

the next B.C. local elections
after November 2014 will be in
October 2018.
Four-year terms will give local governments more time to
consult, plan and achieve community goals - and also help to
manage election costs.
All other Canadian provinces
hold local government elections
every four years.
Extending the term of office will
apply to B.C.’s mayors and all
elected officials serving municipalities, regional districts, parks
boards, school boards and the
Islands Trust.
Moving to four-year terms was

recommended by the Local
Government Elections Task
Force. Last year, the Union of
British Columbia Municipalities (UBCM) passed a resolution supporting extension of the
term of office for elected local
government officials from three
to four years. The BC School
Trustees Association also supports the
change.
The move to four-year terms is
part of a package of local election reforms planned for the
current legislative session. The
changes will modernize election
campaign financing rules ahead
of the 2014 local
elections.

Statement by the G-7 Nations
Ottawa, Ontario March 2, 2014
We, the leaders of Canada,
France, Germany, Italy, Japan,
the United Kingdom and the
United States and the President
of the European Council and
President of the European Commission, join together today to
condemn the Russian Federation’s clear violation of the sovereignty and territorial integrity
of Ukraine, in contravention of
Russia’s obligations under the
UN Charter and its 1997 basing
agreement with Ukraine. We call
on Russia to address any ongoing security or human rights
concerns that it has with Ukraine
through direct negotiations, and/
or via international observation
or mediation under the auspices
of the UN or the Organization
for Security and Cooperation in
Europe. We stand ready to assist
with these efforts.
We also call on all parties concerned to behave with the greatest extent of self-restraint and
responsibility, and to decrease
the tensions.
We note that Russia’s actions

in Ukraine also contravene the
principles and values on which
the G-7 and the G-8 operate.
As such, we have decided for
the time being to suspend our
participation in activities associated with the preparation of the
scheduled G-8 Summit in Sochi
in June, until the environment
comes back where the G8 is able
to have meaningful discussion.
We are united in supporting
Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and its right to
choose its own future. We commit ourselves to support Ukraine
in its efforts to restore unity, stability and political and economic
health to the country. To that
end, we will support Ukraine’s
work with the International
Monetary Fund to negotiate a
new program and to implement
needed reforms. IMF support
will be critical in unlocking
additional assistance from the
World Bank, other international
financial institutions, the EU,
and bilateral sources.

Subject to legislative approval,

www.contemporaryrailings.com

STATEMENT BY
THE PRIME MINISTER OF CANADA
In response to the very serious
developments today, Prime Minister Stephen Harper convened
a meeting of Cabinet Ministers
this afternoon, and spoke with
President Obama, to discuss the
situation in Ukraine. After the
meeting, Prime Minister Harper
issued the following statement:
“We join our allies in condemning in the strongest terms President Putin’s military intervention
in Ukraine. These actions are
a clear violation of Ukraine’s
sovereignty and territorial integrity. They are also in violation
of Russia’s obligations under
international law.
“Canada recognizes the legitimacy of the Government of
Ukraine. Ukraine’s sovereign
territory must be respected and
the Ukrainian people must be
free to determine their own future. We call on President Putin
to immediately withdraw his
forces to their bases and refrain
from further provocative and
dangerous actions.
Canada has suspended its engagement in preparations for the
G-8 Summit, currently planned
for Sochi, and the Canadian Ambassador in Moscow is being recalled for consultations. Canada
supports the immediate deployment of international monitors
from the United Nations and the
Organization for Security and
Cooperation in Europe (OSCE)
to Ukraine. We are also engaged
in discussions aimed at developing a financial aid package for
Ukraine.
We will continue to cooperate
closely with our G-7 partners and other allies. Should
President Putin continue on this
course of action, it will lead to
ongoing negative consequences
for our bilateral relationship.
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Αναστασίου: Δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν
έχει συλληφθεί αυτός που μου πέταξε το ποτήρι

ÁèëçôéêÜ

Το περιστατικό με την coca-cola που δέχθηκε ο Γιάννης Αναστασίου στο
πρόσωπο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έκανε το γύρο της Ευρώπης
με τα ολλανδικά ΜΜΕ να επικοινωνούν με τον τεχνικό των πρασίνων
για να τους περιγράψει τι συνέβη κι αν είναι εντάξει στην υγεία του. Ο
Αναστασίου τόνισε πως ήταν γελοίο αυτό που συνέβη και αναρωτήθηκε
πως δεν έχει συλληφθεί ακόμη αυτός που του πέταξε το ποτήρι με το
αναψυκτικό.

Το 0-3 είναι μια από τις μεγαλύτερες νίκες του Παναθηναϊκού στην έδρα του Ολυμπιακού.

Η πρώτη ήττα του Μίτσελ και ο πράσινος
θρίαμβος μετά από 26 χρόνια
Οι αριθμοί δεν παίζουν μπάλα, αλλά έχουν τη δική τους αξία. Διαβάστε για τα σερί του
Ολυμπιακού και του Μίτσελ, στα οποία έβαλε στοπ ο Παναθηναϊκός, αλλά και για την επανάληψη
ενός μεγάλου θριάμβου στο σπίτι του αιώνιου αντιπάλου για το Τριφύλλι μετά από 26 χρόνια.
Ένας «άδειος» Ολυμπιακός, ο χειρότερος φετινός, έμεινε στις δάφνες της επιτυχίας επί της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και γνώρισε βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό στο μέχρι πρότινος
αήττητο Καραϊσκάκη.
Ο μεγάλος του αντίπαλος
έβαλε «στοπ» στο
αήττητο σερί των 36
αγώνων πρωταθλήματος,
που μετρούσε από τις 3
Φεβρουαρίου 2013, όταν ο
Ατρόμητος τον κέρδισε 2-3
στο Καραϊσκάκη.

96-12!

Στο μεσοδιάστημα των
δύο ηττών από Ατρόμητο
και Παναθηναϊκό, οι
ερυθρόλευκοι μετρούσαν 32
νίκες, 4 ισοπαλίες και γκολ

Πρόκειται για την πρώτη ήττα σε αγώνα πρωταθλήματος με τον Μίτσελ προπονητή, με τον
Ολυμπιακό να μην σκοράρει για πρώτη φορά στο Καραϊσκάκη από τις 8 Απριλίου 2012, όταν η
Κέρκυρα τον κέρδισε 0-1!
Εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι από τα 12 γκολ που έχει δεχθεί φέτος ο Ολυμπιακός τα 10 τα
δέχθηκε στο Καραϊσκάκη από 6 ομάδες (ΟΦΗ, Ατρόμητος, Παναιτωλικός, ΠΑΣ, Πλατανιάς και
Παναθηναϊκός).
Ο Παναθηναϊκός είχε να κερδίσει τον Ολυμπιακό από τις 30 Οκτωβρίου 2010, όταν με δύο γκολ
του Σισέ είχε επικρατήσει 2-1 στο ΟΑΚΑ.
Χθες έφυγε αήττητος για 3η σερί χρονιά από τον Πειραιά, όπου είχε να κερδίσει από το 2007 (0-1
με το γκολ του Δημήτρη Παπαδόπουλου στο 89’.
Το 0-3 είναι μια από τις μεγαλύτερες νίκες του Παναθηναϊκού στην έδρα του Ολυμπιακού. Είχε να
τον κερδίσει με 3 γκολ από την περίοδο 1987-88, όταν είχε επικρατήσει 1-4 στο ΟΑΚΑ με τέρματα
των Βλάχου (2), Γεωργαμλή και Σαραβάκου. Στο Φάληρο είχε να τον κερδίσει με 3 γκολ από την
περίοδο 1959-60 (επίσης 1-4 με χατ τρικ του Παπαεμμανουήλ και αυτογκόλ του Λαιμού).
Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέτυχε ιστορικό θρίαμβο σε βάρος του Ολυμπιακού εκτός έδρας έχει
συγκεντρώσει τους 24 από τους 50 βαθμούς, με 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες, έχοντας πετύχει 6
γκολ περισσότερα απ’ όσα στο γήπεδό του (24 έναντι 18)!
Πηγή: Sports.gr

Φιέστα κι
άστα...

Ο Γιάννης Αναστασίου μιλώντας στην ιστοσελίδα “voetbal international” τόνισε:
“Υπέστη μερική διάσειση και είχα πρόβλημα με την όραση μου. Το
αντικείμενο με κτύπησε κάτω από το αριστερό μάτι και ο γιατρός του
Παναθηναϊκού ανησύχησε, δεν έκανα θέατρο, δεν κοροϊδέψα.
Το αστείο είναι πως πέντε μέρες νωρίτερα η ατμόσφαιρα στο γήπεδο
και δη στο ματς του Champions League κόντρα στη Γιουνάιτεντ ήταν
πολύ καλή.
Στο ματς με τον Παναθηναϊκό, όμως, οι ίδιοι οπαδοί του Ολυμπιακού
δημιούργησαν μία διαφορετική ατμόσφαιρα. Ηταν γελοίο αυτό που
συνέβη χθες. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν έχει
συλληφθεί αυτός που μου πέταξε το αντικείμενο.
Στα τελευταία λεπτά του ματς και ο τερματοφύλακας μας δέχθηκε
αντικείμενα στο κεφάλι από τις εξέδρες και μετά απ’ όλα αυτά ο
καθένας μπορεί να ξεχάσει πως ο Παναθηναϊκός πέτυχε μία σημαντική
νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό που δεν είχε χάσει κανένα ματς.
Αυτή τη στιγμή δεν είμαι 100% υγιής, αλλά αύριο που έχουμε
προπόνηση, θα σηκωθώ θα πάω στο προπονητικό μας κέντρο και δεν
θα έχω προβλήματα”.
Καταλήγοντας ο τεχνικός του Παναθηναϊκού είπε αστειευόμενος πως
“μετά απ’ όλα αυτά δεν θα ξαναπιώ coca-cola”.
Πηγή: Sports.gr

Ευχές σε Ολαϊτάν από Παναθηναϊκό
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός απέστειλε ανθοδέσμη και ευχετήρια κάρτα με
περαστικά και ευχές στον Ολαϊτάν.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μέσω του προέδρου της Γιάννη Αλαφούζου
απέστειλε την Δευτέρα το μεσημέρι ανθοδέσμη με ευχές για ταχεία
ανάρρωση στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Ολαϊτάν.
Οι πράσινοι ήταν και αυτοί επηρεασμένοι από το περιστατικό που συνέβη
με τον άτυχο άσο των “ερυθρόλευκων” και έχοντας βρεθεί την φετινή
σεζόν σε ίδια θέση και αγωνία με τον τραυματισμό του Νίκου Μαρινάκη
στο “Κλ. Βικελίδης” στο ματς με τον Άρη θέλησαν να στείλουν ευχές για
ταχεία ανάρρωση στον Ολαϊτάν.

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors
120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.

Οσα χρόνια κι αν περάσουν,
σε όποια κατάσταση κι αν
βρίσκονται οι δύο ομάδες,
όσοι βαθμοί κι αν τις
χωρίζουν, η ιστορία μάς
έχει διδάξει ότι ένα παιχνίδι
ανάμεσα σε Ολυμπιακό και
Παναθηναϊκό, πάντα θα είναι
ντέρμπι. Η δυναμική και η
ιστορία της κόκκινης και της
πράσινης φανέλας είναι πολύ
μεγαλύτερη από οποιοδήποτε
μπάτζετ ή προγνωστικό.

Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488
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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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Αγία Φιλοθέη: Προστάτις
Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά
Όλες οι Ελληνορθόδοξες Κοινότητες Καναδά γιόρτασαν
την Αγ. Φιλοθέη

ΦΩΤΟ : Εσπερινός Αγ. Φιλοθέης στο Τορόντο χοροστατούντος του
Μητροπολίτη Σωτηρίου, με το πολυπληθές εκκλησίασμα.

Για χρόνια τώρα η Αγ. Φιλοθέη είναι προστάτης των Φιλοπτώχων
Αδελφοτήτων Καναδά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών εδώρισε στην
Ι. Μητρόπολη Τορόντο (Καναδά) τεμάχιο του ιερού Λειψάνου της Αγ.
Φιλοθέης.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος εζήτησε εφέτος να εορτασθεί πανηγυρικά σε
όλες τις Ελληνορθόδοξες Κοινότητες του Καναδά,
η γιορτή της Αγ. Φιλοθέης.
Στο Τορόντο και στο παρεκκλήσι της Αγ. Φιλοθέης, έγινε Αγρυπνία με την
συμμετοχή πλήθους κόσμου. Στον Ορθρο και στην Θ. Λειτουργία προέστη ο
Μητροπολίτης Σωτήριος. Συμμετείχαν ο Επίσκοπος Χριστοφόρος και όλοι
οι ιερείς της περιοχής Τορόντο. Τους βυζαντινούς ύμνους έψαλε χορωδία
απαρτιζομένη από τους φοιτητές και τους αποφοίτους της Θεολογικής μας
Ακαδημίας, ιεροψάλτες της περιοχής Τορόντο και ορισμένους ιερείς, υπό
την διεύθυνση του π. Ο. Δρόσσου.
Με ευλάβεια ασπάσθηκαν το ιερό Λείψανο της Αγ. Φιλοθέης οι πολυπληθείς
χριστιανοί. Ηταν όντως μια κατανυκτική βραδιά με πολλή πνευματική
ανάταση.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος στο κήρυγμά του είπε ότι η αγάπη είναι η
μεγίστη των αρετών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά η πραγμάτωσή
της είναι η φιλανθρωπία και η ελεημοσύνη. Ετσι είδε και εφήρμοσε
την αγάπη η Αγ. Φιλοθέη και το παράδειγμά της πρέπει όλοι μας να
ακολουθήσουμε.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος συνέθεσε και απολυτίκιο της Αγ. Φιλοθέης το
οποίο έτυχε της έγκρισης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και συμψάλλεται
με τους άλλους ύμνους.

Ανέκδοτα

Για να σφίξουν οι πισινοί..!
Μπαίνει ένας Κρητικός σε
έναν οίκο ανοχής και λέει στην
τσατσά:
- Θέλω μια με ωραίο...πισινό να
γ##@#@#@
- Του λέει η τσατσά: θα πας στον
τρίτο να βρεις την Ρίτα.
Πάει στον τρίτο, Βρίσκει την
Ρίτα, της λέει τι θέλει και του
λέει:
- 500 EUR
Μόλις το ακούει ο Κρητικός
βγάζει πιστόλι και αρχίζει να
πυροβολεί όπου βρίσκει
Πανικόβλητη η Ρίτα του λέει:
..- Καλά, καλά… 400EUR
Μόλις το ακούει ο Κρητικός
βγάζει πάλι το πιστόλι και
αρχίζει να πυροβολεί
ξανά όπου βρίσκει.
Πανικόβλητη για φορά ακόμη η
Ρίτα του λέει:
- Καλά, καλά… 200EUR
Βγάζει πάλι το πιστόλι και
αρχίζει να πυροβολεί ξανά όπου
να” ναι μέσα στο δωμάτιο.
Μην αντέχοντας άλλο η Ρίτα
του λέει:
- Σταμάτα σε παρακαλώ να
πυροβολείς, έλα να το κάνουμε
τζάμπα…
Ξεκινάει λοιπόν το σκηνικό,
περνάει καλά ο Κρητικός και με
το που τελειώνει η φάση βγάζει
500 EUR και τα πετάει στο
κρεβάτι.
Τρελαίνεται η Ρίτα και του λέει:
- Καλά εσύ κόντεψες να μας
σκοτώσεις μόλις σου είπα την
τιμή, τι κάνεις τώρα?
Και ο Κρητικός της λέει:
- Οι μπαλωθιές ήταν για να
σφίξουν οι πισινοί !!!

Tο στόμα σας κλειστό

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ
Κατά τόν Συνάναρχον Λόγον (Ηχ. πλ. Α’)
Φιλοπτώχων προστάτιδα εὐφηµήσωµεν, Φιλοθέην ἁγνήν τήν ὁσιοµάρτυρα.
Πλοῦτον πάντα ἐνδεέσιν κατηνάλωσε,
ἐκδιδάσκουσα ἡµᾶς ἀγαπᾶν καί βοηθεῖν πτωχούς καί ἐµπεριστάτους.
Καί νῦν πρεσβεύει τῶ Κυρίω διδόναι πᾶσι χάριν καί ἔλεος.

Μια γυναίκα πηγαίνει στο
γιατρό, ανησυχώντας για την
ψυχραιμία του συζύγου της.
Ο γιατρός ρωτά: «Ποιο είναι το
πρόβλημα;»

Από το Γραφείο της Ιεράς Μητρόπολης
(20 Φεβρουαρίου 2014

Η γυναίκα λέει: «Γιατρέ, δεν
ξέρω τι πρέπει να κάνω. Κάθε
μέρα ο σύζυγός μου φαίνεται να
χάνει την ψυχραιμία του χωρίς
λόγο και με φοβίζει».
Ο γιατρός λέει: «Έχω μια
θεραπεία γι’ αυτό. Όταν φαίνεται
ότι ο σύζυγός σας θα θυμώσει,
απλά να πάρετε ένα ποτήρι νερό
και να αρχίσετε να το κάνετε
μπουκώματα στο στόμα σας.
Απλά να το στριφογυρίζετε,
αλλά μην το καταπιείτε, μέχρι
ή την αποχώρησή του από το
δωμάτιο ή να πάει στο κρεβάτι
να κοιμηθεί».

CityMobil2: λεωφορεία χωρίς
οδηγό στα Τρίκαλα!
Μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, με
μικρά λεωφορεία που θα λειτουργούν
χωρίς οδηγό, θα ξεκινήσει σύντομα στα
Τρίκαλα.
Η πόλη των Τρικάλων, επιλέχθηκε
για την πιλοτική κυκλοφορία των
οχημάτων χωρίς οδηγό.
Η όμορφη θεσσαλική πόλη, ήταν
ανάμεσα στις 12 υποψήφιες πόλεις του προγράμματος «CityMobil2» και
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία μαζί με 5 ακόμη πόλεις που
επιλέχθηκαν.
Το τετραετές
πρόγραμμα
CityMobil2
(Cities demonstrating
cybernetic
mobility)
ξεκίνησε το
Σεπτέμβριο
του 2012 και
χρηματοδοτείται από την Ε.Ε..
Σε αυτό, συμμετέχουν συνολικά 45 ευρωπαίοι εταίροι, ενώ από την
Ελλάδα εκτός από την e- Trikala Α.Ε., συμμετέχει και το Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Σκοπός του προγράμματος είναι η διενέργεια επιδείξεων με
αυτοματοποιημένα οχήματα (χωρίς οδηγό) σε συγκεκριμένα δρομολόγια
εντός πέντε πόλεων/περιοχών.
Τα πειραματικά οχήματα μεταφοράς πολιτών θα κινούνται σε
προκαθορισμένη διαδρομή που έχει ήδη καθοριστεί, στην περιοχή του
Βαρουσίου και της κεντρικής πλατείας της πόλης.
Το 2009, τα Τρίκαλα είχαν μπει στη λίστα με τις 21 πιο «έξυπνες» πόλεις
του κόσμου.

Δύο εβδομάδες αργότερα η
γυναίκα επιστρέφει στο γιατρό,
φρέσκια και ξαναγεννημένη.
Η γυναίκα λέει: «Γιατρέ ήταν
λαμπρή ιδέα. Κάθε φορά που ο
σύζυγός μου άρχιζε να χάνει την
ψυχραιμία του, εγώ μπούκωνα
το νερό και ηρεμούσε αμέσως.
Πώς ένα ποτήρι νερό το κάνει
αυτό;;;”
Ο γιατρός λέει: «Το ίδιο το νερό
δεν κάνει τίποτα. Το κόλπο είναι
ότι κρατούσατε το στόμα σας
κλειστό»
Θα το κάψεις το βιβλιάριο του
πατέρα σου!!!!
Λέει η σύζυγος στον άντρα της:
-Άντρα μου η διπλανή
μας αγόρασε έπιπλα, δεν
αγοράζουμε και εμείς; Τα έχουμε
30 χρόνια τα έχω βαρεθεί!
Ο άντρας:
-Δεν έχουμε λεφτά με το ζόρι τα
βγάζουμε. Υπάρχει και η κρίσις.

Η σύζυγος:
-Καλά έχω ένα βιβλιάριο από
τον πατέρα μου θα πάρω από
εκεί.
Πηγαίνει και παίρνει τα έπιπλα.
Μετά από μια εβδομάδα του
λέει:
-Άντρα μου η διπλανή μας πήρε
αυτοκίνητο. Το δικό μας τα έχει
φάει τα ψωμιά του!
Ο άντρας:
-Δεν έχουμε λεφτά για πέταμα.
Είναι και το Δ.Ν.Τ.
Η σύζυγος:
-Καλά θα πάρω από το βιβλιάριο
του πατέρα μου.
Πηγαίνει και αγοράζει το
αυτοκίνητο.
Μετά από ένα μήνα του λέει:
-Η διπλανή μας, φτιάχνει τζάκι.
Θέλω κι εγώ!
Η ίδια απάντηση από το σύζυγο
και η ίδια απάντηση από τη
γυναίκα του:
-Θα πάρω από το βιβλίαριο του
πατέρα μου.
Το φτιάχνει το τζάκι, το ανάβει
κάθεται μπροστά με ανοικτά
τα πόδια, δε ζεσταίνεται καλά
και πάει πιο κοντά, πάλι δε
ζεσταίνεται και πάει ακόμη πιο
κοντά.
Και τότε της λέει ο άντρας της:
-Σιγά γυναίκα έτσι που πας
θα το κάψεις το βιβλιάριο του
πατέρα σου!!!!

Οι γειτόνισσες, η μπουγάδα
και το μόριο του συζύγου
Δύο γειτόνισσες συζητούν
πίνοντας το πρωινό τους καφέ
και λένε τα παράπονά τους.
- Εγώ, λέει η μια, όποτε απλώσω
τα ρούχα που πλένω βρέχει και
δεν στεγνώνουν.
- Εγώ, λέει η άλλη, όταν πλένω
και τα απλώνω στεγνώνουν
επειδή ο καιρός είναι πάντα
καλός.
- Καλά, τη ρωτά η πρώτη, πώς
το καταλαβαίνεις ότι ο καιρός
θα είναι καλός;
- Μα είναι απλό, της απαντά
η δεύτερη, τη νύχτα που πάμε
για ύπνο με τον άντρα μου του
πιάνω το μόριο και το σηκώνω
πάνω.
Αν πέσει αριστερά η μέρα δε
θα είναι καλή και δεν πλένω.
Αν πέσει δεξιά θα είναι καλός ο
καιρός και βάζω πλύσιμο.
- Καλά, ρωτά η άλλη, αν μείνει
στητή στη μέση τι κάνεις;
- Έλα μωρή χαζή, άμα μείνει
στητή το πλύσιμο θα σκέφτομαι;
Ο καρχαρίας και ο πασοκτζής!
Ένας άνθρωπος με την παρέα
του κολυμπούσε στην θάλασσα,
όταν ξαφνικά εμφανίζεται ένας
καρχαρίας.
Όλοι πετάγονται στην ξηρά
πανικόβλητοι, εκτός από τον
κολυμβητή που δεν κατάλαβε τι
γινόταν.
Ο κόσμος βλέπει τον καρχαρία
να τον πλησιάζει και να του λέει
κάτι. Ο κολυμβητής του απαντά.
Ο καρχαρίας του ξαναμιλά. Ο
κολυμβητής ξαναπαντά.
Ο καρχαρίας του λέει πάλι κάτι.
Απαντά πάλι ο κολυμβητής και
ο καρχαρίας φεύγει.
Βγαίνει ο κολυμβητής έξω και
τον ρωτάνε οι φίλοι του. – Τί
έγινε, ρε φίλε; Είδαμε τον
καρχαρία που σου μίλαγε και
μετά έφυγε χωρίς να σε πειράξει.
Τι συνέβη;
- Να, την πρώτη φορά με
ρώτησε τι ψήφισα το 1985 και
του είπα ΠΑΣΟΚ.
- Και τη δεύτερη; – Τι ψήφισα
το 1989, και του είπα πάλι
ΠΑΣΟΚ.
- Και την τρίτη που
εξαφανίστηκε;
- Τι ψήφισα το 2009. Και του
είπα πάλι ΠΑΣΟΚ και τότε τα

πήρε στο κρανίο και μου είπε:
“Εσύ φίλε μου δεν τρώγεσαι με
τίποτα”…

Ταξιτζής–νεκροθάφτης
Είναι λοιπόν ένας τύπος σε
ένα ταξί , οπότε θέλει να πει
κάτι στον ταξιτζή . Όπως
είναι από πίσω του λοιπόν ,
κάνει λίγο μπροστά και τον
χτυπάει ευγενικά στον ώμο
με τα δάχτυλα . Ο ταξιτζής
τρελαίνεται ! Χάνει τον έλεγχο
του αυτοκινήτου , πέφτει
πάνω σε ένα σκουπιδοτενεκέ
, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο ,
περνάει ξυστά από μία γριούλα
, και σταματάει λίγα εκατοστά
μπροστά από μία βιτρίνα σε ένα
μαγαζί . Γυρίζει στον πελάτη
έξαλλος και του λέει :
” Μα είσαι τρελός ; Κόντευα να
πάθω καρδιακή προσβολή ! “
” Μα κύριε , απλά σας
ακούμπησα λίγο στον ώμο για
να σας μιλήσω ! “
” Χμ .. Ναι , ξέρετε , δίκιο έχετε
, αλλά είναι η πρώτη μέρα που
δουλεύω ταξιτζής . Τα τελευταία
είκοσι πέντε χρόνια οδηγούσα
νεκροφόρα ! “
***
- Κύριε Μπάμπη μου, ζητώ το
χέρι της κόρης σας.
- Γιατί, δεν κατάλαβα, εσύ δεν
έχεις χέρι;
- Έχω, κύριε Μπάμπη, αλλά έχω
βαρεθεί πια με το δικό μου χέρι!
***
Γιος: Βρε μπαμπά, εσύ είσαι
μαύρος και η μαμά άσπρη. Εγώ
πώς βγήκα κινέζος;
Μπαμπάς: Σώπα παιδί μου,
γιατί μετά από κείνο το όργιο,
να ευχαριστείς το θεό που δεν
γαβγίζεις!
***
-Ποιά η διαφορά ανάμεσα
σε ανύπαντρο άντρα και σε
ανύπαντρη γυναίκα 35 χρονών;
-Η γυναίκα θέλει να κάνει μωρά
και ο άντρας θέλει να βγαίνει με
μωρά!
***
- Γιατί οι ανύπαντροι είναι
πιο αδύνατοι από τους
παντρεμένους;
- Γιατί οι ανύπαντροι μόλις
γυρίσουν σπίτι βλέπουν τι έχει
στο ψυγείο (τίποτα) και πέφτουν
στο κρεβάτι, ενώ οι παντρεμένοι
βλέπουν τι έχει στο κρεβάτι και
αμέσως πέφτουν με τα μούτρα
στο ψυγείο!!!!
Μακεδόνες ψήστες
Πως λέγονται οι Μακεδόνες που
ψήνουν μπριζόλες;
Θρακομακεδόνες.
Τα έπιπλα πρώτα
O άντρας λείπει στη δουλειά
και η γυναίκα στο σπίτι με το
εραστή !!!
Κάποια στιγμή γυρνάει στο σπίτι
ο άντρας.Η γυναίκα γυμνή στο
κρεβάτι και κάθεται
-Τρέχα γυναίνα έξω γιατί
πήρε φωτιά το σπίτι μια
φωνή ακούγεται μέσα από
την ντουλάπα “ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ
ΣΩΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ”
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Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΠΙΑΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ ΣΟΥΡΕΗ

Στις 27 Φεβρουαρίου 2014 στο
Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο του
Βανκούβερ, πάνω από 500 άτομα
είχαν πάρει εισιτήρια για να
υποστηρίξουν τα προγράμματα
των δύο ελληνικών κοινοτήτων.
Στην κλήρωση ο κύριος τυχερός
λαχνός ήταν ένα καινούργιο
αυτοκίνητο πολυτελείας του

Άνω: Πήτερ Κάσαρης, Πρόεδρος
της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Ανατολικού
Βανκούβερ

2014 BMW 320i Sedan.
Λίγο πριν αρχίσει το φαγητό,
ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας του Ανατολικού
Βανκούβερ κ. Πήτερ Κάσαρης
αφού καλοσώρησε το κοινό
παρακάλεσε τους δυό ιερείς τον
π. Ευάγγελο Αραβαντινό και τον
π. Κώστα Τσόλας να κάνουν την
προσευχή για το φαγητό. Μετά
από λίγη ώρα ο τελετάρχης της
βραδιάς κ. Steve Darling από
το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι
Global TV, με την βοήθεια των
δύο παραπάνω ιερέων άρχισαν
την αντίστροφη μέτρηση των
εισιτηρίων. Στους τελευταίους
τέσσερες αριθμούς ένας κάτοχος από τους τεσσάρους
εναπομείναντες λαχνούς, ο κ.
Βασίλειος Φαλτάκας αγόρασε
έναντι $8,000 τους άλλους τρεις
λαχνούς και πήρε το αυτοκίνητο
BMW 320i Sedan.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν:
O Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδος στο Βανκούβερ κ.
Ηλίας Κρεμύδας, ο Προξενικός
Λιμενάρχης κ. Γεώργιος Γιαννάκης, ο Πρωτοπρεσβύτερος π.
Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος, και
οι ιερείς των δύο κοινοτήτων
π.
Ευάγγελος Αραβαντινός
και Κώστας Τσόλας με τις
πρεσβυτέρες των. ‘Οπως πληροφορηθήκαμε στη φετινή εκδήλωση πωληθήκανε περισ-σότερα
εισιτήρια.
Κώστας Καρατσίκης

11 Γνώμη

ΣΤΙΓΝΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΠΙΑΤΟΥ

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
ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
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Wikipedia mounts courtroom defense
for editor sued by politician
Wikimedia lawyer: Greek pol’s
€200,000 lawsuit is “an assault
on our users.”
Dimitris Liourdis, a 23-year-old
trainee lawyer from Athens,
was sued for libel last year for
writing about a Greek politician, Theodore Katsanevas. Last
week, the judge overseeing the
case issued an order that he remove the article from the site.
That got the attention of the
Wikimedia Foundation, which
has now made a public vow to
support Liourdis throughout the
litigation.
“[T]he statements were and
still are supported by reputable
secondary sources,” wrote
Wikimedia Foundation lawyer
Michelle Paulson in a blog post
published Friday. “The Greek
Wikipedia community decided,
through discussion, that they
were appropriate for the article.
Mr. Katsanevas has ignored
these facts and is now using the
legal system against those who
do not share his financial means
and influence.”
Liourdis, who writes on Greek
Wikipedia as “Diu,” faces monetary and criminal penalties over
the article he edited. The article
mentions that Katsanevas was
called a “family disgrace” in the
will of his father-in-law, former
Greek Prime Minister Andreas
Papandreou. In the will, Papandreou also accused Katsanevas
of trying to exploit his name to
further his political ambitions.
The comments in the will were
publicly disclosed in 1996. The
will’s authenticity is disputed by
Katsanevas, but the “disgrace”
comment was widely reported
in the Greek and international
press, including the Italian newspaper Corriere della Sera, the
San Francisco Chronicle, and the
Chicago Tribune.
“We hope that Mr. Katsanevas
will reconsider his pursuit of this
unconscionable lawsuit, which
we see as an assault on our users, our projects, and freedom of
speech,” wrote Paulson. “Until
then, we stand with Diu.”
Ctrl-Alt-No Delete
In an e-mail interview with Ars,
Liourdis described the situation in the courtroom last week.
The hearing lasted just a few
minutes, he wrote, and only the
lawyers were allowed to speak.
“My lawyer tried to explain [to
the] judge how Wikipedia works
and that I couldn’t effectively remove the text,” he wrote. “Anybody who knows how Wikipedia
works knows that if he removes
... a text, which is verified by
reliable sources, finally he will
[be] banned from the project. We
pointed that [out], but unfortunately she didn’t understand.”
Liourdis followed the judge’s instructions to delete the text, but
sure enough, it was quickly replaced. At press time, a version
of the Greek Wikipedia page
on Katsanevas, translated via

Google Translate, shows that the
“disgrace” comment remains.
More to the point, the judicial
order and strong response from
Wikimedia have caused the
comments to proliferate, rather
than disappear. English-language
Wikipedia did not host a page
about Katsanevas at all until
Friday, when the dispute was
publicized to the community by
Wikimedia’s blog post.
Following the injunction, the
Greek wiki-community contacted local journalists and created
a banner on the top of the pages
of Greek Wikipedia, explained
Liourdis.
“Now, we have the same article
(with the reference to the will
and the lawsuit against me) in
English, Catalan, Polish, Yakut,
French, and Italian,” he said.
“It reminds me of the Barbara
Streisand effect.”
And yes—that’s Yakut as in
Yakutsk, that province on the
far right of your Risk board that
you probably never bothered
attacking. It’s a language spoken
by 360,000 people in the Sakha
Republic, a vast and sparsely
populated zone of Russia.
Liourdis said that he’s standing
his ground, with the help of Wikimedia’s Legal Fees Assistance
Program. “I’m very delighted
with the reaction of Wikimedia,”
he wrote.
Liourdis hadn’t met Katsanevas
in person until the court proceedings began.
“It was a not-so-good experience,” he wrote. “We (me, a
witness and my lawyer) faced
a verbal attack. Outside of the
Judge’s office, he was swearing,
but I don’t want to refer to what
exactly [he] said. I don’t think
there is a chance to give up.”
A disputed will, a “dominant
personality”
Katsanevas is seeking €200,000
from Liourdis. The case proper
is scheduled to be heard in 2016;
a hearing on the preliminary
injunction to remove the offending statements is scheduled for
March 11, 2014. The order in
place now is a “pre-preliminary
injunction,” according to Wikimedia’s Paulson.
In addition to Liourdis, Katsanevas also sued the Greek Free/
Open Source Software Society.
According to Paulson, the open
software group is “a nonprofit
organization in Greece that Mr.
Katsanevas mistakenly believed
to be the organization running
Wikipedia.”
Andreas Papandreou
Wikimedia
The dispute stems from comments in the will of Greece’s
former Socialist prime minister,
Papandreou. Papandreou’s will
was controversial because he left
everything to his second wife, a
former airline stewardess named
Dimitra Liani, and stiffed his
four children—including his

daughter, Katsanevas’ wife. That
led to Katsanevas and his wife
filing a lawsuit to try to get some
of Papandreou’s estate.
Papandreou was one of the
founders of the Panhellenic
Socialist Movement, PASOK.
He was prime minister of Greece
on three separate occasions and
was “the dominant political per-

sonality of his time,” according
to the Chicago Tribune. He was
controversial for his left-wing
and anti-American politics.
In the will, Papandreou also
urged his children to distance
themselves from Katsanevas,
which they did not do. Rather,
they denounced their stepmother,
saying she had taken advantage
of their father.
Katsanevas served as a PASOK
member of Greek Parliament
from 1989 until 2004. Today, he
is a college professor. In 2013,

he founded a movement known
as Drachma Five Star, which advocates for Greece moving away
from the Euro and re-adopting
the drachma as its currency.
The Wikimedia Foundation
declined to comment on the case
beyond Paulson’s blog post, but
this case marks the first time
Wikimedia has gone public with
its legal-fee coverage for editors.
Katsanevas didn’t immediately
respond to a request for comment sent via Twitter.

Partnership for Advancing Human Development in Africa and Asia
Toronto, Ontario 28 February 2014
There are a number of serious development challenges faced by millions of the poorest people in the world,
including weak health systems, a poor quality of early education and the limited capacity of local civil society
institutions to address local needs.
To help address these challenges, on February 28, 2014, Prime Minister Stephen Harper and His Highness
the Aga Khan announced $100 million towards the Partnership for Advancing Human Development in Africa
and Asia. The joint initiative helps to strengthen health and education systems, and build the capacity of local
civil society institutions in Africa and Asia. It also raises Canadian awareness and involvement in international development. The announcement took place during an official visit to Canada by the Aga Khan from
February 27 to 28.
Of the $100 million, the Government of Canada is providing $75 million over five years (2012-2017),
through the Department of Foreign Affairs, Trade and Development’s Partnerships for Development Innovation program. Aga Khan Foundation Canada is providing $25 million for the partnership.
The Partnership for Advancing Human Development in Africa and Asia focuses on four areas:
1. Strengthening Health Systems in Central Asia (Afghanistan, Pakistan, Tajikistan and the Kyrgyz Republic)
Implementing partners: Aga Khan Development Network (AKDN) agencies and selected government and
not-for-profit health care facilities
Timeframe: June 2012 to December 2017
Brief Description: The aim of the project is to strengthen health systems in Central Asia by targeting poor
communities in mountainous areas which are often vulnerable to natural disasters, difficult to access, and
politically or economically marginalized. Strategies will focus on reaching women, newborns and children
under five years of age.
More specifically, the project helps to:
• increase the availability of quality care in health facilities across the region;
• improve the quality of care by enhancing diagnostic and imaging capacity in a network of 14 governmental
and non-government facilities;
• improve the capacities of female and male health professionals to manage and provide quality care;
• provide health care providers (doctors, nurses, midwives and allied health workers) with the necessary
skills to deliver efficient and quality health services;
• introduce measures to increase knowledge and promote healthy behaviour among community members;
and,
• promote learning and enhance knowledge management to inform and improve the functioning of the health
systems.
2. Strengthening Pre-Primary and Primary Education Systems in Eastern Africa (Kenya, Tanzania and
Uganda)
Implementing partners: Aga Khan Development Network (AKDN) agencies and selected teacher training
colleges
Timeframe: June 2012 to December 2017
Brief Description: In Eastern Africa, the quality of early education is low, and teacher training is inconsistent.
The aim of this program is to strengthen education systems, improve the quality of pre-primary, primary
education and teacher training, and promote learning and dialogue to improve learning outcomes for children
and youth in government, community schools and pre-schools.
More specifically, the project helps to:
• develop skilled and competent teachers at the pre-primary and primary levels in target areas of East Africa;
• strengthen education support systems and institutions;
• build accountable leadership, management and technical capacity within the education systems; and,
• increase high-quality, evidence-based knowledge of key pre-primary and primary education issues in East
Africa by conducting studies, creating user-friendly summary reports and policy briefs, and stimulating and
encouraging policy dialogue with and amongst governments and key education stakeholders.
3. Building the Capacity of Civil Society Organizations in Africa and Asia (Egypt, Kenya, Madagascar, Mali,
Mozambique, Tanzania, Uganda, Afghanistan, Bangladesh, India, Kyrgyz Republic, Pakistan and Tajikistan)
Implementing partners: Aga Khan Development Network (AKDN) agencies
Timeframe: June 2012 to December 2017
Brief Description: This component of the project aims to strengthen the effectiveness of civil society organizations to work with communities to adapt to climate change and ensure food security, to test innovative approaches that improve livelihood opportunities, and to support gender equality. Community-based organizations are often best placed to respond to basic needs and services in marginalized communities.
More specifically, the project helps to:
• strengthen the capacity of civil society organizations to address gender equality objectives in their projects;
• support civil society organizations in testing new and innovative development approaches across sectors;
and,
• assist civil society organizations in working with communities to mitigate the effects of climate change by
developing and implementing adaptation strategies and/or interventions in various sectors including agriculture, water conservation, micro-finance and disaster risk reduction.
4. Helping Canadians Become More Aware of, and Involved in, International Development
Implementing partners: Implemented by Aga Khan Foundation Canada (AKFC) in major cities and towns
across Canada, drawing on Canadian expertise and the resources of agencies in the Aga Khan Development
Network (AKDN). Canadian professionals and selected Canadian universities and colleges will also provide
expertise in support of institutions in Africa and Asia.
Timeframe: June 2012 to December 2017
Brief Description: The project aims to engage the Canadian public in Canada’s global development and poverty alleviation efforts. It will also send young and mid-career professionals to selected institutions in Africa
and Asia, and will support partnerships between Canadian universities/colleges and selected counterparts in
Africa and Asia.
More specifically, the project helps to:
• increase knowledge of select human development themes among interested Canadians, educators, media
and young Canadians, as well as development actors and other relevant professionals and institutions;

• create overseas placements for young and mid-career Canadian professionals; and,
• create partnerships between Canadian and overseas post-secondary institutions.
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ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΛΙΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΚΑΙ
«ΟΜΗΡΟΣ»
Επιτυχία είχε η βραδιά των αστείων (Joke Night) που διοργάνωσαν οι παραπάνω δύο συλλόγοι την
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2014 στην επάνω αίθουσα του ελληνικού κοινοτικού μας κέντρου 4500
Arbutus Street.
Πάνω από 100 άτομα που
παρευρέθηκαν πέρασαν
ευχάριστα και γέλασαν με την
καρδιά τους με τα ανέκδοτα
που άκουσαν αυτή την βραδιά.
Πράγματι ήταν μια βραδιά
γεμάτη γέλιο που κράτησε μέχρι
τα μεσάνυχτα και κανένας δεν
ήθελε να φύγει ενωρίτερα.
Χαρισματικά άτομα που είχαν
και το ταλέντο μας έκαναν να
γελούμε από τις 7 το βράδυ
μέχρι τα μεσάνυχτα.
Συντονιστής της βραδιάς ήταν
ο Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος
και Πρόεδρος του Συλλόγου
Αττικής και νήσων του Αιγαίου
ο οποίος άρχισε και τα πρώτα
ανέκδοτα, αφού παρακάλεσε όλους να απευθύνονται στον ίδιον για να κρατεί τη σειρά και παρακάλεσε
να λένε μόνο τρία ανέκδοτα την κάθε φορά.Η τριάδα, Βασίλης Φιλιτόγλου, Τζίμης Χαραλαμπίδης και
Δημήτρης Πάντζιος με ένα μικρόφωνο από την γωνιά του μπάρ συνεχώς μας βομβάρδιζαν με μικράς
διάρκειας αστεία. Απέραντο γέλιο μας χάρισε και ο Νίκος Αδαμόπουλος. Με την χαμηλή τιμή εισιτηρίου
οι μεζέδες, η σαλάτα και τα υπόλοιπα αιδέσματα ήταν φανταστικά.
Επιβραβεύτηκαν την βραδιά αυτή και δύο άτομα: H κυρία Ρένα Καρκόγλου για το καλύτερο ανέκδοτο
και ο Παύλος Καλτσίδης για το ταλέντο του να λέει τα ανέκδοτα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και το
ζεύγος Γιώργος και Ευδοκία
Τζελαλή από την Καστοριά,
επισκέπτες του κ. Νίκου
Στρατηδάκη. Ας μην ξεχνάμε
ότι οι χαρούμενοι άνθρωποι
έχουν 40% μειωμένο κίνδυνο
για καρδιοπάθεια συγκριτικά
με τους απαισιόδοξους.
Τέτοιες εκδηλώσεις όσο και
να φαίνονται σε μερικούς
ασήμαντες είναι πολύ
σηματικές για την υγεία μας.

Άνω: Ρένα Καρκόγλου

Στη φωτογραφία αριστερά διακρίνεται ο κ. Βασίλης Παπάς,
που δεν μπορεί να συγρατηθεί από το γέλιο.

Για τα οφέλη του γέλιου ας
δούμε λίγα τι λένε και οι
ιδικοί επιστήμονες:
Οι έρευνες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατέληξαν πριν από δύο χρόνια στο συμπέρασμα
ότι το γέλιο μας βοηθά
να αναπτύξουμε έως και
10% περισσότερη αντοχή
στον σωματικό πόνο. Δεν
είναι, όμως, μόνο αυτή η
θεραπευτική ιδιότητα που
έκανε τις γιαγιάδες μας να
λένε σοφά ότι το γέλιο είναι
το καλύτερο φάρμακο για όλα.
Ρίξτε μια ματιά στα οφέλη του
γέλιου για τον οργανισμό μας,
και… γελάστε με την ψυχή
σας, κάνει καλό.
Καίει θερμίδες: Ο Maciej
Buchowski, ένας ερευνητής
του Πανεπιστημίου Vanderbilt, διεξήγαγε μία μικρή
έρευνα στην οποία μέτρησε την ποσότητα των θερμίδων που ξοδεύονται με το γέλιο. Απέδειξε, λοιπόν,
ότι 10 με 15 λεπτά γέλιου «καίνε» 50 περίπου θερμίδες. Αυτό θεωρητικά σημαίνει ότι θα μπορούσατε να
χάσετε ένα κιλό αν… γελούσατε
ασταμάτητα για 26,5 ώρες
- Διευκολύνει τα αιμοφόρα
αγγεία να κάνουν σωστά τη
δουλειά τους: Ερευνητές στο
Πανεπιστήμιο του Maryland
μελέτησαν τις αντιδράσεις των
αιμοφόρων αγγείων σε άτομα
που παρακολούθησαν κωμωδίες
ή δράματα. Μετά την προβολή,
τα αγγεία της ομάδας που
παρακολούθησε την κωμωδία
αντέδρασαν φυσιολογικά
–διαστέλλονταν, δηλαδή, και
συστέλλονταν με ευκολία. Τα αγγεία, όμως, της ομάδας που παρακολούθησε το δράμα ήταν τεταμένα,
παρεμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη ροή του αίματος.
Διαβάστε περισσότερα στο: http://www.in2life.gr/wellbeing/health/article/286325/ta-ofelh-toy-gelioyhioymor-gia-pasa-noso.html

Άνω: Αριστερά ο κ. Γιώργοςκαι η κυρία Ευδοκία Τζελαλή από
την Καστοριά, στο τραπέζι του Ν. Στρατηδάκη και Ν. Μεσοτοπίτη.

Θερμά συγχαρητήρια θέλουν να
εκφράσουν ομογενείς που παρευρέθηκαν
στην υπέροχη βραδιά του γέλιου και δια
μέσου της “ΓΝΩΜΗΣ” στους Συλλόγους
Μακεδόνων “Μέγας Αλέξανδρος” και
“ΟΜΗΡΟΣ” Αττικής και νήσων
του Αιγαίου
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Απίστευτο.. Εγκεφαλικά νεκρή μητέρα
γέννησε το παιδί που κυοφορούσε!
Ένας Καναδός πατέρας και σύζυγος βιώνει ίσως τα πιο ανάμικτα
συναισθήματα που θα μπορούσε να βιώσει ποτέ ένας άνθρωπος.. Η
γέννηση του πρώτου του παιδιού ακολουθήθηκε από τον θάνατο της
γυναίκας του, που από τον Δεκέμβριο είχε διαπιστωθεί «εγκεφαλική
νεκρή» από το ιατρικό προσωπικό του μαιευτηρίου.
Το νεογέννητο αγοράκι, ο Iver Cohen Benson, έχει αποτελέσει
θέμα διεθνούς συζήτησης ,έπειτα από το αίτημα του πατέρα του,
Dylan, να κρατηθεί η μητέρα του Robyn εν ζωή μέσω μηχανικής
υποστήριξης ώστε να του δοθούν «μεγαλύτερες πιθανότητες
επιβίωσης».
Το αγοράκι γεννήθηκε το Σάββατο σε νοσοκομείο της Victoria

Γιατί ο βασιλιάς της Αγγλίας απαγχόνισε
τον αληθινό Anonymous και τη “συνωμοσία
της πυρίτιδας;”
Ήταν 31 Ιανουαρίου του 1606, όταν τα μέλη της
Συνωμοσίας της Πυρίτιδας, μαζί με τον εμπνευστή
της Γκάι Φοκς, οδηγήθηκαν στην αγχόνη και
κατόπιν διαμελίστηκαν για παραδειγματισμό.
Σύμφωνα με τη Μηχανή του Χρόνου, στη
Βρετανία, ο προτεστάντης Βασιλιάς Ιάκωβος
Α’, ασκούσε την εξουσία με τρόπο βίαιο και
τυραννικό. Οι μαζικές εκτελέσεις, οι κατασχέσεις
περιουσιών και οι εκδιώξεις από τα αξιώματα,
αποτελούσαν μια οδυνηρή πραγματικότητα για
τους Καθολικούς.
Ένας Άγγλος στρατιώτης από το Γιορκ, ο Γκάι
Φοκς, ανέλαβε την οργάνωση μιας ομάδας
Καθολικών, που στόχο είχε τη δημιουργία
Καθολικής επανάστασης σε ολόκληρη την
Αγγλία. Ευελπιστούσε πως η πυροδότηση
μιας σειράς έκρυθμων γεγονότων στο Λονδίνο
θα δημιουργούσε χάος και αναρχία, που θα
εξαπλώνονταν σε όλη την επικράτεια και με τη
βοήθεια του καθολικού στέμματος της Ισπανίας,
θα γινόταν εφικτή η ανατροπή της Μοναρχίας,
επιφέροντας ταυτόχρονα ένα καίριο χτύπημα στον
Προτεσταντισμό.
Θα ανατίναζε μαζί με τους συντρόφους του το Παλάτι του Γουέστμινστερ, γνωστό και ως Σπίτι του
Κοινοβουλίου, δολοφονώντας το Βασιλιά Ιάκωβο Α’, τη βασιλική οικογένεια, τους βουλευτές και όσα
μέλη της αριστοκρατίας και της προτεσταντικής εκκλησίας θα παρευρίσκονταν εκεί.
Για το σκοπό αυτό ο Φοκς και οι συνωμότες του νοίκιασαν το Δεκέμβριο του 1604 ένα κελάρι που έφτανε
μέχρι το υπόγειο του κτιρίου της Βουλής και άρχισαν να το γεμίζουν με βαρέλια γεμάτα μπαρούτι, τα
οποία έκρυβαν κάτω από σωρούς από κάρβουνα.
Ως το Μάρτιο του επόμενου έτους, το κελάρι είχε μετατραπεί σε μπαρουταποθήκη, αριθμώντας 36
βαρέλια με πυρίτιδα.
Η ευκαιρία για την εκτέλεση του ριψοκίνδυνου τολμήματος, δόθηκε όταν γνωστοποιήθηκε ότι στις 5
Νοεμβρίου του 1605, ο βασιλιάς Ιάκωβος και σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώρας, θα παρευρίσκονταν
σε μια διευρυμένη συνέλευση της Βουλής των Λόρδων και της Βουλής των Κοινοτήτων.

του Καναδά. “Το Σάββατο το απόγευμα γεννήθηκε ο όμορφος και
εκπληκτικός γιός μου, ο Iver Cohen Benson. Ο Iver είναι υγιής και
είναι ο πιο χαριτωμένος και πολύτιμος άνθρωπος που έχω γνωρίσει
ποτέ στη ζωή μου,” έγραψε στο blog του ο Dylan Benson.

Ωστόσο, κάθε συνωμοσία που δεν τηρεί τους συνωμοτικούς κανόνες είναι καταδικασμένη.
Την παραμονή του χτυπήματος στο Κοινοβούλιο, ένας από τους συνωμότες, ο Φράνσις Τρίσμαν,
θεώρησε ορθό να στείλει μία επιστολή στον καθολικό βουλευτή και γαμπρό του, Λόρδο Μόντιγκλ,
προειδοποιώντας τον να μη παρευρεθεί στη συνεδρίαση της επόμενης μέρας.

Η Robyn Benson, 32 ετών, η μητέρα του παιδιού, είχε διαπιστωθεί
εγκεφαλική νεκρή από τα τέλη Δεκεμβρίου, έπειτα από ξαφνική
εγκεφαλική αιμορραγία. Το Δεκέμβριο, βρισκόταν ήδη στην 22η
εβδομάδα εγκυμοσύνης. Ο Iver γεννήθηκε μετά από περίπου 28
εβδομάδες κύησης.

Η επιστολή αυτή προβλημάτισε τον Λόρδο, που έσπευσε να ενημερώσει την κυβέρνηση. Λέγεται
μάλιστα πως για τις υπηρεσίες του αυτές στο Στέμμα, έλαβε αργότερα 700 χρυσές λίρες.
Αμέσως διενεργήθηκαν έρευνες στις υπόγειες σήραγγες κάτω από τη Βουλή και ως τις πρώτες πρωινές
ώρες οι αρχές ανακάλυψαν το κελάρι, συλλαμβάνοντας επ’ αυτοφώρω τον Γκάι Φοκς.
Αν και παραδέχτηκε από την πρώτη στιγμή την πρόθεσή του να ανατινάξει το Κοινοβούλιο, ο Φοκς
βασανίστηκε σκληρά για να μαρτυρήσει τα ονόματα και των υπολοίπων συνωμοτών.
Σε ένα από τα βασανιστήρια μάλιστα, τον έδεσαν σε ένα κρεβάτι χειροπόδαρα με δερμάτινα λουριά και
τον τραβούσαν μέχρι να κοπούν οι μύες και να εξαρθρωθούν τα άκρα του.
Αρχικά η απάντηση του Φοκς στους βασανιστές του ήταν ένα πλατύ χαμόγελο, γεγονός που αιτιολογεί
και τη γελαστή έκφραση που έχει η λευκή μάσκα που τον απεικονίζει σήμερα, έπειτα όμως «έσπασε».
Η άλλη εκδοχή είναι ότι τον σημάδεψαν με τέτοιο τρόπο που φαινόταν να γελάει συνέχεια.
Σύντομα πραγματοποιήθηκαν 11 ακόμη συλλήψεις, στις οποίες ο βασιλιάς φρόντισε να συμπεριλάβει
ανάμεσα στους υπαίτιους και άλλους πολιτικούς εχθρούς του.
Οι «Συνωμότες της Πυρίτιδας», όπως έμειναν στην ιστορία, δικάστηκαν στις 27 Ιανουαρίου και
καταδικάσθηκαν σε θάνατο.
Απέναντι από το κτίριο που σκόπευαν να ανατινάξουν στήθηκε μια εξέδρα και ένας, ένας απαγχονίζονταν
και διαμελίζονταν.

Ο σύζυγός της, ο Dylan Benson, είπε προς τους γιατρούς να την
κρατήσουν ζωντανή υπό μηχανική υποστήριξη ώστε να επιτραπεί η
ανάπτυξη του μωρού έως ότου μπορέσει το παιδί να αναπτυχθεί έξω
από τη μήτρα, περίπου στις 26-28 εβδομάδες.
Το αγόρι γεννήθηκε περίπου 12 εβδομάδες πρόωρα, και απαιτείται
πλέον συνεχής ιατρική υποστήριξη για να κρατηθεί εν ζωή.
«Όπως αναμενόταν, έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμη
– εγώ και ο γιός μου – καθώς ο Iver συνεχίζει να μεγαλώνει και
να επιβιώνει υπό την φροντίδα του υπέροχου προσωπικού στο
νοσοκομείο» ανέφερε ο Dylan Benson, ο πατέρας του παιδιού..
pentapostagma.gr

Εξασφαλίστηκε η άδεια,
δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος
Σε γη της Εκκλησίας το
πρώτο ηλιοθερμικό πάρκο
στην Κύπρο
Λευκωσία: Την πρώτη άδεια για ηλιοθερμικό πάρκο στην Κύπρο,
εξασφάλισαν επενδυτές, αποκάλυψε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος, προσθέτοντας ότι το πάρκο αυτό, θα έχει έκταση
δύο χιλιάδες σκάλες σε
γη την οποία θα δώσει η
Εκκλησία.
Ωστόσο, δεν προχώρησε
σε περισσότερες
λεπτομέρειες ούτε για
το σε ποια περιοχή θα
δημιουργηθεί το πάρκο,
ούτε για το ποιοί είναι οι
πενδυτές, καθώς επίσης
ούτε για το ύψος της
επένδυσης.
Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους
επενδυτές, είτε για ξενοδοχεία είτε για άλλες επενδύσεις.
Το πρόβλημα, ανέφερε, είναι η γραφειοκρατία η οποία καθυστερεί
τις άδειες. Πηγή: philenews

Τελευταίος προς εκτέλεση έμεινε ο Φοκς, ο οποίος όμως κατά τη μεταφορά του στην εξέδρα, μην
έχοντας τον έλεγχο των άκρων του από τα βασανιστήρια, γλίστρησε και έπεσε με το κεφάλι.
Ο θάνατος ήταν ακαριαίος και ο Βασιλιάς ενοχλημένος, διέταξε να κατακρεουργηθεί το σώμα του και
να αποσταλούν τα κομμάτια απ’ άκρη σε άκρη σε όλο το βασίλειο, για να υποδηλώνουν την «τύχη των
προδοτών».
Μάλιστα, από το ίδιο έτος καθιέρωσε την 5η Νοεμβρίου, ημέρα εορτασμού της σωτηρίας του και
επικράτησης της Μοναρχίας.
Σήμερα η γιορτή είναι γνωστή με την ονομασία «Νύχτα του Γκάι Φοκς».
Κατά τον εορτασμό της πλήθος πυροτεχνημάτων φωτίζουν τον ουρανό, ενώ συνηθίζεται σε όλη την
επικράτεια της Βρετανίας να καίγονται ομοιώματα του Γκάι Φοκς.
Αυτά ντύνονταν πάντα με περίεργα ρούχα και με τα χρόνια η λέξη «Guy», πέρασε στην Αγγλική αργκό,
για να χαρακτηρίσει όσους συνήθιζαν να κυκλοφορούν με παρεμφερή ρούχα, ενώ πλέον χρησιμοποιείται
ως προσφώνηση του «παλιόφιλου». Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων τα
παιδιά κυκλοφορούν φορώντας τη μάσκα με τη μορφή του Φοκς, ενώ μικροί και μεγάλοι σιγοψιθυρίζουν
στιχάκια της εποχής:«Remember, remember, the fifth of November The Gunpowder treason and plot!
Η Συνωμοσία της Πυρίτιδας και η απειλή της ζωής του Βασιλιά ενέπνευσαν τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ για
το έργο «Μάκβεθ». Ήταν ο ίδιος ο θρύλος του Γκάι Φοκς που αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για το
κόμικ των Άλαν Μουρ και Ντέιβιντ Λοιντ, «V for Vendetta» με κεντρικό ήρωα τον μυστηριώδη V, που
κρύβει το πρόσωπό του πίσω από μια μάσκα του Γκάι Φοκς. Διασκευή αυτού του κόμικ αποτελεί και η
ομώνυμη ταινία του 2005, με τους Hugo Weaving και τη Natalie Portman.
Φόρο τιμής στον Γκάι Φοκς απέδωσε και ο Τζον Λένον, στο άλμπουμ του 1970 John Lennon/Plastic
Ono Band, χρησιμοποιώντας λίγο πριν ακουστεί μία έκρηξη, στον τελευταίο στίχο του τραγουδιού
«Remember», τον στίχο «Remember, remember, the 5th of November».
Σήμερα η μορφή του Γκάι Φοκς έχοντας ξεπεράσει τον χαρακτηρισμό του προδότη, που του
αποδόθηκε τα πρώτα χρόνια μετά την αποτυχημένη απόπειρα κατά της Μοναρχίας, αποτελεί σύμβολο
αγωνιστικότητας εναντίον κάθε είδους εξουσίας και καταπίεσης.
Στην Αθήνα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη μνήμη της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, κάνει
πάντα την εμφάνισή του το εξής σύνθημα :«Remember, remember, the 6th of December»…
Πάραυτα, ο Γκάι Φοκς, ίσως παραμένει ο μόνος άνθρωπος που μπήκε ποτέ σε Κοινοβούλιο έχοντας
ειλικρινείς προθέσεις…

15 Γνώμη

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες του Sochi 2014
298 μετάλλια περασμένα γύρω από το λαιμό αθλητών από 26 χώρες
Αντώνης Ανακέφαλος
Με την τελετή έναρξης άνοιξε,η
αυλαία των Χειμερινών
Ολυμπιακών Αγώνων στις
7 Φεβρουαρίου στο Σότσι
της Ρωσίας. Αθλητές από 80
χώρες θα αγωνίστηκαν σε 98
αθλήματα.
Το ρωσικό θέρετρο του
Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα
φιλοξένησε τους πιο
δαπανηρούς Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς
το κόστος τους ανέρχεται σε
37 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι Αγώνες κοστίζουν πολύ
περισσότερο από τους θερινούς
Ολυμπιακούς της Αθήνας,
του Πεκίνο, ακόμη και του
Λονδίνου.
Περισσότεροι από 37.000
αστυνομικοί και δυνάμεις
του στρατού είχαν αναλάβει
την διασφάλιση της ομαλής
διεξαγωγής των Αγώνων. Ο
στρατός θα έχει στη διάθεσή του
συστήματα αντιαεροπορικής
άμυνας νέας γενιάς, ενώ θα
παρακολουθούνται όλες οι
τηλεπικοινωνίες.
Οι 22οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί
Αγώνες, θα διέρκρσαν από τις 7
έως τις 23 Φεβρουαρίου.
Το φαντασμαγορικό σόου των
Ρώσων ξεκίνησε στις 18.15
(ώρα Ελλάδας), ενώ στις 18.32
έκανε την πρώτη την εμφάνισή
της η ελληνική αποστολή, με
σημαιοφόρο την Παναγιώτη
Τσακίρη.
Μάλιστα την ώρα που μπήκαν
στο ολυμπιακό στάδιο Fisht οι
Έλληνες αθλητές οι διοργανωτές
εμφάνισαν με προτζέκτορα
έναν χάρτη της Ελλάδας, όπως
συνέβη άλλωστε και με τις
άλλες χώρες.
Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε
η παρέλαση όλων των
αποστολών, διαδικασία που
διήρκησε μέχρι τις 19.30, όταν
και έκαναν την εμφάνισή τους
στο Στάδιο οι τρεις μασκοτ
των Χειμερινών Ολυμπιακών
αγώνων.
Ακολούθησαν φαντασμαγορικά
σόου, βασισμένα στην ιστορία
της Ρωσίας, μέχρι τις 20.26 όταν
ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ
Πούτιν κήρυξε την έναρξη
των χειμερινών Ολυμπιακών
Αγώνων.
Ο Πούτιν είχε στο πλευρό του
τον πρόεδρο της ΔΟΕ Τόμας
Μπαχ, που όλο το προηγούμενο
διάστημα προσπαθούσε να
κρατήσει αποστάσεις από τους
επικριτές της διοργάνωσης.
Στις 20:49 η γνωστή Ρωσίδα
τενίστρια, Μαρία Σαράποβα
έφερε την ολυμπιακή φλόγα
μέσα στο στάδιο και την
παρέδωσε στην πρωταθλήτρια
στο άλμα επί κοντώ, Έλενα
Ισινμπάγιεβα, ενώ στις 20.54
έγινε η αφή στον Ολυμπιακό
Βωμό από τον παίκτη του χόκεϊ,
Βλάντισλαβ Τρέτιακ και την
Ολυμπιονίκη του σκι, Ιρίνα
Ροντνίνα.
Η τελετή διεξήχθη παρουσία
του Γενικού Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών Μπαν
Κι-μουν, των ηγετών της
Ιαπωνίας και της Κίνας και
υψηλόβαθμους εκπροσώπους
άλλων 40 χωρών.
Πάντως πολλές και ηχηρές ήταν
και οι απουσίες, όπως αυτές των

πολίτης της αχανούς ευρωπαϊκής
χώρας καυχήθηκε πως αυτή
υπήρξε η κύρια επιτυχία της
διοργάνωσης. «Η αποστολή
του Σότσι ήταν ακριβώς αυτό.
Δεν προσφέραμε μόνο σάιτ και
σύγχρονες υποδομές αλλά και
την ελίτ του εθνικού αθλητισμού
μας», υπογράμμισε ο Πούτιν.
Πίνακας μεταλλίων
Μετά την ολοκλήρωση της
7ης ημέρας στους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι,
στον πίνακα των μεταλλίων η
Γερμανία έχει τα περισσότερα
χρυσά (7 στον αριθμό), ενώ
στις περισσότερες κατακτήσεις
προηγείται η Νορβηγία με 13

Μπαράκ Ομπάμα και Φρανσουά
Ολάντ, πρόεδρων των ΗΠΑ
και Γαλλίας αντίστοιχα,
της Γερμανίας Γιόακιμ
Γκάουκ και του Βρετανού
Πρωθυπουργού, Ντέιβιντ
Κάμερον, που θέλησαν έτσι να
εκφράσουν τις διαμαρτυρίες
τους για την καταπάτηση στη
Ρωσία των δικαιωμάτων των
ομοφυλοφίλων.
Στην τελετή συμμετείχαν
περίπου 3.000 καλλιτέχνες σε
ένα σόου διάρκειας δυόμισι
ωρών, ενώ συμμετείχε
και η Ρωσίδα σοπράνο
Άννα Νετρέμπκο, ένα από
τα μεγαλύτερα ονόματα
της διεθνούς όπερας, που
τραγούδησε τον Ολυμπιακό
ύμνο.
Γκάφα με τους Ολυμπιακούς
κύκλους
Πάντως δεν έλειψαν τα
ευτράπελα δεν έλειψαν από
την τελετή έναρξης. Πιο
συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια
του show ο κόκκινος από τους
πέντε Ολυμπιακούς Κύκλους
του συμβόλου των Ολυμπιακών
Αγώνων, που συμβόλιζε την
Ήπειρο της Αμερικής δεν
άνοιξε ποτέ. Οι άλλοι τέσσερις
συμβολίζουν: Μπλε = Ευρώπη,
Κίτρινο = Ασία, Μαύρο =
Αφρική και Πράσινο = Ωκεανία.
Μετάλλια με κομμάτια από
μετεωρίτη φόρεσαν στο λαιμό
τους 10 χρυσοί Ολυμπιονίκες
Κομμάτια του μετεωρίτη
Chelyabinsk έχει ενσωματώσει
η Ρωσία στα αναμνηστικά
μετάλλια που θα δοθούν στους
10 χρυσούς ολυμπιονίκες.
Πρόκειται για ειδικά μετάλλια
που θα έχουν μια προστατευτική
επικάλυψη νικελίου και
θα κοσμούνται με χρυσό
και ασήμι. Την ίδια στιγμή
άλλα 40 πολύτιμα κομμάτια
θα πουληθούν σε ιδιώτες
συλλέκτες.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν
τα Ρωσικά μέσα ενημέρωσης,
τα κομμάτια του μετεωρίτη
ενσωματώθηκαν στο κέντρο του
κάθε αναμνηστικού μεταλλίου
από ειδικούς σε ένα εργαστήριο
στο Ζλάτουστ, στην περιοχή
Chelyabinsk.
Φαντασμαγορική η τελετή λήξης
η «σκυτάλη» τώρα στη Νότια
Κορέα
Μέσα σε μια φαντασμαγορική
ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκαν,
με την τελετή λήξης, οι 22οι
Χειμερινοί Ολυμπιακοί
Αγώνες του Σότσι. Χιλιάδες
πυροτεχνήματα φώτισαν τον
ουρανό πάνω από το Ολυμπιακό
στάδιο Φιστ, όπου η Ελλάδα

είχε πάλι την τιμητική της,
καθώς υψώθηκε η ελληνική
σημαία και ακούστηκε ο εθνικός
ύμνος της γενέτειρας των
Ολυμπιακών Αγώνων.
Οι αθλητές απ’ όλες τις χώρες,
οι οποίοι επί δύο εβδομάδες
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους, είχαν την τιμητική τους σε
αυτό το «πάρτι» και παρέλασαν
κατά σειρά ανά χώρα, αλλά και
όλοι μαζί ταυτόχρονα, μέσα στο
στάδιο.
Χορευτές από τα θρυλικά
μπαλέτα Μπολσόι μάγεψαν
τους θεατές σε όλο τον κόσμο
και οι εικόνες με το καραβάκι
μέσα στο στάδιο χαράχθηκαν
στη μνήμη όλων όσοι
παρακολούθησαν.
Στο τέλος, η Ρωσία παρέδωσε
την Ολυμπιακή σημαία
και την «σκυτάλη» στην
πόλη Πιονγκτσάνγκ της
Νότιας Κορέας, η οποία
το 2018 θα φιλοξενήσει
την 23η διοργάνωση (9-25
Φεβρουαρίου), αφού πρώτα
ο πρόεδρος της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας
Μπαχ, κήρυξε τη λήξη των
Αγώνων του Σότσι, τονίζοντας:
«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη
φιλοφρόνηση από το να
πω εκ μέρους όλων των
συμμετεχόντων και εκ
μέρους όλων των φίλων μου
Ολυμπιακών αθλητών ότι αυτοί
ήταν οι Αγώνες των αθλητών.
Κηρύσσω τη λήξη των 22ων
Χειμερινών Ολυμπιακών
Αγώνων. Σύμφωνα με την
παράδοση, καλώ τη νεολαία
του κόσμου να συγκεντρωθεί
σε τέσσερα χρόνια από τώρα
στην Πιονγκτσάνγκ για να
γιορτάσει μαζί μας τους 23ους
Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες».
Ο κόσμος είδε τη νέα Ρωσία»
δηλώνει ο Πούτιν
Mια Ρωσία «ανοικτή, σύγχρονη
και πολύπλευρη»: αυτή είναι η
εικόνα που το ρωσικό κράτος
πρόσφερε στον υπόλοιπο κόσμο
κατά τη διάρκεια των Αγώνων
στο Σότσι σύμφωνα με τον
Πρόεδρό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.
Μια Ρωσία «ανοικτή, σύγχρονη
και πολύπλευρη»: αυτή είναι η
εικόνα που το ρωσικό κράτος
πρόσφερε στον υπόλοιπο κόσμο
κατά τη διάρκεια των Αγώνων
στο Σότσι σύμφωνα με τον
Πρόεδρό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.
Μία ημέρα μετά το κλείσιμο των
22ων Χειμερινών Ολυμπιακών
Αγώνων, την επομένη της
τελετής λήξης και κατά τη
διάρκεια της επίσημης τελετής
παράδοσης των βραβείων στους
Ρώσους αθλητές, ο πρώτος

ΧΩΡΑ ΧΡ. ΑΣΗΜ. ΧΑΛΚ.
ΣΥΝ.
1. Γερμανία 7 2 1 10
2. Ελβετία 5 1 1 7
3. Καναδάς 4 5 2 11
4. Νορβηγία 4 3 6 13
4. ΗΠΑ 4 3 6 13
6. Ολλανδία 4 3 5 12
7. Λευκορωσία 3 0 1 4
8. Ρωσία 2 5 5 12
9. Κίνα 2 2 0 4
10. Γαλλία 2 0 2 4
11. Πολωνία 2 0 0 2
12. Αυστρία 1 4 0 5
13. Ιαπωνία 1 2 1 4
14. Σλοβενία 1 1 2 4
15. Μ. Βρετανία 1 0 1 2
15. Νότια Κορέα 1 0 1 2
17. Σλοβακία 1 0 0 1
18. Σουηδία 0 5 2 7
19. Ιταλία 0 2 2 4
20. Τσεχία 0 2 1 3
21. Αυστραλία 0 1 1 2
22. Κροατία 0 1 0 1
22. Φινλανδία 0 1 0 1
24. Λετονία 0 0 2 2
25. Καζακστάν 0 0 1 1
25. Ουκρανία 0 0 1 1
Όλες ο Ελληνικές συμμετοχές
μέχρι σήμερα!
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί
Αγώνες δεν είναι το δυνατό
χαρτί της Ελλάδας, αφού
μόλις 58 αθλητές έχουν
εκπροσωπήσει τη χώρα μας
στις 21 διοργανώσεις που έχουν
προηγηθεί. Διαβάστε ποιοι είναι
αυτοί και τι έχουν καταφέρει.
Χρειάστηκε να περάσουν
12 χρόνια μέχρι να υπάρξει
ελληνική συμμετοχή στους
Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες, αφού από το
Σαμονί που ξεκίνησε αυτή η
διοργάνωση το 1924, φτάσαμε
στο 1936 και στο ΓκάρμιςΠάρτενκιρχεν, όπου ο Δημήτρης
Νεγροπόντης δοκίμασε τις
δυνάμεις του.
Μπορεί να μην κατάφερε να
τερματίσει στα τρία αγωνίσματα
όπου αγωνίστηκε, αλλά είχε ήδη
γράψει ιστορία και έκανε την
αρχή.
Τα χειμερινά σπορ άλλωστε
ήταν πολύ λίγο διαδεδομένα στη
χώρα μας και όλα ουσιαστικά
ξεκίνησαν, όταν στις αρχές
του 20ου αιώνα ο Κώστας
Ελευθερουδάκης, γνωστός από
την αλυσίδα βιβλιοπωλείων,
ήταν αυτός που έφερε τα πρώτα
πέδιλα στην Ελλάδα.
Από τότε κάποιοι πρωτοπόροι
για το ελληνικό σκι (Μορίς
Ερτζόγλου, Πενέ Σούλπις,
Χούμπερτ Σρίμπλ, Όττο
Σίμιτσεκ, Ρόμπερτ Κνάπε,
Γκουστάβος Ντοριέ κ.α.),
φρόντισαν να διαδώσουν το
άθλημα, κυρίως μέσω των
ορειβατικών συλλόγων τους.
Η πρώτη ελληνική συμμετοχή
λοιπόν ήρθε στους αγώνες
του 1936, στο Γκάρμις
-Πάρτενκίρχεν, με τον
Δημήτρη Νεγροπόντη και από
τότε έχουν εκπροσωπήσει τα
ελληνικά χρώματα 58 αθλητές
και αθλήτριες, μέχρι και το

Βανκούβερ. Ιστορική ήταν και
η πρώτη γυναικεία συμμετοχή
για τα ελληνικά χρώματα με την
Θωμαή Λεφούση να έχει την
τιμή, συμμετέχοντας στο αλπικό
σκι, το 1988 στο Κάλγκαρι του
Καναδά.
Αναλυτικά οι Έλληνες
που έχουν συμμετάσχει σε
Χειμερινούς Ολυμπιακούς
αγώνες όπως τους κατέγραψε
στο σάιτ της ομοσπονδίας
Χιονοδρομίας, μετά από
έρευνα που έκανε ο αείμνηστος
συνάδελφος Σπύρος
Παπαγιάννης, σε μια εξαιρετική
δουλειά.
ΓΚΑΡΜΙΣ ΠΑΡΤΕΝΚΙΡΖΕΝ
1936
Δημήτρης Νεγροπόντης (δεν
τερμάτισε στην ελεύθερη
κατάβαση, στην τεχνική
κατάβαση, ούτε στα 18
χιλιόμετρα σκι ανωμάλου
δρόμου)
ΣΕΝΤ ΜΟΡΙΤΣ 1948
Φώτης Μαυροπίλης (101ος
στην ελεύθερη κατάβαση)
ΟΣΛΟ 1952
Αλέξανδρος Βουξινός (72ος
στην τεχνική κατάβαση αλπικού
σκι)
Αντώνης Μιλιόρδος (δεν πήρε
θέση κατάταξης στην ελεύθερη
και στην τεχνική κατάβαση
αλπικού σκι)
Άγγελος Λεμπέσης (δεν πήρε
θέση κατάταξης στην ελεύθερη
κατάβαση)
ΚΟΡΤΙΝΑ ΝΤ’ ΑΜΠΕΤΣΟ
1956
Άρης Βατιμπέλας (46ος
στην ελεύθερη και 85ος στην
γιγαντιαία τεχνική κατάβαση)
Χρήστος Παπαγεωργίου (47ος
στην ελεύθερη και 87ος στην
γιγαντιαία τεχνική κατάβαση)
Αλέξανδρος Βουξινός (Δεν
τερμάτισε στη γιγαντιαία
κατάβαση)
ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 1964
Κωνσταντίνος Καρύδας (73ος
στην ελεύθερη και στην
γιγαντιαία τεχνική στο αλπικό
σκι)
Δημήτρης Πάππος (72ος στη
γιγαντιαία τεχνική κατάβαση)
Βασίλης Μακρίδης (78ος στη
γιγαντιαία τεχνική κατάβαση)
ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 1968
Αθανάσιος Τσιμικάλης (70ος
στην ελεύθερη και 78ος στην
γιγαντιαία τεχνική κατάβαση)
Δημήτρης Πάππος (72ος
στην ελεύθερη και 79ος στην
γιγαντιαία τεχνική κατάβαση)
Δημήτρης Ανδρεάδης (68ος στα
15 χιλιόμετρα σκι ανωμάλου
δρόμου)
ΣΑΠΟΡΟ 1972
Σπύρος Θεοδώρου (39ος στην
γιγαντιαία τεχνική κατάβαση)
Παναγιώτης Αλεξανδρής
(41ος στην γιγαντιαία τεχνική
κατάβαση)
Γιάννης Ταμπούρης (46ος στην
γιγαντιαία τεχνική κατάβαση)
ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 1976
Σπύρος Θεοδώρου (49ος στην
γιγαντιαία τεχνική κατάβαση
και 66ος στην τεχνική
κατάβαση)
Θωμάς Καραδήμας (50ος στην
γιγαντιαία τεχνική κατάβαση
και 65ος στην τεχνική
κατάβαση)
Στάθης Μπογδάνος (75ος στα
15 χιλιόμετρα σκι ανωμάλου
δρόμου)

(Συνέχεια στη σελίδα 16)
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ
Συγγραφέας: Αργυρώ Πιπίνη
Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Μια εβδομάδα είναι γεμάτη
περιπέτειες. Είναι γεμάτη
όμορφες και άσχημες στιγμές.
Μπορεί να έχει μπαλέτο,
σινεμά και παιδική χαρά,
αλλά και φακές, μπρόκολο και
μαθηματικά.
Μπορεί να έχει φιλάκια
καληνύχτας και παρέα με την
κολλητή, αλλά και γλώσσα και
διάβασμα πολύ. Έχει όμως και
την τελευταία μέρα (ή μήπως την
πρώτη;), την Κυριακή.
Μια γλυκιά και τρυφερή ιστορία, που έχει τη μορφή ημερολογίου.
Η ηρωίδα γράφει κι εμείς ζούμε μαζί της την καθημερινότητά της.
Μαθαίνουμε τι αγαπά, τι σιχαίνεται, τι φοβάται και νιώθουμε πως
τελικά κι άλλοι αισθάνονται όπως κι εμείς. Κι άλλοι σκέφτονται
όπως κι εμείς. Κι είναι τόσο παρήγορο αυτό και τόσο γλυκό!

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες του Sochi 2014
(Συνέχεια από σελίδα 15)
Θανάσης Κουτσογιάννης
(78ος στα 15 χιλιόμετρα σκι
ανωμάλου δρόμου και 67ος στα
30 χιλιόμετρα)
ΛΕΪΚ ΠΛΑΣΙΝΤ 1980
Λάζαρος Αρχοντόπουλος (48ος
στο σκι δρόμου αντοχής)
Αρχοντίδης Σταματίου (51ος
στο σκι ανωμάλου δρόμου)
Γιάννης Σταματίου (59ος στο
σκι δρόμων αντοχής και 33ος
στην τεχνική κατάβαση)
ΣΕΡΑΓΕΒΟ 1984
Λάζαρος Αρχοντόπουλος
(25ος στην τεχνική κατάβαση,
49ος στην γιγαντιαία τεχνική
κατάβαση και 59ος στην
ελεύθερη)
Γιάννης Τριανταφυλλίδης (28ος
στην τεχνική κατάβαση και 50ος
στην γιγαντιαία)
Ανδρέας Παντελίδης (51ος στην
γιγαντιαία τεχνική κατάβαση και
56ος στην ελεύθερη)
Γιάννης Σταματίου (55ος
στην ελεύθερη αλλά και στην
γιγαντιαία τεχνική κατάβαση)

δρόμου)
Δημήτρης Τσουρέκας (98ος
στα 10 χιλιόμετρα, 76ος στα
30 χιλιόμετρα και 91ος στην
καταδίωξη)
Γιάννης Μητρούλης (84ος στα
10 χιλιόμετρα, 74ος στα 30
χιλιόμετρα)
Νίκος Αναστασιάδης (99ος στα
10 χλμ σκι ανωμάλου δρόμου,
82ος στην καταδίωξη σκι
ανωμάλου δρόμου και 92ος στην
ατομική χρονομέτρηση διάθλου)
Θανάσης Τσακίρης (42ος στην
ατομική χρονομέτρηση διάθλου
αλλά και 79ος στο σπριντ)
Θωμαή Λεφούση (42η στην
γιγαντιαία τεχνική κατάβαση
αλπικού σκι)
Γιάννης Καπράρας (71ος στο
γιγαντιαίο σλάλομ)
Θωμάς Λεφούσης (73ος στο
γιγαντιαίο σλάλομ)
Ελληνική ομάδα (16η στην
σκυταλοδρομία 4x10χλμ στο σκι
ανωμάλου δρόμου)
ΛΙΛΕΧΑΜΕΡ 1994
Θωμαή Λεφούση (τεχνική

Συγγραφέας: Κατερίνα Σέρβη
Εικονογράφηση: Θανάσης Πέτρου, Λίλα Καλογέρη
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Η μαμά της Στέλλας είναι αρχαιολόγος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό;
Ούτε η Στέλλα ήξερε ακριβώς, μέχρι που πήγε μαζί της στην
Κρήτη, σε μια ανασκαφή. Κι εκεί η Στέλλα, έπρεπε να λύσει πολλά
μυστήρια. Τι σημαίνει για έναν αρχαιολόγο σκαπάνη, σκουπάκι,
ξυστράκι; Πόσο εύκολο
είναι να ξανακολλήσεις ένα
σπασμένο μινωικό αγγείο; Και
το σπουδαιότερο απ’ όλα; Τι
θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει;
Μπαλαρίνα; Κτηνίατρος;
Ξυλογλύπτρια; Ή μήπως
αρχιολόγος, σαν τη μαμά της;
Πολλές οι ερωτήσεις αλλά
οι περισσότερες απαντήσεις
δίνονται από τη συγγραφέα, την
Κατερίνα Σέρβη, αρχαιολόγος και
η ίδια. Τα παιδιά είναι ωραίο να
δοκιμάζουν διάφορα πράγματα
για να αποφασίσουν τι θέλουν να
γίνουν όταν μεγαλώσουν. Η μαμά
της ηρωίδας μα αβίαστο τρόπο
δείχνει στην κόρη της τη μαγεία της αρχαιολογίας. Τι τυχερή μα την
αλήθεια! Όμως δεν την πιέζει. Όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα
να ακολουθήσουν όποιο επάγγελμα ονειρεύονται κι ας μην είναι το
επάγγελμα των γονιών τους.

Ιδιαίτερα ευεργετικό φρούτο
Τα ακτινίδια προστατεύουν τους πνεύμονες

Δημήτρης Μπιλιούρης (77ος
στα 15 χιλιόμετρα σκι ανωμάλου
δρόμου)
Λάζαρος Τουσουνίδης (78ος στα
15 χιλιόμετρα)
ΚΑΛΓΚΑΡΙ 1988
Θωμαή Λεφούση (25η στην
τεχνική κατάβαση αλπικού σκι
γυναικών)
Γιάννης Σταματίου (25ος στο
σύνθετο αλπικού σκι, 49ος στην
γιγαντιαία τεχνική κατάβαση)
Γιάννης Καπράρας (50ος στη
γιγαντιαία τεχνική κατάβαση και
46ος στη γιγαντιαία κατάβαση)
Νίκος Αναστασιάδης (82ος στα

κατάβαση αλπικού σκι)
Θανάσης Τσακίρης (37ος στα
στην ατομική χρονομέτρηση και
56ος στο σπριντ του διάθλου)
Γρηγόρης Ζέμπαλντ και
Μαρίνος Χριστόπουλος (34οι
στο διθέσιο μπόμπσλεντ)
Σπύρος Πίνας (34ος στο λουτζ)
Γκρέτα Ζέμπαλντ (34η στο
λουτζ)
Νίκος Καλοφύρης (82ος στα 10
χλμ και 70ος στα 30 χλμ)
Χρήστος Τίτας (83ος στα 10 χλμ
και 71ος στα 30 χλμ)
Νίκος Αναστασιάδης (86ος στα
10 χλμ και 68ος στα 30 χλμ.
αλλά και 73ος στην καταδίωξη

Τα ακτινίδια είναι κυρίως
γνωστά για την ενίσχυση
της καλής λειτουργίας του
εντέρου και την πρόληψη της
δυσκοιλιότητας, παρόλο που
έχουν μεγάλη διατροφική
αξία και πολλές θεραπευτικές
ιδιότητες για τον ανθρώπινο
οργανισμό. Είναι εξαιρετική
πηγή βιταμινών C, D, B6, B12, K, ψευδαργύρου και φυτικών
ινών, ενώ ενισχύουν στο μέγιστο το ανοσοποιητικό σύστημα.
Μία πρόσφατη έρευνα από την Ιταλία που δημοσιεύθηκε στο
επιστημονικό περιοδικό «Thorax» αποδεικνύει ότι τα ακτινίδια
έχουν τεράστια θεραπευτικά οφέλη για τους πνεύμονες, ενώ
καταπολεμούν το άσθμα, τον βήχα και τον συριγμό κατά την
αναπνοή. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας
έδειξαν ότι η συστηματική κατανάλωση ακτινιδίων μειώνει
κατά 44% τον συριγμό, 28% την καταρροή της μύτης, 25% τον
χρόνιο βήχα και 32% τη μειωμένη αναπνοή.
Επίσης, το ακτινίδιο προλαμβάνει από το κρυολόγημα,
βελτιώνει το πεπτικό σύστημα, καταστρέφει τις ελεύθερες
ρίζες, καταπολεμά το οξειδωτικό στρες, μειώνει τη φθορά των
κυττάρων, έχει αντικαρκινικές ιδιότητες και βελτιώνει την
υγεία της επιδερμίδας. -

30 χιλιόμετρα δρόμου αντοχής)
Θανάσης Τσακίρης (72ος στα
15, 76ος στα 30 χιλιόμετρα του
σκι αντοχής)
Χρήστος Τίτας (66ος στα 15
χιλιόμετρα, 70ος στα 30χλμ
δρόμων αντοχής)
ΑΛΜΠΕΡΒΙΛ 1992
Τιμολέων Τσουρέκας (91ος
στα 10 χιλιόμετρα, 88ος στην
καταδίωξη σκι ανωμάλου

στο σκι ανωμάλου δρόμου)
ΝΑΓΚΑΝΟ 1998
Μαρούσα Πάππου (21η
στο γιγαντιαίο σλάλομ του
σνόουμπορντ),
Μάρκος Χατζηκυριακάκης
(27ος στο γιγαντιαίο σλάλομ του
σνόουμπορντ)
Σοφία Μυστριώτη (34η στο
γιγαντιαίο σλάλομ αλπικού σκι)
Θανάσης Τσακίρης (58ος στο

σπριντ του διάθλου και 65ος
στην ατομική χρονομέτρηση)
Σπύρος Πίνας (24ος στο λουτζ)
Λευτέρης Φάφαλης (86ος στα
10 χλμ σκι ανωμάλου δρόμου)
Κατερίνα Αναστασίου (79η στα
5 χιλιόμετρα)
Γιάννης Καμπάνης και
Γρηγόρης Ζέμπλαντ (30οι στο
διθέσιο μπόμπσλεντ)
Τάσος Παπακωνσταντίνου
- Πιτ Κολοτούρος - Τζον
Άντριου Καμπάνης, Γρηγόρης
Ζέμπλαντ (31οι στο τετραθέσιο
μπόμπσλεντ)
ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 2002
Βασίλης Δημητριάδης (43ος
στην γιγαντιαία τεχνική
κατάβαση αλπικού σκι)
Κωνσταντίνα Κούτρα (37η στην
τεχνική κατάβαση)
Σταύρος Χριστοφορίδης (85ος
στο σπριντ διάθλου)
Δέσποινα Βαβάτση (68η στο
σπριντ και 70η στην ατομική
χρονομέτρηση του διάθλου)
Τζον Άντριου Καμπάνης και
Γιάννης Λειβαδίτης (31οι στο
διπλό μπόμπσλεντ)
Λευτέρης Φάφαλης (40ος στο
σπριντ, 65ος στα 15 χιλιόμετρα,
68ος στην καταδίωξη στο σκι
ανωμάλου δρόμου)
Κατερίνα Μπαλκαμπά (57η στο
σπριντ και 71η στην καταδίωξη
στο σκι ανωμάλου δρόμου)
Μιχάλης Βουδούρης (23ος στο
σκέλετον)
Σύνθια Νίνου (13η στο
σκέλετον)
ΤΟΡΙΝΟ 2006
Βασίλης Δημητριάδης (23ος
στην τεχνική κατάβαση αλπικού
σκι)
Μάγδα Καλομοίρου (39η στην
γιγαντιαία τεχνική κατάβαση)
Σταύρος Χριστοφορίδης (83ος
στο σπριντ του διάθλου και 87ος
στην ατομική χρονομέτρηση)
Λευτέρης Φάφαλης (29ος
στο σπριντ στο σκι ανωμάλου
δρόμου)
Παναγιώτα Τσακίρη (66η στο
σπριντ στο σκι ανωμάλου
δρόμου
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 2010
Παναγιώτα Τσακίρη (86η στα
7.5 χλμ. και 85η στα 15χλμ.
στους δρόμους αντοχής)
Θανάσης Τσακίρης (88ος στα
10χλμ. και 80ός στα 20χλμ.
στους δρόμους αντοχής)
Βασίλης Δημητριάδης (33ος
στο σλάλομ, δεν τερμάτισε στο
δεύτερο γύρο του γιγαντιαίου
σλάλομ και κατετάγη 87ος)
Σοφία Ράλλη (47η στο σλάλομ
και 53η στο
γιγαντιαίο σλάλομ)
Στέφανος
Τσιμικάλης (65ος
στο γιγαντιαίο
σλάλομ, δεν
τερμάτισε στο
σλάλομ)
Λευτέρης Φάφαλης
(50ός στο σπριντ
ανωμάλου δρόμου)
ΣΟΤΣΙ 2014
Μαρία Ντάνου
(73η στα 10χλμ.)
Παναγιώτα
Τσακίρη (Δρόμοι
αντοχής)
Μασιμιλιάνο
Βαλκαρέτζι

(Αλπικό σκι)
Κωσταντίνος Συκαράς (Αλπικό
σκι)
Σoφία Ράλλη (Αλπικό σκι)
Απόστολος Αγγέλης (Δρόμος
αντοχής, Δίαθλο)
Νικόλας Πολυχρονίδης (Άλμα)
Αλέξανδρος Κεφάλας
(Σκέλετον)
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Ψήγματα παράδοσης

Αποκριάτικες εθιμικές ώρες-Ψυχοσάββατα
Της ΑΡΓΥΡΩΣ ΜΑΜΑΛΗ-ΚΟΠΑΝΟΥ

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΛΩΝ
Το έργο για το Ασανσέρ στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης όπως βλέπετε και στην παραπάνω φωτογραφία
προχωρεί. Αλλά όπως μας δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοινότητας
κ. Γεώργιος Γιαννακόπουλος, στο 604-551-7177. Απαιτούνται
χρήματα και κάνει έκκληση στην ομογένεια να βοηθήσουν για
την αποπεράτωση του έργου. Οι πολλές σκάλες στην είσοδο
της εκκλησίας ήταν μεγάλο πρόβλημα για τους ηλικιωμένους
άνδρες και γυναίκες. Έπρεπε το έργο αυτό να γίνει και γι’ αυτό
παρακαλούνται όσοι μπορούν να ενισχύσουν την εκκλησία να
έρθουν σε επαφή με τον Πρόεδρο.

ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΠΕΛΙΓΧΑΜ

Στην άνω φωτογραφία διακρίνεται ο μικρός Νίκος Οδυσσέας
Αδαμόπουλος, την ημέρα των Θεοφανείων βούτηξε στην
θάλασσα μαζί με άλλα τρία παιδιά αψηφώντας το κρύο (3ο
βαθμοί) και έπιασε τον σταυρό που έρριξε στη θάλασσα ο π.
Μιχαήλ της εκκλησίας Αγίας Σοφίας του Belligham.

Πέθανε σε ηλικία 110 ετών η γηραιότερη επιζήσαντα
του oλοκαυτώματος
Αντώνης Ανακέφαλος
Η Άλις Χερζ-Σόμερ, μία Εβραία μουσικός από την Πράγα, η οποία θεωρείται η
γηραιότερη επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, πέθανε στο Λονδίνο σε ηλικία 110 ετών
Το 1943 οι Ναζί έστειλαν της Άλις μαζί με το γιο της στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
Τερεζίενσταντ, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τόσο ο σύζυγός
της, Λέοπολντ, όσο και η μητέρα της, Σόφι, σκοτώθηκαν στο Αουσβιτς, ωστόσο ο
γιος της επέζησε του Β” Παγκοσμίου Πολέμου.
«Η Αλις Σόμερ απεβίωσε ειρηνικά το πρωί στο κρεβάτι της κοντά στην οικογένειά
της. Πολλά έχουν γραφτεί για αυτήν αλλά για όλους εμάς που την ξέραμε καλύτερα,
ήταν η αγαπητή μας Τζίτζι» είπε ο εγγονός της, Άριελ Σόμερ, επιβεβαιώνοντας
την Κυριακή το θάνατό της. «Μας αγαπούσε πολύ, γελούσαμε όλοι μαζί και μας
δίδαξε την αγάπη για τη μουσική. Αποτέλεσε έμπνευση και ο κόσμος μας θα είναι
φτωχότερος χωρίς αυτή δίπλα μας», πρόσθεσε. Η Χερζ-Σόμερ γεννήθηκε στην Πράγα
το 1903. Μαζί με το γιο της απελευθερώθηκαν από τη ναζιστική αιχμαλωσία το 1945.
Κατόπιν μετανάστευσε στο Ισραήλ προτού κατοικήσει μόνιμα στη Βρετανία. Ο γιος
της Ραφαέλ, ένας καταξιωμένος τσελίστας και μαέστρος, πέθανε το 2001, αναφέρει
το Reuters.Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Lady in Number 6» εξιστορεί τη ζωή της
Άλις Χερζ-Σόμερ και έχει προταθεί για Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού
Μήκους στα επερχόμενα βραβεία.

Η «Προσφωνήσιμη», η εβδομάδα
των Απόκρεων ή «Κρεατινή» και
οι Τρανές Απόκριες ή «Τυρινή»
είναι οι τρεις εβδομάδες που
περιλαμβάνονται
σε
όλη
την περίοδο «Απόκριες» και
«Αποκριά».
Τη δεύτερη εβδομάδα η
κρεατοφαγία
είναι
στο
αποκορύφωμά της, ιδιαίτερα
μάλιστα το βράδυ της Πέμπτης,
την Τσικνοπέμπτη, που γίνονται
οικογενειακές
και
φιλικές
συγκεντρώσεις και απαραίτητα
«τσικνίζεται»
(τσιγαρίζεται)
το κρέας και τα μεζεδάκια του
σφαχτού, για να αρχίσει το
διαρκές γλέντι. Θα μπει η τσίκνα
στα δωμάτια σαν λιβανωτός
ευλάβειας, θα μοσχοβολήσει η
ατμόσφαιρα, θα αναστηθούν οι
επιθυμίες και θα ευχηθούν όλοι
χρόνια πολλά, για ν΄ αρχίσουν
το τσιμπολόγημα και το κρασί,
προετοιμάζοντας
έτσι
τον
οργανισμό για τη μεγάλη αποχή,
τη νηστεία της Σαρακοστής.
Την τελευταία εβδομάδα του
«Τριωδίου» ο λαός την είπε
«Τρανή» ή
παρετυμολογώντας το «τυρινή»
ή επειδή προχωρώντας προς το
τέλος της περιόδου κορυφώνεται
το γλέντι με «τρανούς» χορούς
και τραγούδια, με «τρανά»
ντυσίματα
και
«τρανούς»
οργανοπαίχτες. Η εβδομάδα αυτή
είναι μια γεφυρωτή μετάβαση
από την απόλυτη κρεατοφαγία
της προηγούμενης στην προσεχή
μεγάλη νηστεία, γι’ αυτό και
επιτρέπονται μόνο τα γαλακτερά
φαγώσιμα, «άσπρα» κυρίως
φαγητά, από μακαρονάδες μέχρι
γαλατόπιτες και ρυζόγαλα.Το
γάλα, το τυρί, το γιαούρτι, το
βούτυρο επιτρέπονται γι’ αυτό
και η ίδια η Εκκλησία ονόμασε
την εβδομάδα και την τελευταία
Κυριακή «Τυρινή».
Ο «Βλάχικος Γάμος», οι
«Καλόγεροι», ο «Μπέης», ο
«Βασιλιάς» κ.ά. είναι δρώμενα
που εξελίσσονται αυτές τις
μέρες σε διάφορες ελληνικές
περιοχές. Τα κουδούνια ηχούν
όσο το δυνατόν περισσότερο,
πληθαίνουν τα ερωτοπόνηρα
πειράγματα και οι βωμολοχίες.
Το αριστοφανικό, σατιρικό,
ελληνικό πνεύμα εξασφαλίζει
την ελευθερία του και τα κείμενα
των τραγουδιών γεμίζουν με
ευφυολογήματα, τα θεατρικά
επινοήματα με διδάγματα. Όλα
αυτά έχουν βαθιές ρίζες στην
εύθυμη ζωή του Έλληνα, ενώ
το βλαστολατρικό στοιχείο και
γενικά η γονιμότητα αποτελούν
τη βαθύτερη έννοιά τους.
Και στις βεγγέρες, όμως, των
σπιτιών αινίγματα και τολμηρά
λογοπαίγνια προκαλούν το
γέλιο:
«Πάνω κουτί, κάτω κουτί και
μέσα η κόρη κελαηδεί». Τι είναι;
Να το πάρει το ποτάμι, είναι η
γλώσσα!
Τα παιχνίδια «έπαιρναν κι
έδιναν» παλαιότερα, όπως η
«Κολοκυθιά», η «Μπερλίνα»,
το «Άλογο», η «Παπαδιά», το
«Πιπέρι», το «Μουτζούρωμα»,
το «Δαχτυλίδι», τότε που οι χαρές
και οι διασκεδάσεις ήταν λιτές.
Κυρίως όμως μετά το δείπνο
έπαιζαν τον «χάσκαρη».
Ο Φώτης Παπανικολάου
περιγράφει:
«Ο
αρχηγός
της ομήγυρης έπαιρνε έναν
«κλώστη»- ένα ξύλο- κι έδινε
στην άκρη μια κλωστή μακριά,
που στην άκρη της είχε στερεώσει
ένα βρασμένο και ξεφλουδισμένο

αυγό. Το κουνούσε προς τον
καθένα κι εκείνος προσπαθούσε
να το «χάψει»,ενώ ακούγονταν
τα γέλια και τα πειράγματα των
άλλων. Στο τέλος κάποιος από
όλους κατάφερνε να φάει το αυγό
και το έθιμο τελείωνε».Έτσι με
αυγό έκλειναν το στόμα τους το
βράδυ της Αποκριάς και με αυγό
το άνοιγαν το Πάσχα, ύστερα
από τη νηστεία της Σαρακοστής.
Αργά το βράδυ την τιμητική τους
έχουν και οι πελώριοι «φανοί» ή
«κλαδαριές»! Με ξύλο, θυμάρια,
χοντρά άχυρα τροφοδοτούν τη
φωτιά για να….. φύγουν οι ψύλλοι
και γύρω-γύρω στην αντιφεγγιά
τραγουδούν
αποκριάτικα
τραγούδια χορεύοντας:
«Στης ακρίβειας τον καιρό
θέλησα να παντρευτώ!
Και μου δώσαν μια γυναίκα
που έτρωγε για πέντε-δέκα!
Πρώτο βράδυ που την πήρα
μ’ έφαγε μια προβατίνα.
Και τη δεύτερη βραδιά,
προβατίνα με αρνιά.
Ήπιε κι ένα βαρελάκι
που είχε δυο λογιώ κρασάκι.
Άντρα μου θέλω φουστάνι
γύρω-γύρω με γαϊτάνι.
Θα πουλήσω το γομάρι
να σου φκιάσω το φουστάνι!
Άντρα μου θέλω και γούνα,
γύρω-γύρω κοντογούνα!
Θα πουλήσω τη γουρούνα
να σου φκιάσω κοντογούνα!
Άντρα μου θέλω καπέλο
γύρω-γύρω με το βέλο.
Άει κι αρπάζει ένα ξύλο
και τη φέρνει γύρω-γύρω.
Να γυναίκα το καπέλο
γύρω-γύρω με το βέλο!»
Καθώς όμως πλησιάζει η
Σαρακοστή, που είναι σοφά
τοποθετημένη ανάμεσα στο
καρναβάλι και το Πάσχα, ώστε
να φέρνει σε περισυλλογή και
συντήρηση το σώμα και το
πνεύμα, ξεσπάει και η μελαγχολία
μέσα από το γλέντι:
«Τούτ’ η γης που την
πατούμε,ούλοι μέσα θε να
μπούμε!

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ
Τα Ψυχοσάββατα αποτελούσαν
ανέκαθεν
μια
μεταφυσική
υπόκρουση μνήμης, ώστε να
ηρεμούν οι ψυχές - πεθαμένων
και ζωντανών - δίνοντας μαζί
με τα προσφερόμενα κόλλυβα
μια έμμεση εντολή στη φύση
να ξανασκορπίσει και να μη
στερήσει τους ανθρώπους από τα
αγαθά της.
«Σε τούτα τα μικρά Ψυχοσάββατα
του Τριωδίου
τσ’ Αποκριάς και τσι Τρινής
και των αγιώ-Θεοδώρων» που
είναι ακόμη χειμωνιάτικα με τις
βροχές και το κρύο της πρώιμης
άνοιξης και που τα πράσινα
βλαστάρια μόλις ξεμυτίζουν από
τη γη, η θύμηση των νεκρών έχει
διαφορετικό νόημα. Πλησιάζουμε
τους πεθαμένους μας ύστερα
από την «εγκατάλειψη» του
χειμώνα να τους «ξυπνήσουμε»
με την παρουσία μας, να τους
«ζεστάνουμε» με το λιβάνισμα
και τα κεριά και να τους
«κουβεντιάσουμε»
με
την
υμνητική φωνή του παπά που
θα τους μελετήσει έναν-έναν με
το όνομά τους. Το ονομαστικό
φώνημα - ανάκληση - ήταν και
είναι στους λαούς ο απομένων
δεσμός της θύμησης.
Και στις μέρες μας, άλλωστε,

στα
ελληνικά
Κοιμητήρια
διαπιστώνουμε τη συνέχιση όλων
αυτών των εκδηλώσεων που
κρατούν αιώνιες και ζωντανές τις
επαφές των γενεών.
Σαν αντίδοτο ή συγκράτηση
από τις ξέφρενες χαρές του
καρναβαλιού,
αλλά
και
φιλοσοφικά για μια θύμηση
της ανθρώπινης μοίρας, έχει
καθιερωθεί
παραδοσιακά
παράλληλα με το αποκριάτικο
ξεφάντωμα και η περισυλλογή για
τους πεθαμένους μας. Αποτελεί
κι αυτό όπως κι άλλες συνήθειες
μια ψυχολογική προφύλαξη
από την υπερβολή, την ύβρη κι
ένα στοργικό αντιβασκάνιο …
να μη μας ζηλεύουν οι νεκροί!
Τις μέρες αυτές και παλιά και
σήμερα και στο μέλλον - ο πόνος
του νεκρού μας δεν γνωρίζει
πολιτιστικές αλλαγές - σύζυγοι,
μητέρες, κόρες, θυμούνται τους
νεκρούς, ψήνουν ή αγοράζουν
πρόσφορο, γράφουν σε ένα
ψυχοχάρτι τα ονόματα και
τα πάνε με τα κόλλυβα στην
εκκλησία να διαβαστούν και να
διαβιβάσουν στο Θεό και στις
ψυχές τη θύμησή τους, που την
κρατούν. Τα κεριά θα οδηγήσουν
κοντά τους τις ψυχές και το
θυμίαμα στην εκκλησία και τον
τάφο ίσως θα τις ευφράνει...
Στο Ψυχοσάββατο της Κυριακής
της Αποκριάς γίνεται γενικότατο
μνημόσυνο των απανταχού και
από αιώνων Χριστιανών και
καλύπτει συμπονετικά όλες τις
μορφές θανάτων - κάτι σαν τους
άγνωστους στρατιώτες - όπως
άλλωστε το ερμηνεύουν και τα
αρχαία κείμενα.
Το Σάββατο της Τυρινής,
γίνεται ειδικότερο μνημόσυνο
για τους ασκητές, άντρες και
γυναίκες, διότι με την έναρξη
της Σαρακοστής χρειάζεται να
εξαρθεί ο ασκητικός αγώνας της
νηστείας και της εγκράτειας.
Το
Σάββατο
των
Αγίων
Θεοδώρων - το πρώτο της
Σαρακοστής - τα ίδια τα κόλλυβα
μιλούν για μνημόσυνο. Στη
συναξαρική εξήγηση βλέπουμε
κάποιον Ρωμαίο Έπαρχο, τις
μέρες αυτές της Σαρακοστής, να
διατάζει να ανακατευτούν κρυφά
στα νηστίσιμα ψώνια της αγοράς
κρεατινές ουσίες, στο πλαίσιο
απαγόρευσης της νηστείας κι
επαναφορά της ειδωλολατρίας.
Τότε ένας κρυπτοχριστιανός,
ο Θεόδωρος ,ειδοποίησε το
πλήθος να απόσχει από την
αγορά, ενώ μοιράστηκε στάρι
βραστό να περάσει ο κόσμος
το Σαββατοκύριακο. Έτσι, ώς
σήμερα, ο λαός τιμά τη μνήμη
του με τα γνωστά κόλλυβα.
Το σιτάρι και οι δημητριακοί
καρποί ήταν και στα αρχαία
χρόνια μια προσφορά στη γη
και στους νεκρούς - πυανέψια,
μελίπηκτα κ.λπ.
Στο χριστιανικό κόσμο είτε
νεκρώσιμα, είτε πανηγυρκά τα
κόλλυβα έχουν ρόλο κοινωνικό.
Τρώνε
συνπενθούντες
και
πανηγυριστές και με τις ευχές
τους - πιστεύεται - ότι χαίρονται
και οι νεκροί με την ανακούφιση
της ψυχής τους.
.Βιβλιογραφία
- Φ. Κουκουλέ «Βυζαντινός βίος
και πολιτισμός»
- Ν. Πολίτου «Παραδόσεις»
- Γ. Μέγα «Ελληνικαί εορταί»
- Δημ. Λουκάτος «Λαογραφικά
περί τελευτής»
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100η Επέτειος Αυτονομίας
Βορείου Ηπείρου
(Συνέχεια από σελίδα 3)

ΗΜΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ
ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΠΙΟ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΙ
ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ Ο ΑΓΓΛΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ

ΠΕΝΘΗ

ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (DIMO)
1931-2014
Πέθανε στο Βανκούβερ στο
σπίτι στις 27 Ιανουαρίου 2014, ο
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ. Το
τρισάγιο έγινε στις 3 Φεβρουαρίου
2014 στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου και η κηδεία στις 4
Φεβρουαρίου 2014. Η ταφή έγινε
στο κοιμητήριο του Μπούρναμπη.
Στη σύζυγό του Μαρία, στα παιδιά
του Bill wife Janice, Jim and wife
Maria, στα εγγόνια του,Δήμο, Γιώργο, Σεραφείμη, Λίντια και σε
Τζόσεφ, στα αδέλφια του και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.
ΠΑΣΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΝΑ
1926-2014
Πέθανε στο Σούρεη στις 6 Φεβρουαρίου 2014 σε ηλικία 88
χρόνων η ΓΕΩΡΓΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗ. Το τρισάγιο έγινε στο
κοιμητήριο του Δέλτα. Στο σύζυγό της Τάσο και στους συγγενείς
και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο ΠΟΛΩΝΟΣ

ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1935-2014
Πέθανε στις 10 Φεβρουαρίου 2014, ο Δημήτρης Φίλης. Το
τρισάγιο έγινε στο Valley View Funeral home. Στη σύζυγό του
Ρόζα και στα τρία του παιδιά Φωτινή,Αναστάσιο και Άγγέλα,
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΛΕΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1957-2014

ΑΛΛΑ Η 3 ΘΕΣΗ ΠΑΕΙ
ΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟ

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 19 Φεβρουαρίου 2014, ο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΦΑΣ. Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου στις 25 Φεβρουαρίου 2014 και η κηδεία
στις 25 Φεβρουαρίου 2014. Η ταφή έγινε στο κοιμητήριο
του Μπούρναμπη. Στην σύζυγό του Ελιζάβετ, στην μητέρα
τουΕυφροσύνη, στα ανήψια του και σε όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΚΕΝΟΤΑΦΙΑ

ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ 1 ΘΕΣΗ
Ο ΣΕΡΒΟΣ

Στη συνέχεια ακολούθησε η
Κεντρική Ομιλία του κ. Μάκη
Βορίδη,
Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου και τέως Υπουργού.
Ο κ. Βορίδης έκανε μια εκτενή
ανάλυση για το Βορειοηπειρωτικό
Εθνικό Ζήτημα τοποθετώντας
το απ’ το Παρελθόν στο Παρόν
και στο Μέλλον. Οι γνώσεις του
πάνω στο ζήτημα, αλλά και ο
τρόπος ανάλυσης εντυπωσίασαν
τους παριστάμενους, όπως και
η στρατηγική που πρότεινε
και οι στόχοι που πρέπει
να ακολουθηθούν απ’ το
Βορειοηπειρωτικό Κίνημα στο
άμεσο μέλλον.
Η βραδιά έκλεισε με την
παρουσίαση και τον χορό του
παραδοσιακού
Χορευτικού
Συγκροτήματος της Νεολαίας
Βορειοηπειρωτών
με
τις
παραδοσιακές
στολές
της
Βορείου Ηπείρου.

Το Επετειακό αυτό διήμερο
εκτός από την τιμή και μνήμη
που
αποδίδουμε
όλοι
οι
Βορειοηπειρώτες στους ήρωες
προγόνους μας είναι και η αφετηρία
για αγώνες, διεκδικήσεις και
την στρατηγική για τα επόμενα
χρόνια του Βορειοηπειρωτικού
Ελληνισμού. Οι προκλήσεις που
αντιμετωπίσαμε είναι πολλές
και μόνο με ομοψυχία και τη
χάραξη μιας κοινής γραμμής και
ενός ενιαίου Εθνικού οράματος
μπορούμε να επιτύχουμε. Τέλος
δεν πρέπει να ξεχνάμε πως
το Εθνικό Βορειοηπειρωτικό
Ζήτημα παραμένει ανοιχτό ηθικά
και νομικά.
Οι συνδιοργανωτές :
« Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Βορειοηπειρωτών»/«Παγκόσμιο
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο
Ηπειρωτών»/«Νεολαία
Βορειοηπειρωτών»

ΑΛΛΑ ΤΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΕΙ
ΣΤΟΝ ΙΡΛΑΝΔΟ
ΚΟΙΤΑΧΤΕ
ΠΟΣΟ
ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ
ΕΙΝΑΙ,ΤΗΣ
ΚΡΑΤΑΕΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΡΙ
ΑΚΟΜΗ!!!

Στο νεκροταφείο του Μπούρναμπη Canada
Way και Royal Oak Street πωλούνται δυο
κενοτάφια το ένα δίπλα στο άλλο
σε καλή τιμή.
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνείστε στο 604-930-0061

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

20 Γνώμη

Αγγαρεία και ήττα από τη Ν. Κορέα
Την ήττα με 0-2 γνώρισε στο Καραϊσκάκη η Εθνική μας ομάδα από τη Ν. Κορέα στο πλαίσιο φιλικής
αναμέτρησης ενόψει του Παγκόσμιου Κυπέλλου στη Βραζιλία
Την ευκαιρία να δοκιμάσει τρία
διαφορετικά σχήματα (4-3-3, 4-4-2
και 3-5-2) είχε ο Φερνάντο Σάντος,
που ωστόσο μάλλον δεν κατάφερε
να βγάλει και πολλά συμπεράσματα.
Κι αυτό καθώς οι διεθνείς μας δεν
έβγαλαν διάθεση στην αναμέτρηση,
σε αντίθεση με τους νοτιοκορεάτες,
που ήταν αρκετά ορεξάτοι. Ως εκ
τούτου δικαίως κέρδισαν με 2-0,
πετυχαίνοντας από ένα γκολ σε κάθε
ημίχρονο. Στο 18’ άνοιξαν το σκορ με
τον Παρκ και στο 55’ διαμόρφωσαν
το τελικό αποτέλεσμα με τον Σον. Οι
Φετφατζίδης -κυρίως- και Δημήτρης
Παπαδόπουλος άρεσαν στο διάστημα,
που αγωνίστηκαν στο β’ μέρος
(από την άποψη πως έβγαλαν ενέργεια), ο Γλύκος έκανε καλό ντεμπούτο παρά τα δύο γκολ που δέχθηκε, ενώ η
γαλανόλευκη ήταν και άτυχη, αφού στο α’ μέρος είχε τρία δοκάρια.
Με 4-3-3 και τον Γλύκο να ντεμπουτάρει κάτω από τα δοκάρια παρέταξε την Εθνική μας ο Σάντος. Τοροσίδης
και Χολέμπας στα άκρα, Μανωλάς και Αβραάμ στο κέντρο της άμυνας, τριάδα στο κέντρο Μανιάτης, Τζιόλης
και Κατσουράνης, ενώ Σαλπιγγίδης και Σαμαράς πλαισίωναν τον Μήτρογλου στην επίθεση. Στο πρώτο 20λεπτο
η εικόνα της γαλανόλευκης ήταν κακή, με τους έλληνες διεθνείς αρκετά χαλαρούς και νωθρούς και τους
νοτιοκορεάτες, που έβγαζαν ενέργεια και τρεξίματα, μονίμους πρώτους στην μπάλα.
Στο 7’ οι φιλοξενούμενοι προειδοποίησαν, αλλά ο Γλύκος είπε όχι σε τετ α τετ του Λι. Στη φάση του 18’ όμως δεν
είχε απάντηση και ο Παρκ πάλι από τετ α τετ τον νίκησε, ανοίγοντας το σκορ. Από εκείνο το σημείο η Εθνική μας
βελτιώθηκε κάπως. Κυρίως σοβαρεύτηκε, χωρίς να ανεβάσει ιδιαίτερα στροφές. Παρ’ όλα αυτά είχε τις ευκαιρίες
για να ισοφαρίσει. Αρχικά στο 21’ όταν μετά από ωραία σέντρα του Χολέμπας ο Κατσουράνης σούταρε στο δοκάρι
κι ενώ ο Γιουνγκ ήταν εκτός εστίας, ενώ στο 30’ και μετά από κόρνερ του Χολέμπας αρχικά ο Τοροσίδης και στη
συνέχεια ο Αβραάμ σημάδεψαν επίσης το δοκάρι.
Η χαλαρότητα των ελλήνων διεθνών συνεχίστηκε και στην επανάληψη. Ως εκ τούτου η Εθνική μας δεν άργησε
να δεχθεί και δεύτερο γκολ, αφού η ελληνική άμυνα πιάστηκε πάλι εκτεθειμένη και στο 55’ η Ν. Κορέα έκανε το
2-0 με δυνατό σουτ του Σον, που βγήκε φάτσα με τον Γλύκο. Ο Σάντος είχε ήδη ρίξει στο ματς Καραγκούνη και
Χριστοδουλόπουλου, ενώ στο 60’ μετέτρεψε το σχήμα σε 4-4-2, βάζοντας στο παιχνίδι και τους Παπαδόπουλο,
Φετφατζίδη.
Οι δύο τελευταίοι μπήκαν με όρεξη στο γήπεδο και σε τρεις περιπτώσεις απείλησαν. Αρχικά ο φορ του Ατρόμητου,
τον οποίο σταμάτησε στο 62’ ο Γιουνγκ μετά από ωραία ατομική προσπάθεια και στη συνέχεια ο παίκτης της
Μπολόνια, που τόσο στο 67’, όσο και στο 75’ σούταρε άουτ από καλές θέσεις. Στο τελευταίο 10λεπτο ο Σάντος
δοκίμασε και τρίτο σχήμα (3-5-2), ωστόσο το πρόβλημα της Εθνικής ήταν ξεκάθαρα η έλλειψη διάθεσης και η
προσπάθεια των διεθνών κυρίως να προφυλαχθούν από πιθανό τραυματισμό.
ΕΛΛΑΔΑ: Γλύκος, Τοροσίδης (82’ Τζαβέλλας), Χολέμπας, Μανωλάς, Παπαδόπουλος, Τζιόλης (60’ Φετφατζίδης),
Μανιάτης (46’ Χριστοδουλόπουλος), Κατσουράνης, Σαμαράς, Σαλπιγγίδης (46’ Καραγκούνης), Μήτρογλου (60’
Δ.Παπαδόπουλος).
Ν.ΚΟΡΕΑ: Γιουνγκ, Λι Γιονγκ, Κιμ Τζινσου, Κιμ Γιουνγουόν, Χονγκ, Κι, Χαν, Κου 79’ Λι Κεουνχο), Παρκ, Σον
(73’ Κιμ Μποκγιουνγκ), Παρκ (46’ Κιμ Σινγουκ).
Πηγή: Sports.gr
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