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Metropolitan Sotirios Welcomes
Justin Trudeau to the Metropolis

Αντιπροσωπεία των ΑΧΕΠΑ στο Μαξίμου
Τσίπρας: Δίνουμε μια μεγάλη μάχη και η στήριξη της ομογένειας σημαντική
Αντώνης Ανακέφαλος

Ο Αλέξης Τσίπρας υποδέχτηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου αντιπροσωπεία των ΑΧΕΠΑ στο Μαξίμου και
αναφέρθηκε στη στήριξη της ομογένειας.
On May 14, 2015, His Eminence Metropolitan Sotirios, Exarch of
all Canada under the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, welcomed Justin Trudeau, Leader of the Liberal Party of Canada, to our
Holy Metropolis.

«Δίνουμε μία σημαντική μάχη για τον Ελληνικό λαό και η στήριξη της ομογένειας είναι σημαντική,
ιδιαίτερα όταν η ομογένεια στις ΗΠΑ έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε μία δύναμη που μπορεί να
παίξει καθοριστικό ρόλο και μπορώ να πω ότι η στήριξη αυτή είναι σημαντική»,σημείωσε ο Αλ.Τσίπρας
στη διάρκεια της συνάντησης με την αντιπροσωπεία των ΑΧΕΠΑ.

His Eminence and Mr. Trudeau have enjoyed a strong relationship
for many years following the sincere friendship experienced between
Metropolitan Sotirios and the late Pierre Elliott Trudeau, the 15th
Prime Minister of Canada.
Mr. Trudeau expressed his high regard for our Metropolis and also
conveyed his thoughts and prayers directly to His Eminence regarding the tragic fire that destroyed the Koimisis Tis Theotokou Greek
Orthodox Church in Montreal last month, located in Mr. Trudeau’s
riding of Papineau.
Metropolitan Sotirios and Mr. Trudeau had a private conversation
where they discussed a number of important issues including the sanctity of life, the persecution of Christians in the Middle East and the
rights of the Ecumenical Patriarchate.
Before Mr. Trudeau’s departure, Metropolitan Sotirios wished him
well and gave him a small souvenir from our Holy Metropolis.

Surrey Greek Food Festival
From:June 5th
to June 14th
Open:Monday to Friday 4 p.m. to 10 p.m.
Saturday & Sunday 12 p.m. to 10 p.m.
FREE
ADMISSION
Location: 13181 96th Avenue Surrey, B.C.

Συνάντηση της Προέδρου της Βουλής με αντιπροσωπεία της AHEPA
Την ιδιαίτερα σημαντική δραστηριοποίηση της Ελληνοαμερικανικής Εκπαιδευτικής Προοδευτικής
Οργάνωσης (AHEPA) στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης, της υποστήριξης της κοινωνίας σε
επίπεδο ιατρικών αναγκών, ψυχολογικής υποστήριξης και στήριξης νέων επιστημόνων που βρίσκονται
(Συνέχεια στη σελίδα )
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Αντιπροσωπεία των ΑΧΕΠΑ στο Μαξίμου

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

(Συνέχεια από σελίδα 1)

σε ολόκληρο τον κόσμο,
υπογράμμισε η Πρόεδρος
της Βουλής των Ελλήνων,
Ζωή Κωνσταντοπούλου,
υποδεχόμενη Αντιπροσωπεία
της Οργάνωσης στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο.
Στο πλαίσιο της συνάντησης
συζητήθηκε η σημασία της
Ελληνικής Ομογένειας στις
ΗΠΑ, οι ελληνοαμερικανικές
σχέσεις καθώς και οι τελευταίες
εξελίξεις στην Ελλάδα, στην
Ευρώπη και στην ευρύτερη
περιοχή. Η κ. Κωνσταντοπούλου
ενημέρωσε την Αντιπροσωπεία
της AHEPA για της
πρωτοβουλίες που ανέλαβε
το ελληνικό Κοινοβούλιο
τους τελευταίους τρεις μήνες
προς την κατεύθυνση της
υπεράσπισης της ελληνικής
κοινωνίας και της ενίσχυσης της
δημοκρατίας.
«Η αντιπροσωπεία της
AHEPA ενημερώθηκε για την
πρωτοβουλία του ελληνικού
κοινοβουλίου να αναβαθμίσει
και να ανασυγκροτήσει την
Επιτροπή για τη διεκδίκηση
των γερμανικών οφειλών, αλλά
και για την Επιτροπή Αλήθειας
Δημόσιου Χρέους που το έργο
της υπηρετεί στην ουσία του,
το δικαίωμα του ελληνικού
λαού αφενός να γνωρίζει την
αλήθεια για το δημόσιο χρέος
και αφετέρου να αμυνθεί
απέναντι σε ένα άδικο χρέος που
αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται
ως μέγγενη και ως εργαλείο
εκβιασμού της κοινωνίας και
των επόμενων γενεών», τόνισε η
κ. Κωνσταντοπούλου.
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Canadian Western Bank.....604-732-4262
AHEPA και στους εκπροσώπους
της και με πολλή χαρά θα
συνεχίσουμε το διάλογο και τη
συνεργασία υλοποιώντας και
μία δέσμευση: Τη δέσμευση
ότι η Βουλή θα είναι ανοικτή
στην κοινωνία, στην παγκόσμια
κοινότητα και στη Διασπορά»,
κατέληξε η Πρόεδρος της
Βουλής.
O ύπατος Πρόεδρος της
AHEPA, Φίλιπ Φράγκος, αφού
ευχαρίστησε την Πρόεδρο της
Βουλής για τη θερμή υποδοχή,
δήλωσε: «Η AHEPA έχει μια
ιστορία 100 περίπου χρόνων.
Ιδρύθηκε για να βοηθήσει τους
Έλληνες μετανάστες απέναντι
στη δίωξη και τις επιθέσεις της
Κου-Κλουξ-Κλαν. Βοήθησε
στην ένταξη των Ελλήνων

μεταναστών στην αμερικανική
κοινωνία, διαφυλάσσοντας
παράλληλα την κουλτούρα,
τις αξίες και τα ιδεώδη του
Ελληνισμού. Γίναμε καλοί
Αμερικανοί, επειδή ήμασταν
καλοί Έλληνες».
Ο κ. Φράγκος πρόσθεσε πως
η Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι
είναι ένα ισχυρός σύμμαχος των
Ηνωμένων Πολιτειών. «Μια
ισχυρή Ελλάδα σημαίνει μια
ισχυρή Αμερική. Θέλουμε να
διατηρήσουμε αυτή τη σχέση»,
επεσήμανε, τονίζοντας πως
«αυτή η οικονομική κρίση
πρέπει να ξεπεραστεί. Πρέπει
να ξεπεραστεί με τρόπο που να
διατηρεί την κυριαρχία αυτού
του έθνους και την αξιοπρέπεια
των ανθρώπων του. Των
ανθρώπων που μας μετέδωσαν
τις αξίες της Δημοκρατίας».

EËËÇÍÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÂÁÍÊÏÕÂÅÑ
1-ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá Âáíêïýâåñ-Áãéïò Ãåþñãéïò:
604-266-7148
2-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Áí. Âáíêïýâåñ:Áãéïò ÍéêüëáïòÄçìÞôñéïò: 604-438-6432
3-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Surrey-Áãßïõ Êùí/íïõ &
ÅëÝíçò: 604-597-2411
496-5099

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994
The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.
Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
γίνονται αυτές οι συναντήσεις,
όπως και η συνεργασία σε
παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό
επίπεδο. Το ελληνικό
κοινοβούλιο θα είναι πάντοτε
ανοικτό και φιλόξενο στην

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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The Metropolis Congratulates Patrick Brown
on Becoming Leader of the Ontario PC Party

650 συνδαιτυμόνες στην τελετή
αποφοίτησης της Θεολογικής
Ακαδημίας
Τορόντο
Εξακόσια πενήντα (650) άτομα
συμμετείχαν εφέτος στην
15η τελετή αποφοίτησης της
Θεολογικής μας Ακαδημίας, την
Κυριακή 26 Αριλίου 2015, στο
Μητροπολιτικό Κέντρο.

On May 9, 2015, Patrick Brown, currently the Member of Parliament for Barrie, was elected the new leader of the Ontario Progressive Conservative Party by a substantial margin.
Mr. Brown, a lawyer by training, was first elected to the House of
Commons in 2006; previously, he served on the Barrie City Council. He is a proud pro-life politician and is opposed to the proposed
changes to Ontario’s sex-education-curriculum which are misguided
and being forced upon Ontarians with an undemocratic and unilateral
approach.
Patrick Brown, who visited our Holy Metropolis and met with His
Eminence Metropolitan Sotirios on March 24, 2015, is a principled
person and a collaborative politician; the Greek Orthodox Metropolis
of Toronto (Canada) and Metropolitan Sotirios sincerely congratulates
him on becoming leader of the Ontario PC Party and wishes him well
as he embarks on this new public responsibility.

Η Μητρόπολη συγχαίρει τον νέο Αρχηγό
του PC στο Οντάριο, Patrick Brown
Ο Patrick Brown, μέλος του Κοινοβουλίου για το Barrie, εξελέγη
με μεγάλη πλειοψηφία, το Σάββατο 9 Μαϊου, ως ο νέος αρχηγός του
Προοδευτικού Συντηρητικού Κόμματος του Οντάριο.
Ο κ Μπράουν, δικηγόρος στο επάγγελμα, εξελέγη για πρώτη φορά
στη Βουλή του Καναδά το 2006. Στο παρελθόν υπηρέτησε στο
Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης του Barrie. Περήφανος υποστηρικτής
της ζωής τάσσεται ενάντια στις εκτρώσεις και στις προτεινόμενες
αλλαγές, αναφορικά με το πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης στο
εκπαιδευτικό σύστημα, τις οποίες θεωρεί άστοχες και που αναγκαστικά
επιβάλλονται στους πολίτες του Οντάριο με μια αντιδημοκρατική και
μονομερή προσέγγιση.
Ο Patrick Brown επισκέφθηκε την Ιερά μας Μητρόπολη και
συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σωτήριο στις 24
του Μάρτη του 2015. Η Ιερά Μητρόπολη Τορόντο (Καναδά) και ο
Μητροπολίτης Σωτήριος, συγχαίρουν θερμά τον κ. Patrick Brown για
την εκλογή του ως αρχηγού του Συντηρητικού Κόμματος Οντάριο
και του εύχονται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

O Μητροπολίτης Κομοτηνής χάρισε
«Ευλογημένα στυλό» για καλή επιτυχία
στις Πανελλαδικές 2015 σε μαθητές

Αριστεύσας εφέτος ήταν ο κ.
Συμεών Παρδάλης, νέος με
χριστιανικές αρχές και ήθος!
Θερμά τον συγχαίρουμε και του
ευχόμαστε ο Θεός να κατευθύνει τα
βήματά του.

Οι 650 συνδαιτυμόνες στην τελετή απονομής πτυχίων
των αποφοίτων της Θεολογικής μας Ακαδημίας που έγινε
στις 24/4/15 στο πανέμορφο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς
Το πρόγραμμα άρχισε με το Χριστός Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά).
Ανέστη και τους εθνικούς ύμνους
Ελλάδας και Καναδά που διηύθυνε ο
Μητροπολίτης Σωτήριος και έψαλαν
όλοι οι συνδαιτυμόνες.
Την προσευχή ανέπεμψε ο
Θεοφιλ. Επίσκοπος κ. Andriy
της Ουκρανικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας Καναδά, βοηθούμενος
από τον π. Τριαντάφυλλο
Πορφύρη.
Το δείπνο που παρετέθηκε,
επιμελήθηκε με περισσή φροντίδα
ο π. Φανούριος Πάππας και η
κα Αναστασία Σωτηροπούλου,
πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Αγ. Νικολάου, Scarborough, και οι δύο υπεύθυνοι
του Μητροπολιτικού Κέντρου
της Ιεράς μας Μητρόπολης.
Στη συνέχεια κλήρος και λαός
Ο Γεν. Πρόξενος της Κύπρου στο Τορόντο κ. Κ. Χριστοφίδης, επιδίδει το
έψαλαν ύμνους και τραγούδησαν πτυχίο στον Συμεών Παρδάλη, παρουσία του Αρχιμ. π. Ιγν. Δελή, Διευθυντή
δημοτικά και εθνικά τραγούδια της Θεολογικής Ακαδημίας και του Μητροπολίτη Σωτηρίου.
υπό την διεύθυνση του
Μητροπολίτη Σωτηρίου, σε
μία ζεστή και οικογενειακή
ατμόσφαιρα.
Κύριος ομιλητής της βραδιάς
ήταν Εντιμότατος Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας στο
Τορόντο κ. Αλέξανδρος
Ιωαννίδης, με θέμα «Η
οικονομική κρίση η οποία είναι
αποτέλεσμα της ηθικής κρίσης
και η συμβολή της Εκκλησίας
και της Θεολογικής Ακαδημίας
για τη λύση τους».
Με το μεστό και πατρικό του
λόγο μίλησε ο Μητροπολίτης
Ο αριστεύσας της χρονιάς Συμεών Παρδάλης, με την οικογένειά
Σωτήριος στους αποφοίτους και
του και τον Μητροπολίτη Σωτήριο.
παρόντες φοιτητές με θέμα «Το
ναι των αποφοίτων της Ακαδημίας
μας τι σημαίνει» και τόνισε τη
σπουδαιότητα της υπόσχεσης και του λόγου τους που δίνουν στο Θεό και στην τήρηση της απόφασης
αυτής.
Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν: Ο Αρχιμ. π. Ιγν. Δελής, Διευθυντής της Θεολογικής Ακαδημίας, ο
κ. Δ. Καρύγιαννης, Δημοτικός Σύμβουλος και ο κ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Γενικός Πρόξενος της
Κύπρου στο Τορόντο.

Στον Μητροπολιτικό Ναό της Κομοτηνής,τελέσθηκε πριν λίγες
ημέρες,ιερουργούντος του ,Θεία Λειτουργία για την πνευματική
ενίσχυση των παιδιών που από διαγωνίζονται στις πανελλήνιες.
O Ιερέας απευθυνόμενος στους μαθητές,ιερέας τους ζήτησε να
προσευχηθούν, ώστε να γίνει το θέλημα του Θεού στην ζωή τους,όποιο
και να είναι αυτό.
«Στις καθοριστικές,για την υπόλοιπη ζωή των παιδιών, ξετάσεις»
υπογράμμισε «πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα στα παιδιά
προσευχητικά,αφού αυτό είναι το όπλο μας για καθημερινή ενίσχυση
από την Χάρη του Θεού».
Στο τέλος, ο Μητροπολίτης χάρισε από ένα στυλό σε όλους τους
μαθητές, στον οποίο είναι χαραγμένη η φράση: «ο Θεός μαζί σου».

Μεταξύ των επισήμων προσκεκλημένων ήταν και ο π. Yvan Mathieu, Κοσμήτωρ της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου St. Paul στην Ottawa, με το οποίο, όπως είναι γνωστό, είναι συμβεβλημένη η
Θεολογική μας Ακαδημία.
Η τελετή αποφοίτησης για το 2015 ήταν άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστούμε τον Αναστημένο
Χριστό για την ευλογία Του αυτή, αλλά και για την πρόοδο που επιτελείται στην Ορθόδοξη Θεολογική
Ακαδημία Τορόντο. Ως γνωστό, μέχρι στιγμής απεφοίτησαν 44 και ήδη 26 χειροτονήθηκαν ιερείς και
υπηρετούν τις Κοινότητες μας ανά τον Καναδά.
Εκ του Γραφείου της Ιεράς Μητρόπολης
28 Απριλίου 2015
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Daughters of Penelope Foundation Inc
The Daughters of Penelope
Foundation, Inc. will be accepting applications for the position
of Board of Director.
If you are a member in good
standing of the Daughters of
Penelope and would like to
volunteer your time to become
a Board of Director, please click
on the link below, fill out the
form in complete, and return to
me by June 1, 2015. The Foundation conducts three meetings
per year - two at the Supreme
Convention and one at the
District Governor’s Conference
in September (when applicable).
Board members should be in
attendance.
Elections will be conducted at
the upcoming Supreme Convention in San Francisco, CA.
Applicants will be contacted
following the convention.
Please feel free to forward this
email to a fellow Daughters of
Penelope member by clicking on
the “Forward to a Friend” link
below.
Please contact me if you have
any questions.
Yours in Theta Pi,
Kimberly Collum
President,
Daughters of Penelope Foundation, Inc.
e. purrfectpets@bellsouth.net
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Κολοκυθάκια γεμιστά
με ανθότυρο
			
Προετοιμασία 15 λεπτά
Μαγείρεμα 45-60 λεπτά
Υλικά για 4 άτομα

Αρνάκι “αγιωργίτικο”
Συνταγή:
Κώστας
Τσίγκας,
Styling:
Elena Jeffrey,
Food styling: Μάκης
Γεωργιάδης,
Ηλίας
Δεμιρτζόγλου,
Φωτογραφία:
Studio
Τσοκούνογλου (Είρηνη Σωφρονιάδου)
Υλικά για 4 άτομα
Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 3 ώρες και 30 λεπτά
Υλικά
-1 χεράκι αρνίσιο
-1 φλιτζάνι μάραθο φρέσκο ψιλοκομμένο
-1 κουτ. γλυκού θυμάρι φρέσκο
ψιλοκομμένο
-4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-6 σκελίδες σκόρδο ολόκληρες
-2 κουτ. σούπας σταφίδα κορινθιακή
-1 κρεμμύδι κομμένο σε χοντρούς κύβους
-2 καρότα χοντροκομμένα
-1 φλιτζάνι σέλερι ψιλοκομμένο
-2 δαφνόφυλλα
-1 μπουκάλι κρασί αγιωργίτικο
-4 φλιτζάνια ζωμό κότας
-αλάτι, πιπέρι
Eκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους
160°C. Αλατοπιπερώνουμε καλά το κρέας,
βάζουμε το μισό ελαιόλαδο σε τηγάνι και
το σοτάρουμε πολύ καλά για 4 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να
πάρει χρώμα. Το βγάζουμε από το τηγάνι, το οποίο σκουπίζουμε
καλά με χαρτί κουζίνας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο
στο τηγάνι και βάζουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το καρότο, το
σέλερι, το θυμάρι και τον μάραθο. Τα σοτάρουμε καλά για 8 λεπτά,
ανακατεύοντας συχνά. Μεταφέρουμε ξανά το κρέας στο τηγάνι
και προσθέτουμε το κρασί, τον ζωμό, τη σταφίδα και τη δάφνη.
Αφήνουμε το φαγητό να μαγειρευτεί για 10 λεπτά. Μεταφέρουμε
το μείγμα σε γάστρα ή ταψί με καπάκι και το βάζουμε στον φούρνο.
Ψήνουμε για 3 ώρες, γυρίζοντας ενδιάμεσα το κρέας ώστε να ψηθεί
ομοιόμορφα. Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο και μεταφέρουμε το
κρέας σε μια πιατέλα. Βάζουμε όλα τα υγρά και τα λαχανικά από το
ταψί σε κατσαρολάκι και τα βράζουμε για μερικά λεπτά. Λιώνουμε
με τον πολτοποιητή χειρός το περιεχόμενο και περνάμε το υγρό από
ένα πολύ λεπτό σουρωτήρι. Σερβίρουμε το κρέας μαζί με τη σάλτσα
του.

Υλικά
-8 κολοκυθάκια στρογγυλά
-1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη
-1 κουτ. γλυκού ρίγανη ξερή
-250 γρ. ανθότυρο Κρήτης
-50 γρ. λαδοτύρι Μυτιλήνης
τριμμένο
-50 γρ. φρυγανιά τριμμένη
-2 κρόκους αβγών
-2-3 κουτ. σούπας γάλα
-2 κουτ. σούπας βασιλικό
ψιλοκομμένο
-1/2 φλιτζάνι λάδι
-1 ποτήρι νερό ή ζωμό
λαχανικών
-αλάτι, πιπέρι
Eκτέλεση
Κόβουμε το πάνω μέρος από τα
κολοκυθάκια και τα αδειάζουμε
προσεκτικά με κουταλάκι. Τα
αλατίζουμε και τα αφήνουμε
ανάποδα να στραγγίξουν
τα υγρά τους. Ετοιμάζουμε
τη γέμιση ανακατεύοντας
καλά τα υπόλοιπα υλικά
εκτός από το λάδι, τον
ζωμό και το αλατοπίπερο.
Γεμίζουμε τα κολοκυθάκια
και τα τοποθετούμε πολύ
κοντά το ένα στο άλλο σε
ταψάκι. Περιχύνουμε με τον
ζωμό και το ελαιόλαδο και
αλατοπιπερώνουμε. Ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους
190°C για 45-60 λεπτά. (Πρέπει
τα κολοκυθάκια να κρατάνε
λίγο).

Γίγαντες με πορτοκάλι
και πάπρικα
Συνταγή: Ηλίας Δεμιρτζόγλου,
Styling: Elena Jeffrey, Food styling: Μάκης Γεωργιάδης - Ηλίας
Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία:
Παύλος Τσοκούνογλου

Γεμιστό κοτόπουλο στον φούρνο
Προετοιμασία 20 λεπτά
Μαγείρεμα 2 ώρες
Υλικά για 6 άτομα
Yλικά
-1 κοτόπουλο
-3 πατάτες μεγάλες κομμένες σε
ροδέλες
-250 γρ. ντοματίνια
-λίγα κλαράκια θυμάρι φρέσκο ή
ξερό
-1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
-αλάτι-πιπέρι
Για τη γέμιση
-1 φλιτζάνι λιαστές ντομάτες
-2 σκελίδες σκόρδο
-100 γρ. φέτα
-1 κουτ. γλυκού ρίγανη
Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 180 οC. Χτυπάμε στο
μπλέντερ όλα μαζί τα υλικά της
γέμισης. Αλατοπιπερώνουμε καλά

το κοτόπουλο και το γεμίζουμε.
Στρώνουμε σε ένα ταψί τις πατάτες,
τα ντοματίνια και το θυμάρι.
Αλατοπιπερώνουμε. Βάζουμε από
πάνω το κοτόπουλο. Περιχύνουμε
με το ελαιόλαδο και αν μας έχει
περισσέψει γέμιση τη στρώνουμε
πάνω στις πατάτες. Ψήνουμε μέχρι
να ροδίσει και να μείνει μόνο
με το λαδάκι του. Στη διάρκεια
του ψησίματος περιχύνουμε το
κοτόπουλο με το ζουμί του ταψιού.
Tips:
Μπορούμε να αντικαταστήσουμε
το κοτόπουλο με κόκορα. Θέλει
λίγο παραπάνω ψήσιμο, αλλά θα
σας αποζημιώσει με τη γεύση του.
Αντί για πατάτες κομμένες σε φέτες
μπορούμε να βάλουμε μικρές,
ολόκληρες πατατούλες που είναι
πιο εμφανίσιμες ή κολοκυθάκια και
πιπεριές σε φετούλες.

Eκτέλεση
Μουλιάζουμε τους γίγαντες
αποβραδίς σε μπόλικο νερό.
Σουρώνουμε και τους βράζουμε
χωρίς αλάτι για μία ώρα
περίπου, μέχρι να μαλακώσουν
χωρίς να λιώσουν.
Σουρώνουμε και τους αφήνουμε
στην άκρη. Τσιγαρίζουμε τα
φετάκια του σκόρδου για 1
λεπτό σε μεγάλη κατατσαρόλα
με 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο,

βάζουμε και τις ολόκληρες
σκελίδες, την πάπρικα,
την καυτερή πιπεριά και
συνεχίζουμε για 1 λεπτό ακόμη.
Προσθέτουμε τους γίγαντες, την
ντομάτα, την κανέλα, αλάτι και
πιπέρι και σιγοβράζουμε μέχρι
να μαλακώσουν, περίπου για
20-25 λεπτά.
Στο τέλος, ρίχνουμε το υπόλοιπο
λάδι, τη ρίγανη και το ξύσμα του
πορτοκαλιού και σερβίρουμε.

Κουτσομούρα σαβόρο
Συνταγή: Εφη Γιαλούση, Styling: Elena Jeffrey, Food styling:
Μάκης Γεωργιάδης - Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: STUDIOM.COM
Προετοιμασία 20 λεπτά
Μαγείρεμα 30 λεπτά
Υλικά για 4-6 άτομα
Υλικά
-1 κιλό κουτσομούρες
μεγάλες
-1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
-αλεύρι για το τηγάνισμα
Για τη σάλτσα σαβόρο
-3 σκελίδες σκόρδο
λιωμένες
-1/2 φλιτζάνι ξίδι από
κόκκινο κρασί
-1 κουτ. σούπας ζάχαρη
-1 δαφνόφυλλο
-2 κουτ. σούπας σταφίδες μαύρες
-2 κουτ. σούπας κουκουνάρι καβουρντισμένο στο τηγάνι
-2 κουτ. σούπας δεντρολίβανο φρέσκο

Sfougato With Zucchini
Ingredients
8 medium zucchini
salt and pepper
1/2 cup olive oil
6 chopped scallions
1 onion
1/2 bunch of dill chopped
2 tablespoons chopped mint
8 eggs
1 1/2 cups feta cheese
Preparation
1-Grate the zucchini at the grater. Add salt and put them in a
colander for an hour, squeezing them to dry.
2-In a frying pan heat half of the oil and saute onion, scallions,
zucchini. When the ingredients are completely dry in the frying
pan add mint, dill, and take out of the fire.
3-Let the mixture cool. Preheat oven at 180oC. Beat eggs, add
feta cheese, and finally add the mixture of the frying pan.
4-Add the rest of the olive oil in a pan (30x20 cm) and pour
inside the mixture.
5-Put it in the oven and let it bake for 45 minutes. Serve when is
cool.

Αβγά μάτια με πικάντικη σάλτσα
Συνταγή: Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Styling: Elena Jeffrey, Food styling:
Μάκης Γεωργιάδης, Ηλίας Δεμιρτζόγλου.

Προετοιμασία 15 λεπτά
Αναμονή 1 βράδυ
Μαγείρεμα 1½ ώρα
Υλικά για 6 άτομα
Υλικά
-250 γρ. γίγαντες
-1 πιπεριά καυτερή κόκκινη
-400 γρ. ντομάτα τριμμένη
-1 ξυλαράκι κανέλας
-1 κουτ. σούπας πάπρικα
-1 κλωναράκι ρίγανη
-2 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε
φετάκια + 3 ολόκληρες
-3/4 φλιτζανιού λάδι
-1 πορτοκάλι (το ξύσμα του)
-αλάτι, πιπέρι

Μαγείρεμα 10 λεπτά - Υλικά για 4 άτομα
Υλικά
-4 αβγά
-1 βάζο έτοιμη σάλτσα ντομάτα με σκόρδο και βασιλικό
-2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-2 κουτ. γλυκού χαρίσα
-1 κουτ. γλυκού κύμινο τριμμένο
-2 πιπεριές Φλωρίνης από βάζο κομμένες σε κυβάκια
-αλάτι, πιπέρι
Eκτέλεση
Βάζουμε σε κατσαρολάκι την έτοιμη σάλτσα με το ελαιόλαδο, τη
χαρίσα, το κύμινο, αλατοπίπερο και τις πιπεριές. Αφήνουμε να τραβήξει
τα υγρά της για 5 λεπτά. Τη μοιράζουμε σε 4 ατομικά σαγανάκια και
σπάμε στο καθένα από 1 αβγό. Καλύπτουμε το ασπράδι με λίγη σάλτσα,
προσέχοντας να μην σπάσουμε τον κρόκο. Ψήνουμε για 8 λεπτά ακόμα
μέχρι να γίνει το ασπράδι, αλλά ο κρόκος να μείνει μελάτος. Σερβίρουμε
με φρυγανισμένο ψωμί και τυρί φέτα.
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Groups Ask National Energy Board to Close Energy East Pipeline File,
Stop Reviewing New Energy East Information From TransCanada

May 13, 2015, Toronto – More
than sixty groups across Canada
are asking the National Energy
Board (NEB) to close TransCanada’s Energy East application and keep it closed until
the broken federal regulatory
process is fixed.
Groups, including environmental, civic, arts, justice and peace
organizations, sent their request
in a letter to NEB chair Peter
Watson asking that TransCanada’s new, updated application,
expected in early Fall, not be
considered until the NEB’s review process is overhauled.
Meanwhile, the NEB continues
to review new information sent
from TransCanada, despite the
fact the company’s application
is no longer relevant and out of
date. The NEB recently gave
TransCanada a deadline of May
20 to justify why it should continue reviewing the application
prior to TransCanada’s filing
of additional documents in the
fourth quarter of 2015.
“TransCanada’s Energy East
application was a complete
fiasco, but one that continues to
be overseen and accepted by the
National Energy Board,” said
Keith Stewart of Greenpeace
Canada. “The federal regulatory
system needs a complete overhaul if it is to be relevant and
trusted again by Canadians.”
While TransCanada delays its
Energy East project for two
years as it looks for another oil
terminal to replace Cacouna,
numerous problems with the
regulatory process have come
to light. First Nations say the
consultation process is inadequate, only people considered
“directly affected” by the NEB
and who choose from a predetermined list of issues are
allowed to provide input into the
pipeline review, while Canadians
(more than 100,000 letters sent
so far to the NEB) are calling for
climate change to be considered

in the NEB pipeline review. In
addition, the tanker routes for
Energy East remain unknown,
while many Quebecers are being
blocked from accessing information about the proposed pipeline
because the 30,000-page application is not available in French
on NEB’s website.
“What’s troubling is that the
National Energy Board opened
up TransCanada’s application to
participants before the application was complete, while ignoring the many tens of thousands
of Canadians who consider
climate pollution essential to
determining if these projects are
in the national interest,” said
Steven Guilbeault of Équiterre.
If built, Energy East would be
the single longest oil pipeline
in North America transporting
crude from Alberta east through
Ontario, Quebec and the Maritimes and the proposed project
has the potential to impact the
drinking water and climate of
millions of Canadians, while
putting directly at risk iconic
regions like the Bay of Fundy.
“There are too many unknowns
around this project, especially
when it comes to the Bay of
Fundy,” said Matt Abbott, Fundy
Baykeeper with the Conservation Council of New Brunswick.
“There are a lot of dedicated
people in fisheries, tourism,
NGOs and government working
to secure the coastal waters that
are at the base of our economy
and culture in New Brunswick.
It is unfair of the NEB to string
citizens along on an incomplete
project” “
To show the growing support for
climate action, 25,000 people
united last month in the streets
of Quebec City as part of the Act
on Climate march to demand
Canada’s political leaders act
swiftly and smartly on climate
change, which means stopping
the expansion of the tar sands
through pipelines like Energy

East.
Some of the groups asking the
NEB to close TransCanada’s

Energy East application include:
Environmental Defence, Council
of Canadians, Conservation
Council of New Brunswick,
Ecology Action Centre, Transition Initiative Kenora, Greenpeace Canada, 350.org and
Equiterre, Peace and Friendship

Alliance, Red Head Anthony’s
Cove Preservation Association,
ForestEthics, Sierra Club Canada,
Manitoba Energy Justice Coalition (MEJC), Citizens in Action
Montreal, Artistes pour la paix,
Nature Quebec, David Suzuki
Foundation and Action Climat
Montréal.

Health Canada - Information Update: Barbecue
Food Safety Information Update - Barbecue Food
Safety
As you head out to the grill, it’s important to remember that eating undercooked meat, or foods that
have come into contact with raw or undercooked meat, can cause food poisoning (also known as
foodborne illness). Symptoms of foodborne illness can include stomach cramps, vomiting, fever and
diarrhea. Approximately 1 in 8 people get sick from foodborne illness every year in Canada. Many of
these cases could be prevented by following proper food handling and preparation techniques.
You can help lower your risk of foodborne illness by handling and cooking raw meat carefully. Here
are some important safety tips to follow:
Storing
•
Always store raw meat in a refrigerator or cooler at 4ºC (40ºF) or below.
•
If using a cooler, pack it with ice, keep it out of direct sunlight and don’t open it too often.
•
Meat packages should be well sealed and placed at the bottom of your refrigerator or cooler so
that juices don’t come in contact with other food products.
Cleaning
•
Wash your hands, cutting boards, countertops, knives and other utensils thoroughly with soap
and warm water before and after handling all raw foods, especially meat.
Grilling
•
Colour alone is not a reliable indicator that meat is safe to eat. Use a digital food thermometer
to ensure meat has reached a safe internal temperature.
•
Check the temperature by inserting the thermometer through the thickest part of the meat.
•
When cooking beef hamburgers, remove patties from the grill and insert the thermometer
through the side, all the way to the middle.
•
When cooking several pieces of meat, check the temperature of each piece.
•
Use clean utensils and plates when removing cooked meat from the grill.
•
Wash the thermometer in hot, soapy water between every temperature reading (including
between every piece of meat).
•
Keep food hot until it is ready to serve.

Minister Leitch renews Canada-Brazil Memorandum of Understanding on labour cooperation
SAO PAULO, Brazil, May 18, 2015 /CNW/ - Today, the Honourable Dr. K. Kellie Leitch, Minister of
Labour and Minister of Status of Women, and Manoel Dias, Brazil’s Minister of Labour and Employment, renewed the Canada-Brazil Memorandum of Understanding (MOU) in the area of labour and
employment.
This MOU facilitates and encourages cooperation on labour issues and addresses themes such as
labour relations, labour inspections and standards, workplace health and safety and the promotion of
decent work. It provides both countries with an excellent opportunity to learn about each other’s labour priorities, legislation, and services and programs for workers and employers, as well as compare
best practices and share lessons learned.
The renewed MOU will be in effect for three years and implemented through a program of cooperative activities designed to enhance labour cooperation between the two countries.
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ÁèëçôéêÜ
Επέστρεψε με ψηλά το κεφάλι η αποστολή του Ολυμπιακού
Επιστροφή στη βάση για τον Ολυμπιακό, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας, η «ερυθρόλευκη» αποστολή
γύρισε από τη Μαδρίτη, εκεί όπου γράφτηκε ο επίλογος της εφετινής Ευρωλίγκα με τη 2η θέση για τους
Πειραιώτες. Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρέθηκαν και μερικοί φίλοι της ομάδας για να
εκφράσουν την ευγνωμοσύνη και τη συμπαράστασή τους σε παίκτες, τεχνική ηγεσία και τη διοίκηση.

Εύκολα ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε
στα ημιτελικά των πλέι οφ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 19/05/2015 TA NEA
Ο ΠΑΟΚ υπερασπίστηκε πλεονέκτημα έδρας αι πήρε την
πρόκριση για τα ημιτελικά των πλέι οφ της Α1 Ανδρών, όπου
θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας αυτή τη φορά τον
Παναθηναϊκό.

Τι και αν οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο χάνοντας από τη
Ρεάλ, οι φίλοι της ομάδας, χάρισαν ένα όμορφο χειροκρότημα στους εφετινούς φιναλίστ αποδεικνύοντας
πως ο σεβασμός και η υπερηφάνεια για την προσπάθεια δεν χάθηκαν μαζί με τον τίτλο. Μάλιστα, οι
λιγοστοί φίλαθλοι είχαν μαζευτεί από νωρίς το μεσημέρι στα Σπάτα, με την θερμοκρασία να αγγίζει τους
30 βαθμούς κελσίου, αλλά αυτός δεν τους εμπόδισε να υποδεχτούν την αποστολή όπως της άρμοζε. Οι
φίλοι της ομάδα δεν σταμάτησαν να φωνάζουν συνθήματα και να υπόσχονται μαζική στήριξη εν όψει
των πλέι οφ του πρωταθλήματος, αρχής γενομένης από τα ματς με τον Κόροιβο Αμαλιάδας το προσεχές
Σάββατο.
Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν 75-62 του ΑΓΟ Ρεθύμνου
στην Πυλαία, στον τρίτο μεταξύ τους αγώνα και έκαναν το 2-1
στη σειρά της προημιτελικής φάσης.
Τα δεκάλεπτα: 15-13, 43-29, 61-44, 75-62
ΠΑΟΚ (Μαρκόπουλος): Μπρέμερ 19 (4), Λάνγκφορντ 12
(7 ριμπάουντ), Λιάπης, Κάρτερ 5(1), Τσόχλας 12(2), Δέδας,
Μαργαρίτης 3(1), Κώττας, Οντουμ 7(1), Βον 4, Χαριτόπουλος
11(1), Σαλούστρος 2.
ΡΕΘΥΜΝΟ (Σκουρτόπουλος): Σχίζας, Κουμπούρας 11,
Σάφτενααρ 4, Κάουνσιλ 8(2), Αλεν 8(2), Καλαμπόκης 14(1),
Φαγιέ 9 (11 ριμπάουντ), Χείλαρης, Κράβιτς 6, Δουλγεράκης,
Χόλις 2.

Από την πλευρά του, ο κόουτς της ομάδας, Γιάννης Σφαιρόπουλος, χαρακτήρισε συγκινητική την
προσπάθεια που έκανε η ομάδα του στο Final-4:
«Κάποιος είπε ότι αν ήταν να διαλέξω μεταξύ του τίποτα και της στενοχώριας, θα διάλεγα τη
στενοχώρια. Είμαστε στενοχωρημένοι γιατί χάσαμε έναν τίτλο, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι γιατί
καταξιωθήκαμε στην Ευρώπη με τη συμμετοχή μας στο Final Four και σε έναν ακόμη τελικό. Κάναμε
μεγάλη προσπάθεια, κερδίσαμε την εκτίμηση πολλών φιλάθλων, όχι μόνο του Ολυμπιακού αλλά
και ουδέτερων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τον τρόπο που φτάσαμε ως εδώ που φτάσαμε. Δεν
είχαμε εύκολο δρόμο, κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να θυμίσω ότι μέχρι τον πρώτο γύρο του
TOP 16 ήμασταν στην πρώτη θέση, αλλά μετά είχαμε 4-5 σοβαρούς τραυματισμούς. Παρ’ όλα αυτά
κρατηθήκαμε, φτάσαμε στα playoffs με μειονέκτημα έδρας απέναντι σε μια πολύ ισχυρή ομάδα όπως η
Μπαρτσελόνα. Κερδίσαμε στη Βαρκελώνη για πρώτη φορά στην ιστορία μας, πήραμε και δύο ματς στον
Πειραιά και επιστρέψαμε στο Final Four. Στον ημιτελικό δείξαμε το χαρακτήρα, το μέταλλο της ομάδας
και ότι δεν τα παρατάμε ποτέ.
Η προσπάθειά μας στον τελικό ήταν συγκινητική. Όλοι οι παίκτες προσπάθησαν για το καλό της
ομάδας, κρατήσαμε μια φύσει επιθετική ομάδα χαμηλά και εκτός ρυθμού και για κάποιες λεπτομέρειες
χάσαμε. Όμως, είμαστε περήφανοι για την πορεία μας μέχρι εδώ και βγαίνουμε πιο δυνατοί για
τον επόμενο στόχο μας, που είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαστε όλοι ενωμένοι, διοίκηση και
αγωνιστικό τμήμα, κι έχοντας τον κόσμο μαζί μας, που αγκάλιασε και χειροκρότησε την ομάδα, θέλουμε
να συνεχίσουμε, να πάρουμε το πρωτάθλημα και να δημιουργήσουμε μια ομάδα που τα επόμενα χρόνια
θα πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Ήξερα ότι η ομάδα έχει καλό υλικό. Πρέπει να πούμε την καλή δουλειά που έκαναν ο κόουτς
Μπαρτζώκας και ο κόουτς Τόμιτς. Προσαρμόσαμε το υλικό πάνω στη φιλοσοφία μου, που είναι πιο
αμυντικογενής και είδαμε πως έτσι φτάσαμε τόσο ψηλά και νικήσαμε μεγάλες ομάδες. Η ομάδα
λειτούργησε όπως ήθελα, μέσα στο γήπεδο.
Θέλαμε να κρατήσουμε χαμηλά τη Ρεάλ. Αν δείτε, ο ρυθμός ήταν με το μέρος μας, χάλασε δύο φορές
από κάποια μεγάλα σουτ που έβαλε η Ρεάλ από τους έμπειρούς της παίκτες. Έχει σημασία και η
απόδοση των αντιπάλων. Αυτό έγινε κυρίως στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν άλλαξε το μομέντουμ, αλλά και
στην τέταρτη περίοδο είχαμε 2-3 ευκαιρίες να μειώσουμε κάτω από τους επτά πόντους. Θέλαμε κάτι
παραπάνω για να μείνουμε στη διεκδίκηση μέχρι το τέλος και η ψυχολογική πίεση να πάει στην πλευρά
της Ρεάλ.
Η Ρεάλ δεν ήταν καλή γιατί εμείς δεν την αφήσαμε. Με τη Φενέρ είχε 55 πόντους στο πρώτο ημίχρονο
και με μας 35, αλλά κάποια νούμερα δεν ήταν με το μέρος μας, όπως τα μακρινά σουτ και οι βολές.
Κυρίως επιθετικά δεν είχαμε τον ίδιο πλουραλισμό κι αυτό μας στοίχισε. Επιθετικά η Ρεάλ δεν έκανε το
ίδιο ματς με τη Φενέρ.
Είδαμε σκληρά μαρκαρίσματα. Η Ρεάλ σε σχέση με το 2013 άλλαξε το ρόστερ της και πρόσθεσε
σκληρούς παίκτες, που δεν είναι ντελικάτοι, αλλά για να δίνουν ξύλο, όπως οι Αγιόν, Νοτσιόνι και
Ματσιούλις. Άλλαξε τρεις φορές το ρόστερ της για να βρει αυτό που χρειάζεται σε ένα Final Four.
Είναι καλό που παίζουμε την Πέμπτη. Πρέπει να ξεκουραστούμε, να συγκεντρωθούμε ξανά στις
υποχρεώσεις μας και να είμαστε ετοιμοπόλεμοι για τη συνέχεια. Το πρωτάθλημα τώρα ξεκινά για εμάς»
Πηγή: TA NEA

Με Μπεργκ, αλλά χωρίς
Πέτριτς στην Τρίπολη
ο Παναθηναϊκός
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 19/05/2015

Με το μεγάλο του επιθετικό... όπλο θα
παραταχθεί την Τετάρτη στο «Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης» ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα
των πλέι οφ της Σούπερ Λίγκας κόντρα στον
Αστέρα Τρίπολης.
Ο Μάρκους Μπεργκ προπονήθηκε κανονικά και
ο Γιάννης Αναστασίου τον συμπεριέλαβε στην
αποστολή και το πιθανότερο είναι ότι ο σουηδός
στράικερ θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα των
«πρασίνων».
Αντίθετα, όπως αναμενόταν, οι Χουχούμης και
Πέτριτς, έμειναν εκτός, καθώς συνέχισαν την
θεραπεία τους και δεν είναι έτοιμοι.
Οι παίκτες που θα μεταβούν στην αρκαδική
πρωτεύουσα είναι οι: Κοτσόλης, Στιλ,
Αναγνωστόπουλος, Κουτρουμπής,
Τριανταφυλλόπουλος, Σίλντενφελντ,
Ταυλαρίδης, Νάνο, Μπούρμπος, Ζέκα, Λαγός,
Δώνης, Πράνιτς, Μαυρίας, Μπεργκ, Ατζαγκούν,
Καρέλης, Κλωναρίδης, Νίνης, Μπερίσα.
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ΣΧΟΛΙΟ

Ήλθον, (δεν) είδον και απήλθον
Την Κυριακή 3 Μαϊου, επισκέφθηκε το Βανκούβερ ο
νέος Έλληνας Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά.
Εκλησιάστηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Γεωργίου και μετά τον εκκλησιασμό στο Ελληνικό
Κέντρο η Ελληνική Κοινότητα του πρόσφερε καφέ
και στους λίγους που παρευρέθηκαν στην αίθουσα
τον καλωσόρισε η πρόεδρος της κοινότητας.
Η απουσία της ελληνικής παροικίας ήταν εμφανής,
διότι δεν είχε ενημερωθεί από τους αρμόδιους του
Γεν. Προξενείου.
Με άλλα λόγια ο Έλληνας Πρέσβης στον Καναδά
«’Ηλθε στο Βανκούβερ (δεν) είδε την Ελληνική
Ομογένεια και απήλθε».
Ντροπή, αυτή την εκτίμηση έχουν για τους
απόδημους οι αντιπρόσωποι της Κυβέρνησης που μας
αντιπροσωπεύουν στον Καναδά;
Ας το λάβει υπ’ όψη η νέα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το
πόσο μας αγαπούν αυτοί που στέλνει το Υπουργείο
Εξωτερικών να μας αντιπροσωπεύσουν.
‘Οπως πληροφορηθήκαμε το Ελληνικό Γεν.
Προξενείο του Βανκούβερ που εξυπηρετεί την
ομογένεια από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 1 μ.μ.,
απέστειλε προσκλήσεις. Υπάλληλος που εκτελεί
χρέη βοηθού Γεν. Προξένου, (υποπρόξενος) είναι,
δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον τίτλο, απέστειλε σε
ομογενή πρόσκληση για την άφιξη του κ. Πρέσβη και
υπογράφει την πρόσκληση ως βοηθός Προξένου.
Στην τοπική ομογενειακή εφημερίδα που εξυπηρετεί
την ομογένεια για περισσότερα από 27 χρόνια δεν
μας στέλνουν προσκλήσεις ίσως σκόπιμα. Μπορεί
να μην ήθελαν να το ανακονώσουν στην εφημερίδα
για να μην το μάθουν και άλλοι ομογενείς, αλλά
οι εκλεκτοί. Ή μήπως ο Πρέσβης δεν ήθελε να δει
και να ακούσει τα παράπονα των Ελλήνων για τις
πολλές ώρες που εξυπηρετεί το Γενικό Προξενείο τον
Ελληνισμό;
Καιρός η νέα κυβέρνηση να βάλει σειρά στα
Προξενεία για να εξυπηρετούν τον Ελληνισμό.

Ανέκδοτα
Συζητούν δύο ξανθές στο
σαλόνι γνωστού αστρολόγου…
Πρώτη ξανθιά: “Είμαι Παρθένος
με Καρκίνο…”
Απάντηση δεύτερης ξανθιάς:
“Εγώ, ευτυχώς, πηδιέμαι
συνέχεια και είμαι υγιέστατη”…
Τι ζήτησε από το ΤΖΙΝΗ
Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ
και έχει στον ώμο του έναν
γύπα!
Λέει στον μπάρμαν:
- ‘Μια βότκα δικιά μου, μια
τεκίλα για το γύπα, ένα δικό σου
και κέρασε όλο το μαγαζί!’
Σε 10 λεπτά του την έχουν πέσει
οι τρεις καλύτερες γκόμενες!
Αφήνει 200 ευρώ, παίρνει τις
γκόμενες και φεύγει...
Το άλλο βράδυ πάλι το ίδιο
σκηνικό.
Ο τύπος με το γύπα στον ώμο
κερνάει όλο το μαγαζί, του την
πέφτουν οι καλύτερες γκόμενες,
τις παίρνει και φεύγοντας αφήνει
και 100 ευρώ φιλοδώρημα...
Μετά από μια βδομάδα κι αφού
γινόταν κάθε βράδυ το ίδιο
σκηνικό, ο μπάρμαν τον ρωτάει:
- ‘Συγνώμη κύριε μου αλλά με
έχει φάει η περιέργεια. Κάθε
βράδυ έρχεστε, σκορπάτε τόσα
χρήματα, σας την πέφτουν οι
καλύτερες γυναίκες και έχετε
και αυτόν τον γύπα στον ώμο’
- ‘Κοίταξε...’, του λέει ο τύπος.
‘Πριν από λίγο καιρό εκεί που
περπατούσα βρήκα στο δρόμο
ένα λυχνάρι. Μόλις το έτριψα
βγήκε ένα τζίνι και μου είπε ότι
θα μου πραγματοποιήσει τρεις
επιθυμίες.
To πρώτο που του ζήτησα ήταν
να μην αδειάζουν ποτέ οι τσέπες
μου από λεφτά.
Το δεύτερο ήταν να μου την
πέφτουν πάντα οι ωραιότερες
γυναίκες...’
- ‘Και το τρίτο;’ τον ρωτάει ο
μπάρμαν.
- ‘Το τρίτο που του ζήτησα
ήταν να μου δώσει ένα μεγάλο
πουλί.... Και μου’δωσε αυτόν
τον μαλaka!!!

***

Κώστας Καρατσίκης
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Ακούστε τι είπε ένας
ηλικιωμένος Εβραίος στο
νεκροκρέβατό του στον ιερέα,
να πεί στους συγγενείς του ότι
αλλάξει θρησκεία και θα γίνει
καθολικός. Όταν ρωτήθηκε
γιατί θα γίνει καθολικός αφού
έζησε όλη την ζωή τους εβραίος,
εκείνος απάντησε: Καλύτερα να
πεθάνει ένας απ΄αυτούς παρά
ένας από εμάς.
Οι συμβουλές της Μάνας
Ήταν μια κοπέλα που είχε
αρραβωνιαστεί πρόσφατα
και ένα βράδυ θα πήγαινε
να κοιμηθεί στο σπίτι του
αρραβωνιαστικού της. Τη
συμβούλεψε λοιπόν η μάνα της.
- Τώρα που θα πας στον
αρραβωνιαστικό σου αυτός
σίγουρα θα θελήσει να
κοιμηθείτε μαζί. Αυτό, παιδί
μου, δεν είναι και τόσο κακό.
Αν όμως εκεί που θα σε φιλάει
σου πιάσει το στήθος εσύ να
του πεις: “Μη εδώ έχει αγκάθια
και τσιμπάει.” Αν σε πιάσει πιο

κάτω να του πεις: “Εδώ είναι
φούρνος και καίει.” Κατάλαβες
τι θα κάνεις κόρη μου;
- Κατάλαβα, απάντησε η κόρη.
Το βράδυ λοιπόν πήγε η κοπέλα
στο σπίτι του αρραβωνιαστικού
της κι όταν εκεί που τη φιλούσε
προχώρησε το χέρι του και της
έπιασε το στήθος αυτή του είπε:
- Μην με πιάνεις εδώ. Εδώ έχει
αγκάθια και θα τσιμπηθείς.
Όταν πήγε να την πιάσει πιο
κάτω του είπε πάλι:
- Μην με πιάνεις ούτε εδώ. Εδώ
είναι φούρνος και θα καείς.
Τότε της είπε αυτός:
- Ωραία, έχω ένα λουκάνικο να
ψήσω.
Την άλλη μέρα πήγε η κοπέλα
στην μαμά της κι εκείνη την
ρώτησε:
- Τι έγινε κόρη μου; Έκανες ότι
σου είπα;
- Ότι μου είπες έκανα μάνα.
Αλλα όταν του είπα ότι εδώ
είναι φούρνος και καίει μου είπε
ότι είχε ένα λουκάνικο να ψήσει.
- Και τι έγινε κόρη μου; ρώτησε
ταραγμένη η μάνα.
- Τι να σου πω, ρε μάνα. Έγινε
κάτι πολύ παράξενο. Όλη νύχτα
έψηνε το λουκάνικο και το πρωί
μου το δώσε ωμό να το φάω.

Η δασκάλα και ο Τοτός
Η δασκάλα της Α’ δημοτικού
έχει πρόβλημα με τον Τοτό
που όλο βρίζει και δε δίνει
την παραμικρή σημασία στο
μάθημα..
‘Ποιο είναι το πρόβλημά σου;’,
τον ρωτάει εξαγριωμένη.
‘Είμαι πολύ...
έξυπνος για να είμαι στην
πρώτη τάξη’. Απαντά ο Τοτός
με ύφος.’Η αδερφή μου είναι
στην τρίτη τάξη και είμαι
πολύ εξυπνότερος από αυτήν.
Πιστεύω πως πρέπει να πάω
τουλάχιστον στην τρίτη κι εγώ’.
Η δασκάλα τον πάει στον
διευθυντή, ο οποίος συμφωνεί
να του κάνουν διάφορα tests
γνώσεων κι εξυπνάδας κι
αν απαντήσει σωστά, να τον
βάλουν στη τρίτη τάξη.
‘Πόσο κάνει 3x13;’, ρωτά ο
διευθυντής.
‘Τριάντα εννέα’.

‘Τι μπαίνει μέσα σκληρό και
ροζ και βγαίνει μαλακό και
βρεγμένο;’
Ο διευθυντής ανοίγει διάπλατα
τα μάτια του, αλλά πριν
προλάβει να μιλήσει ο Τοτός
λέει με αυτοπεποίθηση:
‘Η τσίχλα’.
‘Τι κάνει ο άντρας όρθιος, η
γυναίκα καθιστή και το σκυλί
στα τρία πόδια του;’, ρωτά
ακόμη πιο έντονα η δασκάλα.
‘Χειραψία’.
Η δασκάλα τα έχει πάρει στο
κρανίο! Αποφασίζει λοιπόν να
χτυπήσει πιο δυνατά:
‘Χώνεις τα παλούκια μέσα μου.
Με πιέζεις, με καρφώνεις κι εγώ
ανεβαίνω. Δεν προλαβαίνεις να
τελειώσεις κι εγώ βρέχομαι. Τι
είμαι;’
Τα μάτια του διευθυντή
ανοίγουν τρομαγμένα, αλλά
πάλι πριν προλάβει να πει κάτι,
ακούει τον Τοτό να απαντά:
‘Η σκηνή!’, απαντά με σιγουριά
ο Τοτός.
‘Βάζεις το δάχτυλο μέσα μου!
Με παίζεις νευρικά! Ο σωστός
άντρας αυτό κάνει πρώτα. Τι
είμαι;’
Ο διευθυντής πλέον άναυδος
κοιτάζει σα χαμένος!
‘Η βέρα!’, λέει θριαμβευτικά ο
Τοτός.
‘Είμαι σε διάφορα μεγέθη. Όταν
δεν είμαι καλά, στάζω. Όταν
με πιάνεις και με αναταράζεις,
ανακουφίζομαι.... Τι είμαι;’
‘Η μύτη’.
‘Είμαι σα σκληρό δοκάρι με
σουβλερή άκρη. Καρφώνομαι με
δύναμη τρέμοντας.. Τι είμαι;’
‘Το βέλος!’.

‘Ποια είναι η πρωτεύουσα της
Φιλανδίας;’
‘Το Ελσίνκι’.

‘Αρχίζω από ‘μ’ και τελειώνω
σε ‘ι’. Όταν με δοκιμάσεις
λιγώνεσαι. Τι είμαι?’
‘Το μέλι φυσικά!’

‘Πότε γιορτάζουμε το έπος της
Αλβανίας;’
‘Την 28η Οκτωβρίου’.

Ο διευθυντής φωνάζει:
Φτάνει πια! Ποια τρίτη τάξη;

Σε όλες τις ερωτήσεις του
διευθυντή, ο Τοτός απαντά
σωστά. Όμως, μετά αρχίζει να
ρωτά η δασκάλα, η οποία τον
έχει άχτι και θέλει να αποδείξει
πόσο αθυρόστομος είναι.
‘Τι είναι αυτά που η αγελάδα
έχει 4 κι εγώ 2;’, ρωτάει πονηρά
η δασκάλα.
‘Τα πόδια’, απαντά ήρεμα ο
Τοτός.
‘Τι είναι αυτό που έχεις μέσα
στο παντελόνι σου, ενώ εγώ δεν
έχω;’
‘Τσέπες’.
‘Τι είναι μαλλιαρό, οβάλ, γλυκό
και μέσα υγρό?’
‘Η καρύδα’.

Στείλε το κωλόπαιδο κατευθείαν
στο Πανεπιστήμιο! Εγώ από
μέσα μου απάντησα λάθος σε
όλες τις ερωτήσεις...!!!

****

Παππούς: -Κρύψου, έρχεται
η δασκάλα σου σπίτι επειδή
έκανες κοπάνα σήμερα!
Εγγονός: -Εσύ κρύψου, της είπα
ότι πέθανες...

****
- Πιστεύεις ότι στ’ αλήθεια
ήταν τυφλός ο ζητιάνος που
ελεήσαμε; ρωτάει η σύζυγος.
- Θεόστραβος! Δεν άκουσες που
είπε: ‘Ευχαριστώ, ωραία μου
κυρία ;
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St. GEORGE PHILOPTOCHOS LADIES
SOCIETY STRAWBERRY HIGH TEA
H εκδήλωση του “Strawberry High Tea” των κυριών της Φιλοπτώχου
Αδεφότητας Αγίου Γεωργίου που έγινε το Σάββατο της 16ης Μαϊου
στο Ελληνικό Κέντρο, είχε τρανή επιτυχία. Παρευρέθηκαν πάνω
από 150 κυρίες της παροικίας μας, και απόλαυσαν την τόσο καλά
οργανωμένη εκδήλωση που προξένησε τον θαυμασμό όλων.

Το στόλισμα των τραπεζιών με κούπες και πιατελάκια από
πορσελάνη, θύμιζε πράγματι άλλες εποχές. Οι πιατέλες με τα
φαγόσιμα, το άρωμα του τσαγιού όλα ήταν υπέροχα. Η Πρόεδρος
κα Ελένη Αρβανίτη καλωσόρισε τις κυρίες και τα μικρά παιδιά που
φέρανε μερικές κυρίες, τονίζοντας συγκεκριμένα ό,τι η εκδήλωση
έγινε για την υποστήριξε της νεολαίας. Ο π. Κωνσταντίνος
Οικονόμου, παρευρέθηκε στην εκδήλωση με την πρεσβυτέρα,
ευλόγησε το γεύμα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η κα Διονυσία
Γιαννακοπούλου πρώην Πρόεδρος Φιλοπτώχου Καναδά, η κα
Ελένη Τσεμπερλή, αντιπρόεδρος Φιλοπτώχου Δυτικού Καναδά, και
πρόεδρος Φιλοπτώχου των Αγίων Νικολάου –Δημητρίου, κυρίες από
όλες τις κοινότητες και πρώην προέδροι Φιλοπτώχου. Η κα LIzette
Παπά, μίλησε κατά την διάρκεια της εκδήλωσης για την ιστορία
του “Strawberry High Tea”, ενώ στο πιάνο η κα Ναταλία Παρδάλη,
και στο τραγούδι η Ακυλίνα Παρδάλη και η Σοφία Βαθρακούλη, με
ελαφρά τραγούδια έδωσαν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην μεγάλη
αίθουσα του Κέντρου.
Κώστας Καρατσίκης

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ “ΓΝΩΜΗ”
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ STRAWBERRY HIGH TEA
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 20
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On May 13th, 2015 the 39th Gold Plate Dinner at the Hellenic Community Centre took place. It was completely sold out 800 tickets
were sold. The car was bought by a Board Member of the Community Mr. Nick Liapis, after he bought the last 5 tickets. Following

Above a photo of some of the oldest members of the Gold Plate
Committee,which Terry Sklavenitis oldest Master of ceremonies
gave an award.

Left: Mr.Terry Sklaveni-

tis, past Master of ceremonies to Gold Plate Dinners
for over 37 years, he has not
missed any event. Now his
duties took over by George
Kavouras.

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

To ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel

Αφοσιωμένοι στο καθήκον με συνέπεια και σεβασμό
στην υπηρεσία τής παροικίας μας για 41 συνεχή χρόνια!
H Διεύθυνση και το προσωπικό εύχαριστεί την ομογένεια που μας προτιμεί
και ταξιδεύει μαζί μας
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AΛΕΚΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,
ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ
«15 Σημειώσεις στο Πρόχειρο» για τις Εκλογές, για το Μνημόνιο
και κυρίως για το Ευρώ*

1. Εκτελεστικό απόσπασμα για
τον δικομματισμό στις εκλογές
υπήρξε η ίδια η Ευρωζώνη (δεν έχει
δοθεί ακόμα η χαριστική βολή).
Στις αρχές του χειμώνα, κάτω από
τις πιέσεις των αγορών προς το
ευρώ και τα ομόλογα ισχυρών πια
χωρών του η Γερμανία αποφάσισε
και επέβαλε την είσοδο της ΝΔ
στην κυβέρνηση της δεύτερης
άγριας δανειακής σύμβασης. Ο
για δύο χρόνια αντιμνημονιακός
ιεροκήρυκας Σαμαράς μέσα σε
μια νύκτα κατάντησε μνημονιακός
ψάλτης. Η Ευρωζώνη έτσι
ναρκοθέτησε το σύστημα του
δικομματισμού που, και στην
Ελλάδα, εξασφαλίζει την διαιώνιση
και την αποσόβηση ακραίων
κρίσεων για το σύστημα. Έκαψε την
ευκαιρία για ένα δεξιό Ολάντ στη
χώρα μας. Αν δεν είχε λειτουργήσει
έτσι, το «μόνο νεκρός θα
συνεργαστώ με τους μνημονιακούς»
θα το είχε προεκλογικά πει, με
τον Καμμένο υπασπιστή του,
ο Σαμαράς, αυτοδύναμος πια
πρωθυπουργός.
2. Ό,τι έκανε σταθερά μέχρι πριν
κάποια χρόνια η αμερικάνικη
πρεσβεία (που δεν αποκλείεται
να ξαναεμφανιστεί σύντομα),
δεν μπόρεσαν να το κάνουν οι
δεκαπέντε τόσες πρεσβείες της
Ευρωζώνης. Είτε, λοιπόν, η
Ευρωζώνη αποδεικνύεται, μέσα
στις αντιφάσεις και τις αντιθέσεις
της, ανίκανη να επεξεργασθεί
μια μακροπρόθεσμη πολιτική
διασφάλισης της ίδιας της
κυριαρχίας της. Είτε η Γερμανία,
ως ηγέτιδα του χώρου του
ευρώ, με πλήρη επίγνωση των
συνεπειών, θυσιάζει την ίδια την
άμεση επιρροή της στην Ελλάδα
προκειμένου να κερδίσει κρίσιμο
χρόνο για την υπεράσπιση της
κεντρικής ζώνης του ευρώ.
Συμβαίνει μάλλον το δεύτερο,
μαζί ενδεχομένως με το πρώτο,
και αυτό είναι μια προειδοποίηση
για όσους ονειρεύονται ελιγμούς
της Γερμανίας σε περίπτωση
που ακυρώσουμε τις δανειακές
συμβάσεις.
3. Ένας κόσμος μέσα στις
φλόγες μιας πόλης που καίγεται
«συνωστίζεται» στις παραλίες
για να σωθεί. Έτσι ήταν αυτές
οι εκλογές, σα σε μια μεγάλη
καταστροφή. Η διαφορά είναι τώρα
ο καθένας είχε τον χρόνο να σκεφτεί
ποιο καράβι θα επιλέξει. Σε αυτό το
πλαίσιο ήρθε ο εκλογικός θρίαμβος
του ΣΥΡΙΖΑ που η πολιτική του
συνήχησε με την ανάγκη της
κοινωνίας να γίνει κάτι «τώρα».
Εδώ ακριβώς ήρθε και ο δεύτερος
θρίαμβος, της αντιμνημονιακής
ακροδεξιάς, με τους Ανεξάρτητους
Έλληνες και την αποκρουστική
ναζιστική εκλογική παρουσία. Στους
ταξιδιώτες αυτό που κυριάρχησε
την Κυριακή 6 Μαΐου είναι :
«να φύγουμε από το καταραμένο
λιμάνι (του δικομματισμού και του
μνημονίου)». Αυτό που λογικά
αρχίζουν και σκέφτονται πια είναι
: «σε τι είδους άραγε λιμάνι θα
αγκυροβολήσουμε».
4. Θεωρείται το αποτέλεσμα
των εκλογών κατακρήμνιση του
πολιτικού συστήματος. Χωρίς
αμφιβολία οι εκλογές είναι ένα
βήμα μπροστά. Για να αρχίσει
όμως να κλονίζεται το πολιτικό
σύστημα (και δεν μιλάμε καν για
το σύστημα εξουσίας οικονομικής,

επιβολής «νόμιμης» βίας και
πληροφόρησης) απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να κλονισθούν οι
κυρίαρχες απόψεις του μέσα στον
λαό. Σκληρός πυρήνας τους σε
όλη την μεταπολιτευτική διαδρομή
είναι η ένταξη της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Την τελευταία
δωδεκαετία, και ιδιαίτερα αυτή τη
διετία της κρίσης, είναι το ευρώ.
Το ευρώ, με αυτή τη λειτουργία
του, αμφισβητείται από τον λαό,
αλλά ακόμα από μια μειοψηφία
όχι μεγάλη. Όταν η αμφισβήτηση
γίνει καθολική σχεδόν, τότε στον
ορίζοντα θα εμφανισθούν τα πρώτα
νέφη της ανατροπής.
5. «Μέσω της αριστεράς
κατασκευάζεται η νέα
σοσιαλδημοκρατία»: το έλεγαν
για τη ΔΗΜΑΡ, τώρα το
λένε και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το
κεντρικό χαρακτηριστικό της
σοσιαλδημοκρατίας ιστορικά
υπήρξε η αποδοχή του καπιταλισμού
σε συνδυασμό όμως με το
κοινωνικό κράτος. Ένας κόσμος
της εργασίας και της ανεργίας,
στα έσχατα όρια της επιβίωσης, θα
καλωσόριζε της σοσιαλδημοκρατία
και το κράτος πρόνοιας. Μέσα στα
πλαίσια όμως της καπιταλιστικής
παγκοσμιοποίησης που εξισώνει
όλες τις κατακτήσεις προς τα κάτω,
μέσα στο χώρο της Ευρωζώνης
που βρίσκεται σε υπαρξιακή
κρίση, εντός της περιφέρειάς
της που γονατίζει κάτω από τη
δημοσιονομική πειθαρχία, σε
μια χώρα δεμένη με δουλικές
δανειακές συμβάσεις δεν υπάρχει
κανένα, απολύτως κανένα,
περιθώριο σοσιαλδημοκρατικής
πολιτικής. Είτε με την Μέρκελ
είτε με τον Ολάντ. Για τα απλά,
αλλά πρωταρχικά πράγματα – να
έχουν οι νέοι δουλειά, να μη πεινάν
οι συνταξιούχοι – χρειάζονται
επαναστατικές αλλαγές.
6. Στις δυνάμεις που κινούνται ή θα
κινηθούν εντός του μνημονίου και
της Ευρωζώνης υπάρχουν κάποιες
διαφορές. Ανάμεσα σε αυτούς που
είναι ικανοί να επιβάλλουν τις
υπαγορευόμενες από την τρόικα
«μεταρρυθμίσεις» και σε αυτούς
που είναι ανίκανοι. Ανάμεσα σε
αυτούς που θέλουν να κάμψουν
τη λαϊκή αντίδραση με την πειθώ
και σε εκείνους με τα ΜΑΤ κι
αργότερα με τον στρατό. Ανάμεσα
σε αυτούς που θεωρούν αυτό που
γίνεται «καλό» και σε αυτούς που
το θεωρούν επιβεβλημένο αλλά
μοιραίο «κακό» (κι έτσι αφήνουν
μια υπόσχεση για τις μέλλουσες
γενιές). Ανάμεσα σε αυτούς
που προέρχονται από τη δεξιά
κι αυτούς από το κέντρο ή την
αριστερά. Καμία όμως από αυτές τις
παραλλαγές δεν μπορεί να βγάλει τη
χώρα από το τέλμα σε ορίζοντα μιας
τουλάχιστον γενιάς.
7. Η «νίκη» του ηττημένου είναι
πάντα ένα εντυπωσιακό φαινόμενο
στην ιστορία. Σήμερα η δεξιά
φαίνεται καταρρακωμένη, η
αριστερά με αέρα στα πανιά της.
Ο κίνδυνος είναι όμως παρών.
Ακόμα κι αν μια δύναμη είναι
ηττημένη, ακόμα κι αν τα ελατήρια
της είναι τα πιο ταπεινά (να
διασωθεί ο αρχηγός της), ακόμα κι
αν λειτουργεί επικοινωνιακά και
φτηνά, ενδέχεται αυτή να αναδείξει
τη βασική σύγκρουση της στιγμής,
το γήπεδο όπου κρίνονται όλα
(συμμετοχή στην Ευρωζώνη). Αν ο

αντίπαλος νικητής, δεν αποδεχθεί
τη σύγκρουση, τον οδηγεί σε
συνεχείς διαβεβαιώσεις για τις
καλές του προθέσεις, σε απανωτές
λεκτικές μετατοπίσεις και κυρίως
σε δημόσιες δεσμεύσεις για το
μέλλον. Ο ηττημένος τότε αποκτά
την υπεροχή («ηγεμονία») στις
εξελίξεις. Ο λόγος είναι απλός: εδώ
(στο ευρώ) κρίνονται τα πάντα και
ο λόγος της δεξιάς είναι σαφής:
«ναι». Αυτό δεν σημαίνει ότι η
δεξιά θα διασωθεί εκλογικά ούτε ότι
η αριστερά θα χάσει την εκλογική
της ορμή. Είναι δύσκολο το ποτάμι
να ξαναγυρίσει πίσω. Σημαίνει απλά
ότι ο ηττημένος μπορεί να επιβάλλει
την πολιτική, τις αντιλήψεις τις
δεσμεύσεις του στον νικητή.
8. «Τα πράγματα γίνονται, δεν
λέγονται» ή «λέγονται με δόσεις».
Υπάρχει η άποψη ότι αν η αριστερά
πει στον κόσμο όλη την αλήθεια (ότι
η έξοδος από το μνημόνιο οδηγεί
στην έξοδο από το ευρώ) θα χάσει
την επαφή της με την κοινωνία. Εδώ
όμως διαχωρίζεται η αριστερά από
τις άλλες δυνάμεις.
Εκείνες παρασκήνια και κόλπα,
αυτή αλήθεια και όλη την αλήθεια.
Η αριστερά προειδοποιεί με ευθύνη
τον λαό. Δεν του λέει μόνο ότι ο
δρόμος έξω από το μνημόνιο είναι
και δρόμος έξω από το ευρώ, αλλά
ότι είναι και ιδιαίτερα επώδυνος,
όμως με προοπτική. Του δίνει
τη δυνατότητα να επεξεργασθεί
την ανησυχία του, που δεν είναι
αβάσιμη. Δεν τον αφήνει να βρεθεί
σε άγνωστο λιμάνι, να αιφνιδιασθεί,
να στραφεί τελικά με μένος ενάντια
στους υπαιτίους.
9. Όταν ένα παιδί τρομοκρατείται
από τους σκύλους, δεν θα του πούμε
ότι δεν υπάρχουν σκύλοι. Θα του
πούμε ότι είναι φιλικά ζώα και
πολλές φορές σώζουν ανθρώπινες
ζωές. Τις περισσότερες φορές ο
φόβος που υπάρχει μέσα μας έχει
λιγότερη σχέση με την εξωτερική
αιτία και πολύ περισσότερη με την
εσωτερική μας ανασφάλεια. Όταν
το πολιτικό κατεστημένο ξεκινά μια
από τις σκληρότερες εκστρατείες
φόβου για το ενδεχόμενο
αποχώρησης από το ευρώ, η
αριστερά δεν θα διαβεβαιώσει ότι
δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος
(ούτως ή άλλως υφίσταται εκ των
πραγμάτων). Η διαβεβαίωση ή η
ταλάντευση θα κάνει ακόμα πιο
σκληρή την επίθεση.
Με σταθερότητα θα απαντήσει
ότι σε σχέση με τη σημερινή
ερήμωση της κοινωνίας η έξοδος
είναι δυνατότητα και μπορεί να μας
σώσει. Και με το πρόγραμμά της
θα προσπαθήσει να καθησυχάσει
τη δικαιολογημένη ανασφάλεια του
κόσμου της εργασίας.
10. Ό,τι καλό φανταζόμαστε, δεν

σημαίνει ότι θα γίνει. Αλλά για
να γίνει ένα καλό, πρέπει να το
φαντασθούμε πρώτα. Αυτό ακριβώς
δεν κάνει όλη η αριστερά για το
ευρώ. Δεν το κάνει πρώτα από
όλους το ΚΚΕ, που παραδοσιακά
έχει ταχθεί κατά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ας βοηθήσουμε την
κοινωνία να φαντασθεί ότι μπορεί
να ζήσει με αξιοπρέπεια και
ευημερία εκτός Ευρωζώνης. Όχι
ρομαντικά και με υπερβολές,
αλλά με πλήρη συναίσθηση των
δυσχερειών. Ας μιλήσουμε για τις
πρωτοβουλίες που είχαν άλλες
χώρες σε αντίστοιχη κατάσταση
άγριας ύφεσης σαν τη δική μας,
πώς αποκόπηκαν από σκληρά
νομίσματα, ακολούθησαν πολιτική
ενίσχυσης της ζήτησης. Ας πούμε
πώς χιλιάδες σημερινοί νέοι
άνεργοι – πτυχιούχοι, καλλιτέχνες,
ειδικευμένοι, ανειδίκευτοι –
μπορούν να βρουν γρήγορα εργασία
με καλά μελετημένες πρωτοβουλίες
ενός νέου δημοσίου. Ας μιλήσουμε
για την ακατανίκητη δύναμη της
συλλογικότητας που απαιτείται,
όπως παλιά όταν η φωτιά έφτανε
στην εκκλησία του χωριού
11. Σε κάποια αμερικάνικα
δικαστικά θρίλερ ο κακός δικηγόρος
κάνει τον πελάτη του να πάρει πολύ
βαρύτερη ποινή παρά αν δεν είχε
καθόλου δικηγόρο. Το ίδιο έχει
συμβεί στην Ελλάδα με απόψεις
που τάσσονται υπέρ της εξόδου
από το ευρώ. Ο βασικός συνήγορος
δεν πατάει καν στην αίθουσα του
δικαστηρίου – το ΚΚΕ, που θεωρεί
το θέμα «αποπροσανατολιστικό».
‘Άλλες φορές προσλαμβάνεται η
αποχώρηση από το ευρώ ως ένα
κομμουνιστικό σχέδιο δεκαετιών
που βρήκαμε τώρα την χρυσή
ευκαιρία να το επιβάλλουμε. Έτσι
το ζήτημα μένει έξω από την
κοινωνία, ξένο, δεν συνηχεί με τις
μεγάλες ανάγκες της. Η αποχώρηση
από το ευρώ σε συνδυασμό με την
κατάργηση της δανειακής σύμβασης
θα νοηματοδοτηθεί θετικά από τον
απλό κόσμο με ένα βασικό όρο: αν
γίνει πειστική ως η μόνη απάντηση
στον συνταξιούχο που το μηνιάτικο
του φτάνει για μια βδομάδα, στο
νέο άνεργο που περιφέρεται χωρίς
σκοπό, στο μικροκαταστηματάρχη
που δεν περνάει πια από τον δρόμο
που ήταν το μαγαζάκι του γιατί δεν
αντέχει τον πόνο.
12. Η Ελλάδα ήταν στους νικητές
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου
γιατί ο Βενιζέλος διείδε την
επιτυχία της Αγγλογαλλικής
Συμμαχίας, έφτασε μετά λίγα
μόλις χρόνια στη Μικρασιατική
Καταστροφή γιατί έσφαλε ότι η
στήριξή της θα συνεχίζονταν. Σε
μια χώρα εξαρτημένη η σωστή
ή λαθεμένη εκτίμηση για τις
κατευθύνσεις και τα όρια των
Μεγάλων Δυνάμεων (από τη
δεξιά για να ευθυγραμμιστεί,
την αριστερά για να εναντιωθεί)
οδηγεί από τον θρίαμβο μέχρι
την πανωλεθρία. Αυτό είναι
εξαιρετικά κρίσιμο σήμερα. Και
με τον Ολάντ και τις προθέσεις
του για ανάπτυξη και με ένα «όχι»
των Ιρλανδών στο ευρωσύμφωνο,
τα όρια τροποποίησης των όρων
των δανείων είναι ελάχιστα και
σε δευτερεύοντα σημεία, που
δεν μπορούν να απαντήσουν
στις άμεσες ανάγκες και στην
κλιμακούμενη οργή του λαού.
Δυνατότητα κατάργησης του
μνημονίου δεν υπάρχει παρά μόνο
εκτός Ευρωζώνης.
Μια λάθος εκτίμηση εδώ για τα
περιθώρια ευλυγισίας της Γαλλίας
ή της Γερμανίας μπορεί να αποβεί
μοιραία.
13. Μια χώρα είτε θα έχει χαμηλούς
φόρους είτε θα έχει γενναίες
δαπάνες για Παιδεία και Υγεία. Η
οικονομία και η ιστορία θέτει τα

δικά της διλήμματα, κάθε εποχή,
εκεί που πολλοί θα ήθελαν οι δύο
πόλοι να συμβιώνουν. Έτσι ακριβώς
τίθεται το θέμα «ακύρωση του
μνημονίου» και «παραμονή στην
ευρωζώνη». Ή το ένα ή το άλλο
(κι εδώ περιπλέκεται σε βάθος το
πρόβλημα γιατί στην Ελλάδα ένα
πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ του ευρώ
ακυρώνει ένα ακόμη ισχυρότερο
πλειοψηφικό ρεύμα απελευθέρωσης
από το μνημόνιο).
Στο δίλημμα αυτό παρά τους
κανόνες της λογικής πέρα από τις
δύο μπορεί να εμφανισθεί και τρίτη
απάντηση. Η μία είναι η επιλογή
της «παραμονής στο ευρώ» με
επιβίωση του μνημονίου - τις άγριες
επιπτώσεις τις βιώνουμε. Η δεύτερη
είναι η «ακύρωση του μνημονίου»
με οργανωμένη, προετοιμασμένη
και προγραμματισμένη έξοδο από
την Ευρωζώνη – πολύ σύντομα
θα έρθει η άνοιξη. Η τρίτη είναι
η «ακύρωση του μνημονίου» με
ανοργάνωτη, απροετοίμαστη και
απρογραμμάτιστη έξοδο από το
ευρώ, με επιβολή απέξω, με πανικό
του λαού, με χάος, με ανεξέλεγκτο
πληθωρισμό, με άγνωστη έκβαση
– επιλογή χειρότερη και από την
πρώτη.
14. «Ήρεμα, ήρεμα κι απλά» γράφει
ο Γιάννης Ρίτσος. Αυτό χρειάζεται
να κάνει σήμερα η αριστερά. Να
συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις
της και «ήρεμα και απλά» να πει
στον κόσμο: «Εμείς θέλουμε την
άμεση και πλήρη κατάργηση των
δανειακών συμβάσεων και των
νόμων τους. Ήδη ακούμε την
Ευρώπη να μας απειλεί με έξοδοι
από το ευρώ. Για να μη βρεθούμε
στο χάος έχουμε ετοιμάσει το
σχέδιό μας για την έξοδο» Πάνω σε
μια τέτοια βάση θα μπορούσαν να
συνυπάρξουν και οι δυνάμεις που
την αποχώρηση από το ευρώ θα την
έχουν ως εφεδρικό Σχέδιο Β΄ και οι
δυνάμεις που την έχουν κιόλας ως
Σχέδιο Α΄ (όπως το Μέτωπο
Αλληλεγγύης και Ανατροπής). Με
αυτό τον τρόπο όχι μόνο υπάρχει
μια ευρεία βάση συνεργασίας, αλλά
κυρίως οι εργαζόμενοι γνωρίζουν,
ούτε θα απογοητευθούν ούτε θα
αιφνιδιασθούν και συμμετέχουν ως
συμπρωταγωνιστές.
15. Η αριστερά μπορεί ταυτόχρονα
να υψώνεται και να χαμηλώνει. Να
ανεβαίνει καλπάζοντας εκλογικά
και να αποδομείται ο ριζοσπαστικός
πυρήνας των ιδεών και αξιών της, οι
διαχωρισμοί «αριστερά», «κέντρο»,
«δεξιά» να χάνουν τη σημασία τους.
Το έχουμε δει στην Ιταλία, το
βλέπουμε τώρα στην Κυπριακή
Δημοκρατία. Στην Ελλάδα σήμερα
οι «απελπισμένοι» αναζητούν
αγωνιωδώς ελπίδα από όπου κι
αν αυτή προέρχεται. Δεν αξίζει η
αριστερά να αφήσει τα πράγματα
στο «κορώνα – γράμματα» κι
ας φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή
έρχονται «γράμματα» (κυρίως για
τον ΣΥΡΙΖΑ).
Η ριζοσπαστική αριστερά μπορεί να
αμυνθεί απέναντι στην ευκολία της
ίδιας της εκλογικής επιτυχίας. Να
μη φοβηθεί το συγκρουσιακό και
μετασχηματιστικό της χαρακτήρα.
Να κρατήσει τα κοινωνικά της
οράματα. Να εντάξει τη θετική
συμβολή που μπορεί πια να έχει
στα δραματικά προβλήματα του
λαού σε μια καινοτόμα αφήγηση
ανατρεπτικών αλλαγών σε μια χώρα
όχι της Λατινικής Αμερικής, όπου
η αλυσίδα ήδη έχει σπάσει από
«αδύναμους κρίκους», αλλά της
ευρωπαϊκής ηπείρου.
*Δημοσιεύθηκε στο www.tometopo.gr
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The Gathering Place celebrates 20 years serving
Vancouver’s Downtown South
City of Vancouver, May 14, 2015
Celebrating 20 years of operation, the Gathering Place has been an integral part of the Downtown South
Community since 1995, providing support and services to Vancouver’s vulnerable populations.
Operated by the City of Vancouver, thousands of people visit the Gathering Place every year seeking a
sense of belonging and community, as well as support. Patrons include people on low income, those with
disabilities, seniors, youth, and people who are homeless.
“The Gathering Place has been a central hub for its changing community and many of Vancouver’s
most vulnerable residents for over 20 years,” says Mayor Gregor Robertson. “Countless lives have been
positively impacted by its services and contributions to the neighbourhood, and I’m pleased to see the
continued growth of this community centre and its programming.”
When first created, the centre’s role was to be a space where residents could meet and discuss their needs.
It has since evolved to serve a broad spectrum of patrons with services and programs that provide the
opportunity to engage in their community and to create positive change in their lives.
As the only community centre serving at risk populations in the Downtown South, the Gathering Place
cafeteria proudly served over 170,000 meals last year. A volunteer program which offers tickets volunteers can use for free meals has logged over 750,000 hours of volunteer work in the last 20 years. The
Gathering Place also offers a health centre, recreational programs and art therapy workshops. Through a
partnership with the Vancouver Board of Education adults can register for free courses and educational
programs, no matter their current level of learning.
Over the past three years, the Gathering Place has undergone major renovations to increase capacity and
support programs. The renovations, which were funded through the City’s capital budget, made possible
an additional program room, enhanced art programming space, a welcoming new entrance and common
area and an additional office for community partner and programming use.
Going forward, the Gathering Place will continue growing its programs and services to meet the needs
of Vancouver’s vulnerable populations. Current plans include enhanced arts programming, new health
programs, public computers, job skills workshops, and cooking and nutrition programs. The Centre is
also expanding its involvement in the community by creating more partnerships with local businesses
and organizations.
For more information on The Gathering Place, visit: vancouver.ca/gatheringplace<http://www.vancouver.ca/gatheringplace

Study shows oil spill near Fraser River
estuary could kill over 100,000 birds

Statement by the Prime Minister of Canada on the occasion
of Victoria Day
Ottawa, Ontario May 18, 2015,Prime Minister Stephen Harper
today issued the following statement on the occasion of Victoria
Day:
“Today, Laureen and I join Canadians from across the country to
officially celebrate the birthday of Her Majesty Queen Elizabeth
II, Queen of Canada.
“This year marks an historic moment of tremendous significance
for both our Queen and country. On September 9, Her Majesty’s
reign will officially surpass that of her great-great-grandmother,
Queen Victoria, making her the longest reigning Sovereign in the
modern era of our country. In the entire history of Canada, only
the reign of King Louis XIV was longer at 72 years.
“For over 63 years, Her Majesty has served Canada and Canadians
with wisdom, dignity and dedication. It is for this reason that later
this year we will commemorate her historic reign in a variety of
visible and meaningful ways, including the awarding of the first
Canadian Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Scholarship to students for international exchanges across the Commonwealth, the
issuing of commemorative coins (Royal Canadian Mint), a stamp
(Canada Post) and a $20 bank note (Bank of Canada). The Government of Canada will also broadly distribute a special edition
of its educational booklet on the Canadian Crown – A Crown of
Maples / La Couronne canadienne – including to individuals who
become Canada’s newest citizens at citizenship court ceremonies.
“As we move closer to celebrating the 150th anniversary of Confederation in 2017, we are reminded of the many proud chapters of
our history in which the Queen played a pivotal role, thus emphasizing the central role of the Crown in both the daily life and
identity of our country.
“On this Victoria Day, let us reflect on Her Majesty’s enduring
service based on a deep affection for and unwavering dedication
to this country and all Canadians. We wish Her Majesty continued
health and happiness in the years to come.”

City of Vancouver May 18, 2015

Prevention of Lyme disease

A recent study commissioned by the City of Vancouver, Tsleil-Waututh Nation and Living Oceans Society found
that Kinder Morgan Canada’s proposal to expand the Trans Mountain pipeline system largely excludes the most
serious impacts of an oil spill near Vancouver – the impact on wildlife.

Learn how Lyme disease can be prevented and how to reduce tick habitats
near your home. Also find out what you can do if you are bitten by a blacklegged tick.

The study, titled “Fate and Effect of Oil Spills from the Trans Mountain Expansion Project in Burrard Inlet and the
Fraser River Estuary,” was prepared by Dr. Jeffrey Short. Dr. Short is an international expert on the fate and effect
of oil spills with 31 years of experience as a Research Chemist at the US National Oceanic and Atmospheric Administration, National Marine Fisheries Service. His report will be submitted as evidence to the National Energy
Board (NEB) as part of the Trans Mountain Pipeline hearing process.
The report notes that the “Salish Sea, and especially Burrard Inlet and the Fraser River estuary, is one of the most
ecologically important coastal marine habitats along the entire Pacific coast of North America,” with more than
one million sea- and shorebirds relying on the Salish Sea and Fraser River for habitat, food and shelter.
The report finds that the “extraordinarily high densities and numbers of sea‐ and shorebirds, marine mammals and
fish make them especially vulnerable to potentially devastating mortalities should a major oil spill occur in Burrard
Inlet or the Fraser River estuary.” Spill modelling carried out by Genwest Inc. showed that up to 90 per cent of
oil from a spill can reach the shorelines within 48 hours. Oil stranded in the intertidal zone of a beach establishes
“effective killing zones” for sea- and shorebirds.
The study finds that a large dilbit spill near the Fraser River estuary could potentially kill more than 100,000
birds and impact other animals. Substantial numbers of marine mammals, especially Harbour seals and Harbour
porpoise could perish, and the viability of the endangered southern resident killer whale population could be jeopardized, elevating their risk of extinction.
The majority of crude oil transported on the expanded pipeline system and exported via tanker is expected to be
diluted bitumen (dilbit). Dilbit consists of heavy bitumen (crude oil) and a lighter natural gas condensate. Dilbit
spilled on water behaves differently than conventional crude oil. The study concludes that natural gas condensate
components of dilbit begin to evaporate quickly, leaving behind a thick, heavy substance that is prone to sinking in
as little as 24 hours which makes it much harder to recover. Another expert retained by Vancouver and Tsleil-Waututh has concluded that a credible worst case scenario oil spill along the tanker route is 16 million litres of dilbit.
The Fraser River is the largest single salmon-producing river on the Pacific Coast of North America, supporting
runs of sockeye, chinook, chum, pink and Coho salmon. The Trans Mountain Pipeline makes over 80 watercrossings within the Lower Fraser River watershed, putting millions of salmon that use that river at risk from a
pipeline accident or malfunction. Any impact on salmon and their habitat could have severe knock-on effects for
the “commercial fisheries worth millions of dollars, and subsistence harvest for First Nations that depend on them
for maintaining their cultural heritage as well as for nutrition.”
This important study forms part of the written evidence that will be submitted to the National Energy Board on
May 27, 2015.
The City continues to collect questions and concerns from the public about the proposal, helping to inform the
City’s process and ensure that all voices are heard. People are encouraged to join the conversation on Twitter at
#TalkTankers or fill through an online survey<https://www.talkvancouver.com/R.aspx?a=281>.

How can Lyme disease be prevented?
The best way to protect against Lyme disease is to prevent tick bites. Check
this detailed map to find out where Lyme-infected ticks are confirmed to be
found. Remember, as tick populations grow, Lyme disease can be acquired
outside these areas. Here are some ways to protect yourself if you venture
into forests or overgrown areas:
•
wear closed-toe shoes, long-sleeved shirts and pants
•
pull socks over pant legs
•
wear light-coloured clothes to spot ticks easier
•
use insect repellent containing DEET (active ingredient to keep
bugs away) or
Icaridin (always follow directions)
•
shower or bathe within 2 hours of being outdoors to wash away
loose ticks
•
do a daily “full-body” check for ticks on yourself, children and
pets
Ticks can be infected with more than one type of bacteria that can cause human illness. Guarding against tick bites will protect you from more than just
Lyme disease.
How can you reduce tick habitats near your home?
Keep your lawn and yard well maintained to prevent ticks from living near
your home:
•
keep the grass mowed
•
remove leaf litter, brush and weeds at the edge of the lawn and
around stonewalls and woodpiles
•
discourage rodent activity by cleaning up and sealing stonewalls
and small openings around the home
•
move firewood piles and bird feeders away from the house
•
keep your pets, particularly dogs, out of the woods and talk to
your vet about tick repellents for your pets
•
move children’s swing sets and sandboxes away from the woodland’s edge and place them on a woodchip or mulch foundation
•
adopt hard landscape practices, use hard materials like stone and
metals instead of soft materials like soil for planting
What should I do if I have been bitten by a blacklegged tick?
Ticks attach themselves to the skin. Removing ticks within 24 to 36 hours
usually prevents infection. Using clean tweezers, grasp the head as close to
the skin as possible and slowly pull straight out. Afterwards, wash the site
of the bite with soap and water or disinfect with alcohol or hand sanitizer. If
mouthparts break off and remain in the skin, remove them with tweezers. If
you are unable to remove them easily, leave them alone and let the skin heal.
If possible, save the tick in a zip-lock bag and record the date of the bite.
If you develop symptoms of Lyme disease in the weeks after being bitten,
contact your health care provider right away. Bring the tick with you to your
medical appointment, as it may help the doctor assess your illness.
2015-05-04
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Γιόρτασαν την 40κονταετή επέτειο του γάμου τους
Σήμερα η επέτειος γάμου σαράντα χρόνων είναι η
ομορφότερη γιορτή της ζωής ενός ζευγαριού.Και την
συνταγή της επιτυχίας και της ευτυχίας του γάμου την
γνωρίζουν μόνο οι γιορτάζοντες. Η Lizette και Βασίλης
Παπάς μαζί με άλλους εκατό συγγενείς και φίλους
γιόρτασαν την Κυριακή 10 Μαϊου 2015 την χαρούμενη
επέτειο του γάμου στο ελληνικό εστιατόριο MAD
GREEK στο Richmond, όπου όλοι τους ευχήθηκαν να
ζήσουν και να τα εκατοστήσουν. Βλέπετε στη συνέχεια
ένα φωτορεπορτάζ από την όμορφη οικογενειακή
εκδήλωση.
Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη και την Lizette Παπά όπου πριν σαράντα χρόνια με είχαν καλέσει
στο γάμου τους στο όμορφο Πεντίκτον. Σήμερα δε
συγκινήθηκα που βρέθηκα στην επέτειο του γάμου τους
ανάμεσα στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, στα ανήψια
τους, στους συγγενείς και φίλους, να γιορτάσουμε τα
σαράντα χρόνια επιτυχίας. και ευτυχίας.
Κώστας Καρατσίκης
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ΠΟΙΗΜΑ

20ΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
15ΕΤΗΣ Η ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ, ΚΩ ΚΑΙ ΛΕΡΟΥ

Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου. Συμπλήρωση χρόνου
της δεκαπενταετούς κτητικής παραγραφής
Γράφει η Αναστασία Χρ. Μήλιου, Δικηγόρος Παρ’Έφεταις*
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, κύριος ακινήτου μπορεί να γίνει
κάποιος είτε με σύμβαση (αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά)
[παράγωγος τρόπος κτήσης] ή με χρησικτησία [πρωτότυπος τρόπος
κτήσης].

Ο ΧΟΝΤΡΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ανθροπος δεν ιμε των γραματον
ουτε τον λεξεον καλος αναλιτις
μα σα πεδακι μια προτασι θιμαμε
που μας ελεγε καλος καθιγιτις
-Ο άνθρωπος όσο και να προκόψει
στο μίσος για τον άλλον θα ενδώσει.
Γι αυτό και σεις μη μελετάτε
αν τον συνάνθρωπο ποτέ δεν αγαπάτε.
Αν ελεγε αλιθια δε το ξερο
μα τιν αγαπη για εσενανε τιν εχο
κε αν χοντροπετσα καμια φορα μιλαο
ινε που γραματα ποτε μου δε βασταο.
Χριστίνα Γαλιανδρα Strada

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Aπό την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ
Συγγραφέας: Ελένη Γεωργοστάθη
Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Η μαμά ξέρει τα πάντα. Ξέρει
να διαβάζει, να γράφει, να
κολυμπάει, να μαγειρεύει. Ξέρει
αγγλικά, γαλλικά, οδήγηση. Τα
πάντα ξέρει. Ή μήπως όχι; Τι
γίνεται όταν η μικρή ηρωίδα
ανακαλύπτει πως η μαμά της δεν
ξέρει κάτι τόσο απλό, όπως το
να φτιάχνει χάρτινα καραβάκια;
Απογοητεύεται, φοβάται πως θα
γίνει ρεζίλι στις φίλες της. Όταν
όμως μαθαίνει εκείνη από τις φίλες της να φτιάχνει καραβάκια και
γίνεται η δασκάλα της μαμάς της… Ε, τότε όλα ισορροπούν.
Μια ιστορία έξυπνη και αστεία. Ταυτόχρονα όμως εξαιρετικά
ανακουφιστική για κάθε γονιό που προσπαθεί να αγγίξει την
τελειότητα για να μην απογοητεύσει το παιδί του. Κάποιες φορές
λοιπόν ένα «δεν ξέρω», λυτρώνει τον γονιό και κάνει το παιδί να
συνειδητοποιήσει πως κανείς δεν ξέρει τα πάντα.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜΑΓΟΣ
Συγγραφέας: Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου
Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Η Μάγια θέλει να γίνει μάγος. Μάγος
κανονικός με καπέλο και μπέρτα. Με
ραβδάκι και ξόρκια. Προσπαθεί να
εξαφανίσει τις σαπουνόφουσκες, τη
γάτα του γείτονα και τον μικρό της
αδερφό. Όμως δεν τα καταφέρνει.
Όταν όμως είσαι παιδί, δεν το βάζεις
κάτω. Ένας μάγος ξέρει να φτιάχνει
μαγικά φίλτρα για όνειρα χρωματιστά.
Αλλά το κυριότερο, ένας μάγος θέλει
να κάνει το άσχημα όμορφα, θέλει να
εξαφανίσει την πείνα, τον πόλεμο και
τη θλίψη. Κι ίσως να τα καταφέρει αν βοηθήσουμε όλοι.
Μια τρυφερή ιστορία που μας θυμίζει πως όλα μπορούν να αλλάξουν
αν ακούσουμε τα παιδιά κι αν κοιτάξουμε γύρω μας με τα δικά τους
μάτια.

Η χρησικτησία στα ακίνητα διακρίνεται
σε «τακτική» και σε «έκτακτη».

Τ

ακτική χρησικτησία έχουμε όταν κάποιος έχει την φυσική εξουσία του ακινήτου με διάνοια κυρίου με
νομιζόμενο τίτλο και καλή πίστη για τουλάχιστον 10 έτη. Διάνοια κυρίου σημαίνει να συμπεριφέρεται
ως κύριος του ακινήτου και να ασκεί πράξεις κυριότητας επ’αυτού. Καλή πίστη σημαίνει να πιστεύει
πράγματι ότι είναι κύριος αυτού και να έχει νομιζόμενο τίτλο, δηλαδή να πιστεύει ότι έχει μεταβιβασθεί
νόμιμα το ακίνητο σε αυτόν. Π.χ. κάποιος έχει αγοράσει με συμβολαιογραφικό έγγραφο ακίνητο
και το κατέχει σαν δικό του για 10 συνεχόμενα έτη, όμως εκείνος από τον οποίο το αγόρασε δεν ήταν
ο πραγματικός κύριος. Στην περίπτωση αυτή το συμβόλαιο είναι άκυρο αλλά ο αγοραστής μετά την
πάροδο των 10 ετών έχει αποκτήσει το ακίνητο με τακτική χρησικτησία.
Έκτακτη χρησικτησία υπάρχει στις περιπτώσεις εκείνες που κάποιος ασκεί πράξεις νομής πάνω σε
ένα ακίνητο για 20 τουλάχιστον έτη. Στην εικοσαετία συνυπολογίζονται και οι πράξεις νομής του
προκατόχου του. Δηλαδή αν κάποιος έχει στην νομή του ένα ακίνητο, το οποίο απέκτησε από τον πατέρα
του με αποδοχή κληρονομίας και ο πατέρας του το είχε με χρησικτησία τότε για την συμπλήρωση της
20ετίας συνυπολογίζονται τα χρόνια κατοχής τόσο του ίδιου όσο και του πατρός του.
Στα νησιά της Δωδεκανήσου όμως Ρόδο, Κω και σε τμήμα της Λέρου (Porto Laggo- Λακκί), ισχύει
ο Κτηματολογικός Κανονισμός (διάταγμα 132/1929) του Ιταλού Κυβερνήτου, τα πράγματα είναι
διαφορετικά.

Κατά το άρθρο 63 του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, που κυρώθηκε με το υπ’ αριθ.

132/1929 διάταγμα του Ιταλού Κυβερνήτη Δωδεκανήσου και διατηρήθηκε σε ισχύ, ως τοπικό δίκαιο
και μετά την προσάρτηση της Δωδεκανήσου και την εισαγωγή σ’ αυτή της Ελληνικής νομοθεσίας, με
το άρθρο 8 παρ. 2 N. 510/1947, κατά των εγγραφών του κτηματικού βιβλίου, που αφορούν ακίνητα
ελεύθερης ιδιοκτησίας (μουλκ) ισχύουν τα εξής:
“κατά των εγγραφών του κτηματικού βιβλίου των αφορωσών εις ακίνητα ελευθέρας ιδιοκτησίας
(μούλκια) συγχωρείται η παραγραφή κατά τας αρχάς της ιταλικής νομοθεσίας μετά δεκαπενταετίαν
από της επισυμβάσης εγγραφής” και
“ο νομεύς όστις εχρησιδέσποσε δύναται να επιτύχει την εγγραφήν του δικαιώματος είτε δια πράξεως
δι’ ης συνομολογείται η συνεχής δεκαπενταετής νομή του εκ μέρους του εγγεγραμμένου τιτλούχου είτε
δια δικαστικής αποφάσεως αναγνωριζούσης έναντι του τελευταίου τούτου ή των κληρονόμων του ή, εν
ελλείψει αυτών, του διευθυντού του Κτηματολογικού Γραφείου ότι η παραγραφή συνεπληρώθη”.

Μ

ε άλλα λόγια συγχωρείται η παραγραφή κατά τις αρχές της Ιταλικής νομοθεσίας, μετά από
δεκαπενταετία από την εγγραφή που έγινε, ο δε νομέας που χρησιδέσποσε μπορεί να επιτύχει την
εγγραφή του δικαιώματος είτε με πράξη, με την οποία συνομολογείται η συνεχής 15ετής νομή του
από μέρους του τιτλούχου που είναι εγγεγραμμένος, είτε με δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει
έναντι του τελευταίου τιτλούχου ή των κληρονόμων του ή, αν αυτοί δεν υπάρχουν, του διευθυντή του
κτηματολογικού γραφείου, ότι η παραγραφή συμπληρώθηκε.

Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται έκτακτη χρησικτησία (κτητική παραγραφή) με 15ετή νομή, ως

προς τα άλλα δε στοιχεία αυτής, ήτοι τις προϋποθέσεις έναρξης, διαδρομής και συμπλήρωσης της
δεκαπενταετούς αυτής κτητικής παραγραφής, παραπέμπει στις διατάξεις της Ιταλικής νομοθεσίας. Η
παραπομπή όμως αυτή, που είναι γνησία, έχει την έννοια ότι η συμπλήρωση των παραπάνω διατάξεων
γίνεται όχι με εκείνες της αστικής νομοθεσίας που ίσχυε κατά τη θέσπισή τους, αλλά με αυτές που
ισχύουν κάθε φορά. Συνεπώς, ενόψει και του ερμηνευτικού κανόνα του άρθρου 3 ΕισΝΑΚ, κατά τον
οποίο
“στις περιπτώσεις που στην ισχύουσα νομοθεσία γίνεται παραπομπή σε διατάξεις που καταργούνται με
το νόμο αυτό εφαρμόζονται στη θέση τους οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα”,
είναι σαφές ότι από 30-12-1947, που έχει εισαχθεί στη Δωδεκάνησο, ο ΑΚ, η παραπομπή της παραπάνω
διάταξης του άρθρου 63 παρ. 1 του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στις αρχές της Ιταλικής
νομοθεσίας έχει πλέον την έννοια της παραπομπής στις αντίστοιχες διατάξεις του ελληνικού ΑΚ, που
ισχύει πλέον στη Δωδεκάνησο, από τις οποίες τώρα διέπεται η δεκαπενταετής κτητική παραγραφή που
προβλέπει ο κανονισμός αυτός, ως προς τις προϋποθέσεις έναρξης διαδρομής και συμπλήρωσης αυτής
(ΟλΑΠ 188/1980). Επομένως, μετά την εισαγωγή της Ελληνικής νομοθεσίας στη Δωδεκάνησο, αρκεί,
κατά τα άρθρα 974 - 979, 1045 και 1051 ΑΚ προς κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία η επί
πλήρη δεκαπενταετία άσκηση νομής με διάνοια κυρίου.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr
www.legalaction.gr, fb: Αναστασία Μήλιου
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Ο Αλέξανδρος Παναγόπουλος πίσω από
την πρώτη ακτοπλοϊκή σύνδεση ΗΠΑ–
Κούβας μετά από 50 χρόνια
Μια από τις πρώτες – μετά
από μισό αιώνα – άδειες
του αμερικανικού ΥΠΟΙΚ
για το δρομολόγιο ΗΠΑ
– Κούβας εξασφάλισε
ο βασικός μέτοχος της
«United Caribbean Lines
Florida», Αλέξανδρος
Παναγόπουλος.

Σοκ στις ΗΠΑ:

Έσφαξαν οικογένεια
Ελληνοαμερικανού
επιχειρηματία
Ένα άγριο έγκλημα με θύματα τα μέλη της οικογένειας
Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία, συγκλονίζει το Άρλινγκτον,
βορειοδυτικά της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ.
Άγνωστος έσφαξε τον επιχειρηματία, τη σύζυγό του, το γιο του
ζευγαριού και την οικιακή βοηθό ενώ στη συνέχεια έβαλε φωτιά
για να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Η εταιρεία του γιου
του εφοπλιστή Περικλή
Παναγόπουλου, είναι
μια εκ των τεσσάρων
ακτοπλοϊκών που πήραν
το “πράσινο φως” από
την Ουάσινγκτον για να
ξεκινήσουν το δρομολόγιο
που αποφασίστηκε στο
πλαίσιο χαλάρωσης του
πολυετούς εμπάργκο
που είχαν επιβάλει η
Αμερικανοί στη νησιωτική
χώρα της Καραϊβικής.
Όπως αναφέρουν τα διεθνή
ειδησεογραφικά δίκτυα,
οι άλλες τρεις εταιρείες παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών είναι οι «Baja Ferries», «Havana
Ferry Partners of Fort Lauderdale» και Airline Brokers Co. Η ακτοπλοική σύνδεση αφορά
τη γραμμή Φλόριντα – Αβάνα και θα ξεκινήσει, ει δυνατόν, ακόμη και από τον ερχόμενο
Σεπτέμβρη.
Όπως δήλωσε ο κ. Παναγόπουλος στη Wall Street Journal, το πρώτο πλοίο που θα βάλει
στη γραμμή Φλόριντα-Αβάνα θα μεταφέρει 1.000-2.000 επιβάτες. Πρόσθεσε επίσης
ότι θα πραγματοποιεί τρία δρομολόγια εβδομαδιαίως. Ο εφοπλιστής, γιος του Περικλή
Παναγόπουλου, ιδρυτή των Blue Star Ferries που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό τον έλεγχο
της MIG, προσδοκά σε
μεγάλη επιβατική αλλά
και εμπορευματική
κίνηση. Το πλοίο που θα
δρομολογήσει θα συνδέει
μεγάλα λιμάνια της
Φλόριντα, όπως το Port of
Miami, το Tampa Bay και
το Port Everglades με την
κουβανική πρωτεύουσα.
Στη συνέχεια, το πλάνο
προβλέπει και συνδέσεις
με λιμάνια στο Μεξικό,
όπως στο Κανκούν και στη
Χρεσόνησο Γιουκατάν.
Όπως ανέφερε στην «Καθημερινή» ο Αλ. Παναγόπουλος, «πάντοτε άρεσε στην οικογένειά
μας η δραστηριοποίηση στο εξωτερικό. Μας άρεσε η Βαλτική, μας αρέσουν οι προοπτικές
ανάπτυξης που ενυπάρχουν σε πολλές περιοχές των διεθνών αγορών». Όπως αναφέρει
η εφημερίδα., το εγχείρημα στοχεύσει κατ’ αρχάς στην τουριστική επιβατική κίνηση και
εν συνεχεία η μεταφορά εμπορευμάτων με φορτηγά πλοία, αλλά και η διασύνδεση της
απομονωμένης επί δεκαετίας κουβανικής ομογένειας στις ΗΠΑ με τη γενέτειρά της.
Πάντως, πέραν της οικογένειας Παναγόπουλου, διέξοδο στις διεθνείς αγορές αναζητούσε εδώ
και μεγάλο διάστημα γενικότερα η ελληνική ακτοπλοϊκή βιομηχανία, είτε με ναύλωση πλοίων
στο εξωτερικό (ΑΝΕΚ) ή με την αναζήτηση ευκαιριών στις γραμμές της Δυτικής Μεσογείου
(Attica Group). H τελευταία, μάλιστα, φέρεται να εξετάζει επιλογές για την είσοδό της και
στις αγορές της Βόρειας Αμερικής.
Ο Αλέξανδρος Παναγόπουλος, καρπός από τον πρώτο γάμο του Περικλή Παναγόπουλου
με την Ελληνοϊταλίδα Μπρούνα Μπαρίλα, έκανε σπουδές στην Καλιφόρνια και μέχρι το
2006 ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Blue Star Ferries, της Super Fast Ferries
Ναυτιλιακή και αντιπρόεδρος της Magna Marine από το 1992 και μετά.
Οταν όμως ο πατέρας του, Περικλής Παναγόπουλος, αποφάσισε να πουλήσει το γκρουπ
εταιρειών Attica, ο γιος του ακολούθησε τον δικό του δρόμο στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
στο εξωτερικό.

Το αποτρόπαιο έγκλημα αποκαλύφθηκε αφού οι γείτονες κάλεσαν
την πυροσβεστική για να σβήσει τη φωτιά και στις έρευνες που
ακολούθησαν αποδείχθηκε ότι τα τέσσερα θύματα δεν πέθαναν
από τις φλόγες και τις αναθυμιάσεις, αλλά είχαν βρει τραγικό
θάνατο από μαχαίρι.
Όπως αναφέρουν διεθνή δίκτυα ο Σάββας Σαββόπουλος, ο οποίος
κατείχε διευθυντική θέση στην κατασκευαστική εταιρεία American Iron Works, βρέθηκε νεκρός από τους άνδρες της αστυνομίας,
μαζί με την σύζυγό του, Έιμι, τον 10χρονο γιο τους, Φίλιπ, και την

57χρονη οικιακή βοηθό τους.
Σημειώνεται ότι η οικογένεια Σαββόπουλου έχει και δύο κόρες,
οι οποίες όμως δεν ήταν στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, αφού
βρίσκονται σε οικοτροφείο.
Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι επρόκειτο για μία οικογένεια
ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινότητα, η οποία μάλιστα
βοηθούσε συχνά οικονομικά για την κάλυψη τοπικών αναγκών.
Οι αρχές έχουν στρέψει τώρα τις έρευνές τους σε βίντεο που έχουν
στη διάθεσή τους, στο οποίο διακρίνεται ένα άτομα να φεύγει
γρήγορα από το σπίτι της οικογένειας λίγο μετά αφού ξέσπασε η
πυρκαγιά και έκλεψαν την Πόρσε της οικογένειας, η οποία ωστόσο
βρέθηκε κατεστραμμένη σε μικρή απόσταση το άτομο αυτό
αναζητείται καθώς θεωρείται ότι έχει άμεση σχέση με το άγριο
φονικό.
Η κηδεία των τριών μελών της οικογένειας θα τελεστεί την 25η
Μαΐου στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Ουάσιγκτον.
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Tο παιδί που όλοι είχαν ξεγράψει,
ειναι ο νεος Αϊνστάιν

LETTER TO EDITOR

16χρονος με αυτισμό απειλεί να καταρρίψει την θεωρία
του Αϊνστάιν.

OPENING HOURS MADNESS

Οι γιατροί είχαν πει στους γονείς του ότι ο γιος τους δεν θα μπορούσε να δέσει
ούτε τα κορδόνια των παπουτσιών του. Σήμερα ο γιος τους απειλεί τη θεωρία
της σχετικότητας του Αϊνστάιν και έχει θέση ερευνητή στο πανεπιστήμιο
όπου κάνει το διδακτορικό του.
Πρόκειται για το παιδί - θαύμα,
τον
αμερικανό
Τζέικομπ
Μπαρνέτ.
Λίγο πριν κλείσει τα δύο
του χρόνια, ο Τζέικομπ
σταμάτησε να μιλάει και
να εστιάζει με τα μάτια. Οι
γονείς του πανικοβλήθηκαν
και συμβουλεύτηκαν αρκετούς
γιατρούς. Η διάγνωση ήταν
αυτισμός. Παρά τις θεραπείες
που ακολούθησαν, ο Τζέικομπ
παρέμεινε για μεγάλο διάστημα
κλεισμένος στον εαυτό του.
Σε ηλικία 3 ετών έλυνε παζλ
5.000 κομματιών.
Σε ηλικία 5 ετών και ενώ ήταν στο νηπιαγωγείο, αν και δεν μιλούσε καλά ο
Τζέικομπ διάβαζε άλγεβρα επιστρέφοντας από το σχολείο.
Στα 8 του έμαθε μόνος του όλη την ύλη των μαθηματικών γυμνασίου και
λυκείου, μέσα σε 2 εβδομάδες.
Σε ηλικία 10 ετών, εγκατέλειψε το σχολείο και ξεκίνησε μαθήματα στο
πανεπιστήμιο.Μάλιστα, ο ίδιος έχει πει ότι όταν τον έβλεπαν στο πανεπιστήμιο
μαζί με τη μαμά του, όλοι νόμιζαν ότι η μητέρα του ήταν η φοιτήτρια και ότι
απλά δεν είχε κάποιον να κρατήσει το παιδί της.
Σε ηλικία 13 ετών, η ερευνητική του εργασία σχετικά με ένα μοντέλο
πλέγματος στη συμπυκνωμένη θεωρία της ύλης, που συνέγραψε με τον
καθηγητή του στη Φυσική, στο πανεπιστήμιο Purdue της Indianapolis, δρ.
Yogesh N. Joglekar, δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό ‘Physical Review
Α.’ καθιστώντας τον νεαρότερο συγγραφέα στο εν λόγω έντυπο.
Σε ηλικία 15 ετών, μπήκε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Perimeter Institute Waterloo, Ontario Canada.
Σήμερα, στα 16 του, είναι ερευνητής και κάνει διδακτορικό στην Κβαντική
Φυσική στο ίδιο πανεπιστήμιο.
Εχει δείκτη νοημοσύνης 170 υψηλότερο κι από του Αϊνστάιν, και έχει
προταθεί για βραβείο Νόμπελ. H καθηγήτρια Ψυχολογίας δρ. Joanne Ruthsatz, η οποία μελετά τα χαρισματικά παιδιά στο Ohio State University, σε
συνέντευξή της στην εκπομπή «60 Minutes», δήλωσε ότι «ταλέντα σαν τον
Jacob συναντάς 1 στα 10 εκατομμύρια άτομα».
Ο 16χρονος, βρίσκεται πολύ κοντά την κατάρριψη της θεωρία της σχετικότητας
του Αϊνστάιν. Ο ίδιος τονίζει ότι, βρίσκεται μερικές μαθηματικές εξισώσεις
μακριά από το να αποδείξει το λάθος στη θεωρία της σχετικότητας.
Επόμενος στόχος του να καταρρίψει και τη θεωρία του Big Bang. «Ακόμα
δουλεύω πάνω σε αυτό. Έχω μία ιδέα, αλλά εξακολουθώ να εργάζομαι στις
λεπτομέρειες».
Το παιδί - θαύμα παρέλαβε πριν από λίγες μέρες το «διεθνές βραβείο Giuseppe
Sciacca». Ο Τζέικομπ δήλωσε λάτρης της Ελλάδας, του αρχαίου φιλοσόφου
και μαθηματικού Πυθαγόρα, ενώ είπε ότι αν δεν γεννιόταν αμερικανός θα
ήθελε να έχει γεννηθεί Έλληνας.

Dear Editor:

The fiasco of shop hours forcing
shopkeepers in Cyprus to close
on Sundays is a sham and an
insult to people’s intelligence.
Above all else it conflicts with
the respect of peoples human rights and the freedom of
choice. To divide the nation into
shopping sectors (tourist & nontourist) it’s even a greater madness - especially when shops
need every penny they can get!

It is such attitudes that have
ruined the nation! It is of no

wonder Cyprus is in such a mess
– utter incompetence! Unless
the Republic adopts a Revolution of the Mind and puts radical
reforms in place based on Rule
of Law and Justice, there is little
hope for the island.
Andreas C Chrysafis
Author - Writer - Artist
May 8, 2015
www.facebook.com/ACChrysafisAuthor
www.facebook.com/ACChrysafisArtGallery

The question arises: what makes
our petty-politicians such experts to decide on which shops;
and where and for how many
hours they should operate or
not? Have they asked shoppers’
opinion to make such a decision
on their behalf? Certainly not!
The unemployed need jobs and
as long as the law of the land
protects them no such market
restrictions are necessary.
Political parties such as DIKO,
AKEL, EDEK, the Greens and
other petty-politicians voted for
such a ridiculous bill – a bill that
has nothing to do with common
sense but would instead destroy
jobs and businesses alike. In
fact, it is a person’s right to
decide on how many hours he/
she chooses to work. Shopkeepers also have the right to decide
whether to open their business
or not and certainly do not need
politicians to dictate to them the
hours of operation.
The country needs an economic
kick-start and by introducing
this ridiculous law, its no less
than criminal. One question
arises: what would happen when
thousands of people are laid off
on Sundays? In the early sixties,
it was illegal for coffee shops
(kafenia) to remain open during
church service on Sunday. Today, it seems that a similar madness mentality rules. Without a
doubt, this bill was introduced to
serve political cronyism rather
than the “protection” of worker’

3%26).' 6!.#/56%2 3).#% 

,%/3 0,5-")-'  (%!4).' ,4$
ΥΔ ΡΑΥΛ Ι Κ Α Κ Α ΛΟ ΡΙΦΕΡ
Η Λ Ι Α Σ Σ ΚΛΑ ΒΕΝ ΙΤΗΣ

! , , 0 ,5 - " ) . ' 2 % 0!)23  ).34! ,, !4)/ .3
(/4 7!4%2 4!.+ 2%0,!#%-%.4
- SALES - SERVICE - COMMERCIAL

rights.
The sooner Kommatokratia (politicocracy) has its wings clipped
the sooner the nation would
move forward. It is about time
that the Constitution is revised to
deal with the current archaic political party influence and reduce
the constant meddling on matters
that do not concern them.
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Pan-Macedonian Association of Canada

«νυν υπέρ πάντων ο αγών»
Headquarters address: 10 Bonacres Ave. Scarborough, Ontario,
Canada M1C 2P7
E-mail address: headquarters@macedoniansincanada.com
Http://www.macedoniansincanada.com
Communication: e-mail: demetrisjy@yahoo.ca Tel.450-682.0992 or
ptzimas@ca.inter.net Tel. 514-731.9951

Δελτίο Τύπου- Συγχαρητήρια
Η προαγωγή του Γερουσιαστή κ. Χουσάκου στη θέση του Προέδρου
της Γερουσίας του Καναδά αποτελεί μεγάλη τιμή για όλους τους
Ελληνοκαναδούς, ως και για την απανταχού Ελληνική Διασπορά.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Παμμακεδονικής Ένωσης Καναδά, του
υπογράφοντος και των κ.κ. Παναγιώτη Γ. Τζήμα-Αναπληρωτή
Προέδρου, Δρ. Χρήστου Α. Καράτζιου-Αντιπροέδρου Μελετών
& Έρευνας, του Χαραλάμπου Μουτουσίδη- τ. Προέδρου και
Συντονιστή της Ένωσής μας για το Οντάριο, του Μιχάλη
Κοντογεωργίου-Αντιπροέδρου Δυτικού Καναδά, ως και των
Στελεχών μας και Προέδρων & Μελών των Μακεδονικών
Συλλόγων, συγχαίρουμε τον από το έτος 2008 Γερουσιαστή Λεωνίδα
Χουσάκο για το διορισμό του, ως του 44ου νέου Προέδρου της
Γερουσίας του Καναδά, σύμφωνα με ανακοίνωση της 4ης Μαϊου
2015, του Πρωθυπουργού του Καναδά, κ. Stephen Harper.
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά
και τρανή αναγνώριση της μεγάλης εκτίμησης στο πρόσωπό του
από τον πολιτικό κόσμο του Καναδά. Ο Μακεδονικός Ελληνισμός
του Καναδά, πιστεύουμε δε και ολόκληρη η Ελληνο-Καναδική
Ομογένεια, είμαστε υπερήφανοι για την σημαντικότατη αυτή
ανάδειξή του. Αποτελεί δε και ανταμοιβή για τη διαφάνεια που
χρησιμοποιεί στην επίλυση των πολιτικών θεμάτων ολοκλήρου του
Καναδά.
Θερμά Συγχαρητήρια και σ΄ Ανώτερα!
Παμμακεδονική Ένωση Καναδά
Demetris J. Yantsulis GCA-IIMPP-IPRP
Πρόεδρος
Communication:
Demetris J. Yantsulis GCA-IIMPP-IPRP
President Pan-Mac. Assoc. Canada
1408 Terr. Normandie
Laval, Qc. H7W 3T4
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«ΗΤΑΝ ΓΕΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
Πρώτη δημόσια εμφάνιση του Φιντέλ μετά από ένα χρόνο
«Γεμάτος ενέργεια» έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση έπειτα από ένα χρόνο τη Δευτέρα, ο
ιστορικός ηγέτης της Κούβας, Φιντέλ Κάστρο, χαιρετώντας μία αντιπροσωπεία από τη Βενεζουέλα,
όπως μετέδωσαν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης.
Ηταν η πρώτη εμφάνισή του εκτός σπιτιού μετά το Δεκέμβριο, οπότε και οι διμερείς σχέσεις Κούβας με
τον μακροχρόνιο εχθρό του Κάστρο- τις ΗΠΑ εξομαλύνθηκαν.
Στα πλάνα που έδειξαν τα μέσα ενημέρωσης ο Κάστρο καθιστός στο όχημα που τον μεταφέρει και
φορώντας καπέλο του μπέιζμπολ και αντιανεμικό μπουφάν χαιρετά διά χειραψίας τους Βενεζουελάνους
από το παράθυρο.
Αυτό που μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί είναι γιατί πέρασαν πέντε ημέρες μέχρι να ανακοινωθεί η
δημόσια αυτή εμφάνιση του Κάστρο.
Ο Φιντέλ συνάντησε για περίπου 90 λεπτά σε ένα σχολείο 33 Βενεζουελάνους, που είχαν ταξιδέψει
μέχρι την Κούβα για αποστολή αλληλεγγύης. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η
πετρελαιοπαραγωγός Βενεζουέλα έγινε ο στενότερος σύμμαχος της Κομμουνιστικής Κούβας.
Ο Κάστρο εντυπωσίασε τους βενεζουελάνους με τη θερμή χειραψία του, καθώς και τη διαύγεια του νου
του, ανέφερε η εφημερίδα Juventud Rebelde, τονίζοντας ότι ο «Φιντέλ ήταν γεμάτος ενέργεια».
Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Κάστρο ήταν στις 8 Ιανουαρίου 2014, στα εγκαίνια ενός
πολιτιστικού κέντρου στην Αβάνα με χορηγό έναν από τους αγαπημένους του κουβανούς καλλιτέχνες,
όπως ον Αλέξις Λέιβα.
Πηγή: Reuters Επιμέλεια: Ν.Δ.

Γιατί ο Φιντέλ Κάστρο
φορούσε δύο Rolex...;
Απρίλιος 1963. Ο ηγέτης της Κούβας, Φιντέλ
Κάστρο, έκανε την πρώτη του επίσκεψη στην
τότε Σοβιετική Ένωση,που θα διαρκούσε
40 ημέρες. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία
απαθανατίζεται απέναντι από τον Νικίτα
Σεργκιέγιεβιτς Χρουστσόφ,να ανάβει ένα από τα
διάσημα κουβανέζικα πούρα του.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι τον κοιτάζουν
χαμογελώντας, ενώ κάθονται δίπλα του με
σταυρωμένα χέρια.
Κάτω από το επιβλητικό κάδρο του Καρλ
Μαξ, τρεις άνδρες στέκονται επίσης με πανομοιότυπο τρόπο, ενώ στα δεξιά κάποιος

ΠΕΝΘΗ

ΤΣΑΛΑΜΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (BILL)
1928-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ την 1η Μαϊου 2015, ο ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗΣ. Το τρισάγιο έγινε Δευτέρα 11 Μαϊου 2015 στον Ι.Ν.
του Αγίου Γεωργίου. Η κηδεία του έγινε την Τρίτη 12 Μαϊου 2015 στον
Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου και η ταφή του στο κοιμητήριο του Forest Lawn
Burnaby.
Στην σύζυγό του Ελένη, κόρη του Κωνσταντίνα, στο γιό του Αναστάσιο,
στα εγγόνια του, Αναστασία και Χριστόφορο, και σε όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΤΣΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1935-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 5 Μαϊου 2015, ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΝΗΣ.
Γεννήθηκε στο χωριό Περιβολάκη στην Ελλάδα και το
1957 μετανάστευσε στον Καναδά. Το 1964 επέστρεψε
στην Ελλάδα για διακοπές όπου γνώρισε και παντρεύτηκε
την σύζυγό του Σταυρούλα. Εργάστηκε για 35 χρόνια στο
χώρο του Πανεπιστήμιο του Βανκούβερ στις υπηρεσίες
καθαρισμού, απ’ όπου συνταξιοδοτήθηκε το 1995 σε λικία
59 χρόνων. Ήταν ενεργό μέλος της Ελληνικής Κοινότητας
Βανκούβερ , υπηρέτησε το Διοικητικό Συμβούλιο για 14 χρόνια. Επίσης
υπηρέτησε ως σύμβουλος στο Σύλλογο υπερηλίκων του Βανκούβερ. Είχε
φωτογραφική μνήμη και μπορούσε να σου πει με ακρίβεια τον αριθμό του
πληθυσμού όποιουδήποτε κράτος. Αγαπούσε τον κήπο και σπαταλύσε πολύ
χρόνο.
Το τρισάγιο έγινε στις 10 Μαϊου 2015 στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου. Την
Δευτέρα 11 Μαϊου 2015 στον Ι.Ν του Αγίου Γεωργίου έγινε η κηδεία και η
ταφή του στο κοιμητήριο του Forest Lawn Burnaby.
Στην σύζυγό ου Σατυρούλα, στην κόρη του Γεωργία (Πήτερ), στον γιό του
Φώτη (Μαρίσσα), στα εγγόνια του Nicole, Gracie και Αθανάσιος, στον
αδελφό του Ντίνο ,Ντένη στην αδελφή του Βάσω (Γώργο) και σε όλους
τους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚ
1935-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 8 Μαϊου 2015, ο ΝΙΚ
ΓΙΩΡΓΑΣ. Γεννήθηκε στην Νεμέα στις 27 Ιανουαρίου
το 1935 και μετανάστευσε στον Καναδά στις 15
Ιουνίου1957. Παντρεύτηκε την σύζυγό του Χριστίνα
το 1962 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά για τα οποία
΄ταν πολύ υπερήφανος. Εργάστηκε ως Σέφ σε διάφορα
ξενοδοχεία μέχρι το 1970 όπου άνοιξε το δικό του εστιατόριο Culombia το
οποίον αργότερα ονομάστηκε Martini’s on Brodway. To 1989 βγήκε στην
σύνταξη και ο γιός του Δημήτριος ανέλαβε το εστιατόριο. Του άρεσε πολύ
να λαμβάνει μέρος στους αγώνες δρόμου. Και πριν τα 50 δοκιμασε και
έτρεξε Μαραθώνιο και ήταν πρωτεργάτης στους αγώνες Μαραθωνίου του
YMCA downtown Vancouver.
To τρισάγιο έγινε στις 14 Μαϊου 2015 στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου, η
κηδεία έγινε στις 15 Μαϊου 2015 και η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο του
Forest Lawn Burnaby.
Στην σύζυγό του Χριστίνα, στα παιδιά του, Κωνσταντίνος (Τέρρυ),
Δημήτριος Σοφία (Ρόμπερτ) και Έβελην (Βασίλιος), στα εγγόνια του,
Αναστασία, Κατερίνα,Γεώργιος, Χριστίνα. Στα αδέλφια του, Γιάννη
και Θεοφάνη και σε όλους τους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια,

κινηματογραφεί.
Πόσοι όμως προσέχουν ότι ο Κάστρο φορούσε στο αριστερό του χέρι δύο ρολόγια Rolex,
ένα GMT και ένα Submariner;
O Κάστρο συνήθιζε για χρόνια να τα φοράει για έναν απλό λόγο.
Με μια κίνηση μπορούσε να βλέπει τι ώρα ήταν σε διάφορες ζώνες, όπως την Αβάνα, την
Ουάσιγκτον και τη Μόσχα.
Σήμερα η Αβάνα και η Ουάσιγκτον έχουν την ίδια ώρα UTC -5, αλλά μεταξύ 1960 και 1964
η Αβάνα ανήκε στη ζώνη UTC -4.
Το συγκεκριμένο ταξίδι πάντως για τον ηγέτη της Κούβας, ήταν ένα από τα καλύτερα της
ζωής του.
Ταξίδεψε σε πολλές πόλεις και επισκέφτηκε πολλά εργοστάσια, μυστικές στρατιωτικές
βάσεις και ένα πυρηνικό υποβρύχιο. Περπατούσε χωρίς να περιτριγυρίζεται από άνδρες
ασφαλείας και συνομιλούσε διαρκώς με απλούς σοβιετικούς πολίτες. Επιστρέφοντας στην
Κούβα έστειλε γράμμα στον Χρουστσόφ στο οποίο περιέγραφε την ευγνωμοσύνη του για το
υπέροχο ταξίδι του.

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director: Norman Yates
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St. GEORGE PHILOPTOCHOS LADIES
SOCIETY STRAWBERRY HIGH TEA

Άνω: Ο π. Κων/νος Καλτσίδης, την Κυριακή 17 Μαϊου 2015, παρουσιάζει
στο εκκλησίασμα την εικόνα των Αγίων Κων/νου & Ελένης, που έστειλε
ως δωρεά στην εκκλησία ο κ. Κων/νος Αθ. Νικόπουλος από το Καρπενήσι,
Ευρυτανίας. Ο ιερέας ευχήθηκε στον αποστολέα να έχει την ευχή των
Αγίων για την ευγενική δωρεά του.

Xρωματισμοί κτηρίων και σπιτιών σε χαμηλή τιμή

