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«Η κυβέρνηση δεν αναζητά εξωτερικούς εχθρούς
αλλά λύσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο»
Κυριακή, 01 Μαρτίου 2015
«Η στάση όλων των κυβερνήσεων
απέναντι στη συμφωνία δεν
αποτελεί κάποιο μυστικό –άλλωστε
είχε γνωστοποιηθεί από την πρώτη
στιγμή, όπως είναι και το σωστό.
Αυτό ακριβώς επανέλαβε και στην
ομιλία του, στην Κεντρική Επιτροπή
του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρωθυπουργός»
αναφέρουν οι κύκλοι του Μαξίμου
στο Reuters.
«Η νέα ελληνική κυβέρνηση δεν
κατηγοριοποιεί τις χώρες και τους
πολίτες της Ευρώπης σε φιλικές και
εχθρικές, δεν αναζητά εξωτερικούς
εχθρούς,
αλλά
λύσεις
σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από την
συνεργασία και το διάλογο λαών και κυβερνήσεων» αναφέρουν κύκλοι της Κυβέρνησης στο Reuters με αφορμή
τις αντιδράσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας αναφορικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, στη
συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ για σχέδιο ασφυξίας που είχαν ενορχηστρώσει οι συντηρητικές δυνάμεις της
Ευρώπης.
«Οποιαδήποτε, λοιπόν, παρερμηνεία της ομιλίας του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν βοηθά προς την κατεύθυνση
του διαλόγου» τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν πως ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε
υποχρέωση να περιγράψει με λεπτομέρειες στoν ελληνικό λαό την σκληρή διαπραγμάτευση στο κρίσιμο Eurogroup, η οποία οδήγησε και στη συμφωνία.
«Η στάση όλων των κυβερνήσεων απέναντι στη συμφωνία δεν αποτελεί κάποιο μυστικό –άλλωστε είχε
γνωστοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, όπως είναι και το σωστό. Αυτό ακριβώς επανέλαβε και στην ομιλία του,
στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρωθυπουργός» αναφέρουν οι κύκλοι του Μαξίμου στο Reuters.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα τόσο όσο ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι, όσο και ο πρωθυπουργός της
Πορτογαλίας, Πέντρο Πάσους Κοέλιο, ζήτησαν από τις Βρυξέλλες να καταδικάσουν τις χθεσινές δηλώσεις του
κ. Τσίπρα.
Ειδικότερα, ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης Μαριάνο Ραχόι ζήτησε σήμερα από τον Έλληνα ομόλογό
του Αλέξη Τσίπρα να επιδείξει «σοβαρότητα» και να μην χρησιμοποιεί την Ισπανία και την Πορτογαλία ως
αποδιοπομπαίους τράγους.
«Το να αναζητά κανείς έναν εχθρό στο εξωτερικό είναι μια “διέξοδος” που έχουμε ήδη παρακολουθήσει πολλές
φορές στην ιστορία. Αυτό δε λύνει τα προβλήματα, αυτό δεν κάνει τίποτα άλλο από το να τα επιδεινώνει. Η μόνη
λύση είναι να επιδεικνύεται σοβαρότητα» ανέφερε ο κ. Ραχόι.
Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Πέντρο Πάσους Κοέλιο «εξέφρασε την αμηχανία του»
μπροστά στις «αβάσιμες» -όπως τις χαρακτήρισε- κατηγορίες του Έλληνα πρωθυπουργού, σε μία «επιστολή που
εστάλη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς διά της διπλωματικής οδού».
Πηγή:Nαυτεμπορική 1η Μαρτίου 2015

Κ. Καραγκούνης: Η κυβέρνηση είναι από μόνη της αποσταθεροποιημένη
Κυριακή, 01 Μαρτίου 2015
Η Κυβέρνηση είναι από μόνη της αποσταθεροποιημένη, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου
της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Καραγκούνης, σχετικά με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας
της Αριστερής πλατφόρμας στην Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Καραγκούνης κατηγορεί την Κυβερνήση για ασυνέπεια και τονίζει πως η Ν.Δ. παραμένει εγγυητής
της ομαλότητας. Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η σημερινή ψηφοφορία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ καταδεικνύει αυτό που κατανοεί όλος

ο κόσμος.
Η κυβέρνηση αυτή είναι ήδη από μόνη της αποσταθεροποιημένη. Η ασυνέπεια πληρώνεται πάντα
ακριβά. Τα ψέματά τους τα βλέπουν ακόμα και οι δικοί τους. Η ΝΔ παραμένει εγγυητής των ομαλών
εξελίξεων του Τόπου»
Πηγή: Ναυτεμπορική

Σοφία Μαζζάριο, Αναστασία Σεργιαννίδης και Ήβα Γιαννιά

Από τον αποκριάτικο χορό σχολείου “ΣΩΚΡΑΤΗΣ”

Κάτω: Στιγμιότυπο από το Annual Gold
Plate Dinner των Κοινοτήτων Ανατ.
Βανκούβερ και Σούρεη.

Statement by the Prime Minister of
Canada on the murder of Russian
politician Boris Nemtsov
Ottawa, Ontario - February 27, 2015
Prime Minister Stephen Harper today issued the following statement
after learning of the shooting death of former Russian Deputy Prime
Minister and leading opposition politician Boris Nemtsov:
“I was shocked and saddened to learn of the murder in Moscow this
evening of leading Russian opposition figure and former Deputy
Prime Minister Boris Nemtsov.
“Mr. Nemtsov will be remembered as a fearless advocate of democracy, human rights and the rule of law in Russia. A leader unafraid to
voice essential truths, even in the face of violent intimidation, he was
also a prominent opponent of Russia’s aggression in Ukraine and the
illegal occupation of Crimea.
“On behalf of Canadians, I extend my profound condolences to Mr.
Nemtsov’s family, friends and associates. Those responsible for this
brazen crime must be held to account in a swift, transparent and
independent investigation.
“In this shameful act of violence, the Russian people have lost an
important voice in their country’s political debate.
“Tonight, Canada honours Mr. Nemtsov’s courage and his dedication
to building a free, just and open society in Russia. His example will
undoubtedly continue to inspire others in his homeland and around
the world.”

CELEBRATED HIS 95th
BIRTHDAY AT THE GREEK
SENIOR’S HALL
George Gianacopoulos celebrated his 95th birthday with some
of his friends at the center. He shared a glass of wine and a few
mezedakia with his buddies, before cutting the birthday cake. He
gratefully accepted the many “efhes” wishing him many more
happy years!
Afterwards, he very proudly accepted an honorary lifetime membership which was presented by the President of the center. He is
looking forward to sharing his next birthday on Feb. 20, 2016!
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Βαρουφάκης: «Η εθνική μας κυριαρχία
παραχωρήθηκε στους δανειστές Πρωταρχικό ζήτημα η ανάκτησή της»

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

«Πρέπει να εργαστούμε
για την ανάκτηση της
εμπιστοσύνης και να
αποφεύγουμε γενικόλογες
εκτιμήσεις για τους Έλληνες
ή τους Γερμανούς», δήλωσε
σε συνέντευξή του
«Είναι ζήτημα πρωταρχικής
σημασίας για την Ελλάδα
η ανάκτηση της εθνικής
της κυριαρχίας, η οποία
παραχωρήθηκε στους
δανειστές, με την υπογραφή
των δανειακών συμβάσεων»,
δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αυστραλιανό δίκτυο ABC ο υπουργός Οικονομικών της
Ελλάδας, Γιάνης Βαρουφάκης.

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

....... 9.1.1

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1
ÅËËÇÍÉÊÏ ÐÑÏÎÅÍÅÉÏ....681-1381
www.vancouver.grconsulate.ca
Ùñåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôï êïéíü:
09:00 ð.ì. Ýùò 1:00 ì.ì.

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

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

«Μόνο εάν ένα περήφανο έθνος είναι εθνικά κυρίαρχο, μπορεί να σεβαστεί ένα άλλο περήφανο
έθνος. Είναι προϋπόθεση από τη μεριά μας, να ανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία, προκειμένου
να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε εχθρότητα με άλλα έθνη. Η εθνική κυριαρχία είναι προϋπόθεση
φιλίας» είπε ο κ. Βαρουφάκης και πρόσθεσε:

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994

«Πρέπει να εργαστούμε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και να αποφεύγουμε γενικόλογες
εκτιμήσεις για τους Έλληνες ή τους Γερμανούς».
Αναφερόμενος στον γερμανό ομόλογό του, κ. Σόιμπλε, ο έλληνας υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι
το να στρέφεται ένα περήφανο έθνος εναντίον ενός άλλου είναι μία τακτική που έχει ήδη δοκιμαστεί
στο παρελθόν με αβυσσαλέα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου.

The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.

Πηγή: TO BHMA 1η Μαρτίου 2015

Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.

Η ιερή λέξη «Κοράνιο» είναι ελληνικότατη
Οι Έλληνες [πάντα] θα νικούν. Είναι θέλημα του Αλλάχ» [Surah ΧΧΧ, 1-5] (Φυσικά, με το ισχυρότερο όπλο
στον κόσμο: τον πολιτισμό τους! Τα κανόνια σκουριάζουν. Ο πολιτισμός όμως διαιωνίζεται.)
Λίγοι γνωρίζουν ότι η ιερή λέξη «Κοράνιο» είναι ελληνικότατη και μάλιστα ομηρική*. Προέρχεται από το ιερό
ελληνικό ρήμα «κορέω», που σημαίνει σπέρνω -τον Λόγο του Θεού!- και κατ” επέκταση «σαρώνω». Το ρήμα
«κορέω» εκφράζει και την ιερή πράξη της δημιουργίας: όταν ο πατέρας μας «εκόρευσε», δηλαδή έσπειρε τον
σπόρο του στην κόρη-μάνα μας και έπλασαν εμάς!
Σήμερα το ρήμα είναι γνωστό ως: «δια-κορεύω», από το κόρη: δια-κορεύω<κόρη. Δηλαδή η πιο δημιουργική
πράξη στον κόσμο! Στο «Κοράνιο» (η λέξη είναι ΔΑΝΕΙΟ των Αράβων, Περσών και Τούρκων από το ελληνικόομηρικό: κορέω).
Το «Κοράνιο» έχει 114 «Κεφάλαια» (η αντίστοιχη «Αραβική» λέξη: «Surah» είναι και αυτή ελληνική, από το
«Σειρά»).
Αλλά και η λέξη «Αλλάχ» είναι από το ελληνικότατο «άλιος», που είναι η πρωτο-ελληνική λέξη ήλιος: Ο πρώτος
πρώτος Θεός του πρωτο-Ελληνα Πελασγού ήταν, όχι ο Δίας, όχι ο Κρόνος, αλλά ο Ηλιος! Που χαρίζει το φως και
τη ζωή στους Ανθρώπους: άλιος**ήλιος**Ελλάς (=το Φως)**Hellas**(Η=Χ) Αλλάχ…
Και το όνομα «Μωάμεθ» είναι δάνειο από το ελληνικότατο «μεγάθυμος» = ον με πλούσιο κόσμο ψυχής.
Καθηγητής Πάντειου Πανεπιστημίου Σταύρος Θεοφανίδης , E-mail stheofan@panteion.gr (Αποσπάσματα από το
Βιβλίο του « Τα Αγγλικά Είναι Ελληνική Διάλεκτος » (English is a Hellenic Dialec

Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.
Ο Κώστας Μητρόπουλος σκιτσάρει την επικαιρότητα

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Την Τετάρτη το βράδι στις 18 Φεβρουαρίου 2015, στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου τελέσθηκε Μέγας Εσπερινός και αρτοκλασία από τους ιερείς
της παροικίας μας για την προστάτιδα της Φιλοπτώχου Αδελφότητας.
Επίσης την βραδιά αυτή έγινε και το καλωσόρισμα από την Ελληνική
Κοινότητα του Βανκούβερ του νεοφερμένου ιερέα π. Τιμολέων Πράττα της
εκκλησίας των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου της Ανατολικής Κοινότητας του
Βανκούβερ.
Φωτογραφίες του Νίκου Στρατηδάκη.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛEΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΥΝΗΓΩΝ
«ΑΡΤΕΜΗΣ»

Βλέπετε μερκά στιγμιότυπα
από την εκδήλωση.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 στις 6
μ.μ. στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας
του Ανατολικού Βανκούβερ, το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του συλλόγου Canadian Hellenic Rod
& Gun Club “ATEMIS”, αποτελούμενο από τον
Πρόεδρο κ.Δημήτρη Πιλαρινό, Αντιπρόεδρο κ.
Λευτέρη Περιβολιότη, Ταμία κ. Μιχάλη Πέτρου,
Γραμματέα Κώστας Αρβανίτη Jr., chairman:
Xρήστο Δημάκο, και τα μέλη:Κώστας Αρβανίτης,
Νικόλαος Χριστοδουλίδης, Κώστας Φάλιας,
Ανδρέας Κοτσίρης, Κώστας Πέτρου, Πήτερ
Πραστός και Αθανάσιος Στούμπος, διοργάνωσαν
την Γενική Συνέλευση των μελών και μίλησαν για
θέματα του συλλόγου και εκδηλώσεις παρουσία
60 περίπου μελών. Η προσέλευση περισσοτέρων
μελών είναι το θέμα που απασχολεί το Δ.Σ. και
παρακαλούν όλα τα μέλη να πληρώσουν την
συνδρομή τους στον σύλλογο.ώστε ο σύλλογος
Κυνηγών της Βρετανικής Κολομβίας να
αναζωογονηθεί και να φθάσει στις παλαιές δόξες
του.
Ακολούθησε φαγητό που είχε επιμεληθεί
ο κ. Αθανάσιος Στούμπος.
Κώστας Καρατσίκης

“Through the 2015 immigration plan we will welcome a record
number of individuals who will contribute to our economy and
labour market.”
- Hon. Chris Alexander, MP

Minister of Citizenship and Immigration

Respond to Canada’s need for immigrants.
Become a Regulated Immigration Consultant

Full-time | Part-time | Online
Apply today. Contact our program adviser at
604.899.0803 or email admissions@ashtoncollege.com.

604.899.0803 | 1.866.759.6006
www.ashtoncollege.com
Ashton College

we build careers
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Statement by His Eminence Metropolitan
SOTIRIOS of Toronto (Canada) Before
the House of Commons Standing Committee on Foreign Affairs and International
Development
His Eminence Sotirios Athanassoulas (Metropolitan Archbishop,
Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)):
Thank you, Mr. Chairman and
honourable members of the committee.
I believe I come with a little
bit of a different message. Did
the Crusades profit humanity and
advance Christianity? Did the
Inquisition profit humanity and
advance Christianity? The truth
is that these historical events
harmed Christianity immensely,
including the sacking of Constantinople and devastation to
the Byzantine Empire during the
Fourth Crusade. The truth is that
these historical events deviated
from authentic Christianity and
the teachings of Jesus Christ, the
true Messiah, the only redeemer
and saviour of the world, the
only true God. These sinful acts
were recognized and stopped.
Glory be to God.
Evil acts done in the name
of religion only serve to hurt
and diminish that religion. Are
these experiences applicable
today? Are there lessons that
we can learn from them? How
can we as Canadians join together with peace-loving people
around the globe to combat the
self-righteous fanaticism that
tragically pervades so many
parts of the planet? Is it not true
that Christianity, hand in hand
with ancient Greek democracy,
established peace-loving and
prosperous societies, namely
western democratic countries?
How would peace-loving people
have reasoned, for example, with
a Canadian-born jihadist who
said before his death this year,
“We kill and pray to be killed to
join Allah in paradise”?
Is it not the mentality of terrorists to fiercely yet incorrectly
believe that they are right and
we are wrong, that they are true
believers and we unbelievers, infidels? Can we describe the acts
of al-Qaeda, al-Shabaab, Boko
Haram, and the Islamic State,
the jihadists in general, without
using words like pure evil? How
do we address, for example, the
practice in Egypt, where it is
illegal for Muslims to convert to
Christianity and where Christian girls are forcibly converted
to Islam; or in Pakistan, where
blasphemy laws are abused to
persecute and kill Christians?
How do we address the horrific
violations against the dignity and
freedom of men, women, and
especially children being carried
out by the Islamic State?
According to a November
2014 United Nations report,
“Rule of Terror: Living under
ISIS in Syria”, ISIS has executed
women as well as men for unapproved contact with the opposite
sex, and ISIS prioritizes children
as a vehicle for ensuring longterm loyalty, adherence to their
ideology, and a cadre of devoted
fighters who would see violence
as a way of life. These and so

many other associated actions
are so heinous that governments,
including Canada’s, must defend
and protect their citizens from
all such enemies as well as defend and protect innocent people
around the world who suffer at
the hands of Islamic terrorists.
Is it reasonable to believe that
one of the greatest threats in our
world to our way of life and our
freedom and to all people is not
Islamic-based extremism? How
do we respond to a self-righteous fanatic who systematically
and without regard slaughters
Christians as well as different
followers of Islam in the name
of God? How do we respond to
the perverted notion that terrorist
jihadists are innocent or, put differently, not responsible for their
actions because they are only
doing the will of God? These
individuals are misguided and
require rehabilitation.
We should note that not all
terrorists are Muslims, and while
some are self-radicalized, are
not Muslim terrorists led astray
by fanatic teachers in their
factories? As a consequence,
should not every effort be made
to reform the teachers and the
factories that produce terrorists
to produce peacemakers?
(0915)
If the focus is only on killing
terrorists, we know from experience that they will become like
Lernaean Hydra from Greek
mythology. We know that an
ounce of prevention is worth a
pound of cure. We also know
that prevention is less expensive
than cure, in both human and
financial terms.
Is it not of utmost importance that all governments, but
especially governments from
predominantly Muslim countries, sponsor and promote the
observance of proper moral principles among their citizenry, including respect for human rights
and freedom? Canada’s response
to the Islamic State, like all
governments but especially governments from predominantly
Muslim countries, should focus
on reforming the factories that
produce terrorists—jihadists—
and that sponsor and promote
radicalization.
Alone, however, governments
will not be able to succeed. They
need to engage both the leaders
and the followers of Islam. It
is the duty of all governments
and all people of good faith
with proper moral principles to
defend the innocent from Islamic
terrorists—jihadists—and to
work to reform the factories that
produce terrorists, making them
factories of peacemakers. Only
this way will we be able to untie
the Gordian knot of Islamic
extremism perpetrated by the
Islamic State and other similar
terrorist organizations.
Thank you.
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Greece is one of the smallest economies in Europe – its gross domestic product is about the same
size as British Columbia’s – yet its problems have repeatedly sparked continent-wide crises, like
the one barely averted last weekend. That’s because tiny Greece isn’t a unique case. All of Europe
is in the coal mine, and Greece is the canary.
The euro zone has spent the past seven years suffering from stagnation, high unemployment and
dangerously low inflation. European leaders have mostly pursued policies designed to make the
situation worse. Greece may be Europe’s most distressed economy, but an entire continent is living with the same symptoms.
The deal reached last Friday to avoid an immediate debt default does not resolve the Greek crisis.
It doesn’t end Europe’s years of recession, or lower the absurdly high levels of joblessness in
Europe’s worst-off economies: 27 per cent unemployment in Greece, 23 per cent in Spain, 12 per
cent in Italy and nearly 11 per cent in France.
What it does is give Europe four months to negotiate a better deal for Greece, one that lowers
the country’s debt-service costs. Friday’s deal opens the door ever so slightly. But Greece’s main
problem is that the country’s economy has shrunk by a quarter since 2007. Without economic
growth or inflation, Greece can never repay its debts.
Greece now runs a large primary surplus: leaving debt service costs aside, the Greek government
takes in far more than it spends. In the midst of a depression, that’s not a victory. The country is
locked into a feedback loop of government spending cuts leading to economic contraction leading to more spending cuts to stay ahead of the reinforced economic contraction. Much of Europe
is stuck in the same dynamic.
There’s a widespread perception that Greece’s problems, and those of Italy, Spain and France,
are a kind of moral punishment for bad government and lazy workers. German politicians have
repeatedly taken this line, which plays well in Dortmund and Dusseldorf.
But Europe’s crisis is just basic, bland economics. Europe has been pursuing austerity policies
designed to lead to deflation, contraction and unemployment, all of which make debt repayment more difficult. Europe’s ongoing Great Recession, including a second Great Depression in
Greece, is largely a man-made phenomenon.
When the recession hit, the Europeans threw an anvil into the sinking Greek lifeboat – and called
it a rescue package. The new Greek government has at least had the courage to point out that one
simple truth.

News Release: New urban agriculture
policy starts buzz in city parks
Vancouver Park Board News - February 17, 2015
Everyone’s a foodie nowadays,
and the Vancouver Park Board
recognizes that. To reflect the
growing and diverse interest
in local food production and
cultivation, last night the Park
Board adopted a new Urban
Agriculture Policy<http://vancouver.ca/people-programs/
urban-agriculture-policy.aspx>
that aims to broaden the types of
food-related projects considered
in parks, including one-off and
pilot projects.
The policy also clarifies the
consultation process, ensuring
public feedback opportunities
are included, and advances the
Park Board’s aim to be a “leader
in greening,” as well as the
City’s Vancouver Food Strategy
and Greenest City 2020 target.
The new artist-led learning garden at Strathcona’s 3.5-hectare
Trillium North park, opened
last summer, is an example
of the types of projects the
policy addresses. A collaboration with eartHand Gleaners
Society<http://earthand.com/>,
the garden focuses on environmental art and education.
This spring, for instance,
adults and children will be
“buzz-scaping<http://earthand.
com/2015/01/08/new-projectbuzz-scaping-trillium-north/>”
at Trillium. That is, the Strathcona Food Security Committee
is constructing a pollinator house
frame while Strathcona Elementary students weave bee-friendly

housing forms out of bamboo
to attach to the fencing. The
Environmental Youth Alliance
will then lead design targeting
native pollinators and share their
learnings.
Another is the compact and
creative Garden at Kitsilano
Community Centre<http://www.
kccplaybook.org/2014/11/16/
collaborative-community-garden-enjoys-root-in-kitsilano/>.
Opened last summer next to the
centre, it is based on a collaborative model versus the usual
individual plot format. Gardeners collectively maintain the
produce beds and fruit trees,
farm the site and harvest-all
incorporated into the centre’s
program offerings.
Other unconventional arrangements include the 1,500square-foot pollinator garden
at Oak Meadows Park-which
features an “insect hotel” (a
converted telephone booth)
managed by the Environmental Youth Alliance<http://eya.
ca/eya-pollinators-paradise.
html>-and Commercial Drive’s
Clark Park<https://cfapp.
vancouver.ca/parkfinder_wa/
index.cfm?fuseaction=FAC.
ParkDetails&park_id=81> minifruit tree orchard of four trees
planted by neighbours.
The updated policy resulted
from the Park Board’s Local Food Action Plan<http://
vancouver.ca/news-calendar/
park-board-local-food-action-

plan-integrates-local-food-intovancouver-s-parks-and-recreation-system.aspx>, passed in
2013, which identified updating
the existing policy as a high priority. The Park Board based revisions on input from the Local
Food Task Force and Working
Groups, community stakeholders
who advised on how to integrate
healthy, local food actions into
the Board’s policy, programs and
operations. The policy applies
only to gardens in parks.
The changes addressed key issues such as:
-Expanding the definition of
food growing encouraged in
parks beyond the traditional;
-Describing common urban
agriculture criteria, and;
-Setting public consultation standards for different types of urban
agriculture projects. While the
consultation process has been in
place since 2013, the new policy
formalizes it.
Urban Agriculture includes community gardening, fruit and nut
tree projects, hobby beekeeping,
pollinator gardens and permaculture projects, edible landscaping
and urban farming, plus gardening with collaborative, shared,
educational, arts and cultural focuses. At present, the Park Board
portfolio includes nearly 30
community-organized gardens
with a total of some 1,100 plots
and 500 fruit trees.
Photos available upon request.
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ΜΑΣΣΑΛΙΑ : Αγιασμός του νεοπαραληφθέντος
ελικοπτέρου του Ελληνικού Στρατού Ξηράς
MARSEILLE : Bénédiction d’un nouvel hélicoptère de l’armée de terre grecque
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ƴǆǍǊǂǔǖǎƾǎǕǆǖǏǈǑǐǖǆǀǘǆǑǒǊǎǋǂǊǒǝǈǑǂǔǀǄǎǚǔǕǈ
ǄǊǂ Ǖǈǎ ǐǍǐǒǗǊƽ ǕǈǓ ǋǂǊ Ǖǈǎ ǈǉǐǑǐǊǀǂ ǕǈǓ ƧǌǀǇǂǍǑǆǉ
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Ɵǌǂ Ǖǂ ǅǐǋǀǍǂǔǂǎ ǂǌǌƽ ǘǂǒƽ ǋǊ ǆǖǕǖǘǀǂ ǅǆ ǃǒƿǋǂǎ
Ɵǔǐ ǑǊǐ ǑǐǌǞ ǅǐǋǊǍƽǇǐǖǎ Ǖǈǎ ǂǍǂǒǕǀǂ ǝǌǐ ǋǂǊ ǑǊǐ
ǑǐǌǞ ǍǆǄǂǌǟǎǆǊ Ǖǐ ǋǆǎǝ ǔǕǈǎ ǋǂǒǅǊƽ ǕǐǖǓ  ƮǆǒǊǋǐǀ
ǕǐǌǍǈǒǐǀǃǌƾǑǐǖǍǆǎǂǂǖǕǐǋǕǐǎǐǞǎƬǂǊǐǌǝǄǐǓǆǀǎǂǊ
ǄǊǂǕǀ ǃǄƽǌǂǎǆ Ǖǐ ƪǆǝ ƾǏǚ ǂǑǝ Ǖǈ Ǉǚƿ ǕǐǖǓ  Ɯǎǂ
ǕǒǂǄǐǞǅǊ ǌƾǄǂǍǆ ǔǕǐ ǔǘǐǌǆǀǐ  ´ƴǕǈ ǔǕǆǒǊƽ ǅǆ ǇǆǊ Ǖǐ
ǙƽǒǊǐǞǕǆǂǎǉǝǓǔǕǈǎǂǍǍǐǖǅǊƽµƵǐǀǅǊǐǔǖǍǃǂǀǎǆǊǋǂǊ
ǍǆǕǐǎƽǎǉǒǚǑǐǑǐǖǇǆǊǘǚǒǀǓƪǆǝ
 ƧǔǞ Ǘǀǌǆ ǍǂǓ ǕǊ ǙƽǘǎǆǊǓ  ƲǐǞ ǙƽǘǎǆǊǓ  ƮƿǑǚǓ
ǎǐǍǀǇǆǊǓǝǕǊǕǐǘǒƿǍǂǉǂǔǆǋƽǎǆǊǆǖǕǖǘǊǔǍƾǎǐƣǎǆǀǔǂǊ
ǆǊǌǊǋǒǊǎƿǓ ǉǂ ǐǍǐǌǐǄƿǔǆǊǓ ǝǕǊ ǔǕǐ ǃƽǉǐǓ ǅǆǎ ǆǀǔǂǊ
ǊǋǂǎǐǑǐǊǈǍƾǎǐǓǍǆǕǈǇǚƿǔǐǖƥǊǂǕǀǅǆǅǐǋǊǍƽǇǆǊǓǋǂǊ
Ǖǐǎ ƸǒǊǔǕǝ  ƦǐǋǀǍǂǔǆ ǋǂǊ ǉǂ ǅǆǊǓ  ƪǂ ǄǀǎǆǊǓ ƾǎǂǓ
ǆǖǕǖǘǊǔǍƾǎǐǓƽǎǉǒǚǑǐǓ

Ʋǒǐǔǆǖǘƿ ´ƬǞǒǊƾǍǐǖƫǈǔǐǞƸǒǊǔǕƾƾǌǂǔǕǈǇǚƿǍǐǖ

ǋǂǊǄǀǎǆǐƬǞǒǊǝǓǍǐǖǋǂǊǐƴǚǕƿǒǂǓǍǐǖƴǕǐǝǎǐǍƽǔǐǖ
ǑǒǐǔǆǞǘǐǍǂǊƣǍƿǎµ

Άν θέλετε ΔΩΡΕΑΝ το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ στην απλή δημοτική
γλώσσα αναγνωρισμένο από το Πατριαρχείο Κων/λεως και το
DVD με τη ζωή και τα πάθη του Χριστού στα Ελληνικά...

Γράψτε: “ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ”
83 TERRYHILL CRES.
SCARBOROUGH ON
CANADA M1S 3Z3

Ή τηλεφωνήστε στο:

(416)298-6268

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015
τελέστηκε η ακολουθία του αγιασμού
στο πρώτο υπό παραλαβή ελικόπτερο
ΝΗ90 ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(SOH) του Ελληνικού Στρατού
Ξηράς ΕΣ 891 στις εγκαταστάσεις
του εργοστασίου της AIRBUS HELICOPTERS στο Marignane της
Μασσαλίας από τον Αρχιερατικό
επίτροπο Μασσαλίας Αρχιμ π. Ιωαννίκιο
Αθανασιάδη. Στην τελετή παρέστησαν
ο υποδιευθυντής της Αεροπορίας
Στρατού Σχης ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος,
ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος κ. Στυλ. ΓΑΒΡΙΗΛ, οι εκπρόσωποι του ΓΕΣ, σύνδεσμοι για
τη παραλαβή των ελικοπτέρων Ανχης Ιωάννης ΛΙΟΒΑΣ και Ανχης Γεώργιος ΠΡΑΣΣΑΣ, ο
Ναυτιλιακός Ακόλουθος Πλωτάρχης ΛΣ ΣΙΟΥΤΗΣ Αθανάσιος και η επιτροπή παραλαβής του
Ε/Π. Επίσης παρέστησαν εκπρόσωποι της διοίκησης της εταιρείας,οι υπέυθυνοι του Ελληνικού
προγράμματος και οι εργαζόμενοι που κατασκεύασαν ελικόπτερο.
Οι παραδόσεις των ελικοπτέρων
ΝΗ-90 TGRA θα συνεχιστούν με
εντατικούς ρυθμούς και το 2015. Οι
παραδόσεις των Ε/Π θα ολοκληρωθούν
το 1ο εξάμηνο του 2016. Συνολικά
έχουν παραγγελθεί 20 Ε/Π και έχουν
παραδοθεί μέχρι σήμερα 11. Το υπό
παράδοση Ε/Π είναι το πρώτο από τα
τέσσερα ελικόπτερα ΝΗ-90 TGRA
διαμόρφωσης «ειδικών αποστολών»
αναβαθμίζοντας κατακόρυφα τις
δυνατότητες των ειδικών δυνάμεων
του Ελληνικού Στρατού στην πραγματοποίηση νυκτερινών αεροκίνητων επιχειρήσεων πίσω από
τις γραμμές του εχθρού.
Le mardi 10 février 2015, s’est déroulée la bénédiction du premier hélicoptère NH90 des opérations spéciales (SOH), acquis par l’armée de terre grecque et construit dans l’usine de AIRBUS
HELICOPTERS à Marignane. Cet appareil a été béni par l’Archimandrite Ioannikios Athanassiadis. A la cérémonie, étaient présents le Consul Général de Grèce à Marseille, M. Stylianos
Gavriil, le Consul Maritime, M. Athanassios Sioutis, les lieutenants-colonels de l’armée grecque,
M. Ioannis Liovas et M. Georgios Prassas. Etaient également présents le sous Directeur de
l’armée de l’air, le Colonel Christos Iliopoulos, le comité de livraison et les techniciens ayant
construit l’hélicoptère.
Les livraisons des autres appareils se feront de manière intensive au cours de l’année 2015 et se
termineront au premier semestre 2016. Le Grèce a commandé 20 hélicoptères; 11 ont été livrés
à ce jour. L’hélicoptère inauguré est l’un des quatre ΝΗ-90 TGRA, revalorisant la puissance de
l’armée grecque pour les opérations nocturnes, derrière le front ennemi.

Πέθανε ο Ντέμης Ρούσσος
26/01/2015
Ο Ντέμης Ρούσσος (Αρτέμιος
Βεντούρης Ρούσσος),
γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου
1946 και πέθανε στις 25
Ιανουαρίου 2015, σε ηλικία 68
χρόνων.
Είναι Έλληνας τραγουδιστής,
γνωστός στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Οι γονείς
του Γεώργιος και Όλγα
ήταν Έλληνες της Αιγύπτου.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια. Χάσανε τα πάντα και ήρθανε στην Ελλάδα με τις
αναταραχές του Σουέζ. Η
μητέρα του, Όλγα, ήταν γνωστή
καλλιτέχνις με το ψευδώνυμο
Νέλλη Μασλούμ.
Πρωτοέγινε γνωστός διεθνώς
ως μέλος του συγκροτήματος
«Aphrodite’s Child» μαζί με
τον Βαγγέλη Παπαθανασίου
και γνώρισε πολλές κατά τη
διάρκεια της προσωπικής του
καριέρας, ιδίως τη δεκαετία
του ‘70. επιτυχίες. Πούλησε
παγκοσμίως πάνω από 70
εκατομμύρια δίσκους.
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Σαγανάκι φούρνου με λουκάνικο, πιπεριά,
πράσο και αβγά

Λινγκουίνι με τόνο και λεμονάτη
σάλτσα με άρωμα άνηθου
Υλικά
1 πακέτο λιγκουίνι ή σπαγγέτι
2 κονσέρβες τόνο σε νερό, καλά στραγγισμένο
χυμό και ξύσμα από 2 λεμόνια
1½ φλιτζάνι άνηθο ψιλοκομμένο
2-3 κρεμμυδάκια φρέσκα, ψιλοκομμένα
1 πιπερίτσα τσίλι κομμένη στα 2
1 φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι
Διαδικασία
Βήμα 1
Βράζετε τα
ζυμαρικά μέσα σε
μια κατσαρόλα
με μπόλικο
αλατισμένο νερό
σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία τους.
Βήμα 2
Στραγγίζετε τον τόνο από το νερό της κονσέρβας
και τον αναμιγνύετε σε ένα μπολ με το ξύσμα και
το χυμό του λεμονιού και το μισό άνηθο. Ρίχνετε
αλάτι και πιπέρι.
Βήμα 3
Σοτάρετε με το ελαιόλαδο μέσα σε ένα ευρύχωρο
τηγάνι τα φρέσκα κρεμμυδάκια και την
πιπερίτσα. Αφού αρωματιστεί το λάδι πετάτε την
πιπερίτσα.
Βήμα 4
Σουρώνετε τα λιγκουίνι και τα ρίχνετε στο
τηγάνι με τα κρεμμυδάκια. Ανακατεύετε καλά.
Προσθέτετε από πάνω το μίγμα του τόνου
και τον υπόλοιπο άνηθο. Ανακατεύετε ξανά.
Μοιράζετε τα ζυμαρικά σε πιάτα και σερβίρετε
αμέσως.
Πηγή: olivemagazine.gr

Τσιπούρες στο φούρνο με
λαχανικά και με κολοκύθια

•
•
•
•
•
•
•
•

Υλικά
2 λουκάνικα χωριάτικα σε φετούλες
1 πιπεριά Φλωρίνης σε κυβάκια
2 πράσα σε λεπτές φέτες
4-8 αβγά
6 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
150γρ. γραβιέρα Κρήτης σε κυβάκια
μπούκοβο καυτερό (προαιρετικά)
αλάτι, πάπρικα γλυκιά
Διαδικασία

Βήμα 1
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 190 βαθμούς. Σε αντικολλητικό
τηγάνι βάζετε τα πράσα με ελάχιστο νεράκι και αφού πιουν
το νεράκι προσθέτετε το λάδι και τις πιπεριές και σοτάρετε να
μαλακώσουν κι αυτές λίγο.
Βήμα 2
Ρίχνετε τις φετούλες του λουκάνικου να ανακατευτούν με τα
υπόλοιπα υλικά και, αν χρησιμοποιήσετε, προσθέτετε το καυτερό
μπούκοβο.
Βήμα 3
Μοιράζετε το μίγμα των πράσων και του λουκάνικου σε τέσσερα
ατομικά σαγανάκια κι ανάμεσά τους μοιράζετε και τα κυβάκια του
τυριού. Σπάζετε από πάνω ένα ή δύο αβγά μέσα σε κάθε σκεύος,
αλατίζετε και ψήνετε τα σαγανάκια στον φούρνο μέχρι να ψηθούν
τα αβγά και να σφίξει το ασπράδι. Σερβίρετε τα σαγανάκια ζεστά
μόλις βγουν από το φούρνο πάνω σε πιάτα, πασπαλίζοντας τα
αβγά με γλυκιά πάπρικα. Συνοδεύετε με χωριάτικο ψωμί, φρέσκο
ή ψημένο ελαφρά.
Ιωάννα Σταμούλου
Πηγή: olivemagazine.gr

3 πράγματα που αξίζει
να ξέρεις για το κρασί
ΚΡΑΣΙ
(19/01/2015 )
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να
σερβίρουμε το κρασί; Η επιλογή του
πώματος είναι σημαντική και με τη
μετάγγιση τι γίνεται; Οι ειδικοί του
κρασιού απαντούν.

Υλικά
•
•
•
•
φέτες
•
•
•
•
•
•
•
•
λευκό
•

4 τσιπούρες (περίπου 250 - 300γρ. η καθεμιά)
2 καρότα καθαρισμένα, σε λεπτές φέτες
2 πατάτες καθαρισμένες, σε λεπτές φέτες
1 μπρόκολο, τα μπουκετάκια, πλυμένα ή 4 κολοκύθια σε
2 κλωναράκια σέλινο με τα φύλλα του, ψιλοκομμένα
4 - 5 κλωναράκια μαϊντανό ψιλοκομμένο, τα φύλλα
2 σκελίδες σκόρδο, σε φέτες
2 φύλλα δάφνης
1 κουτ. γλυκού θυμάρι ξερό
4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
χυμό από 1 λεμόνι
1 κρασοπότηρο κρασί,
αλάτι, πιπέρι

Διαδικασία
Βήμα 1
Πλένετε και κόβετε τα λαχανικά.
Καθαρίζετε και πλένετε και τις τσιπούρες. Προθερμαίνετε το φούρνο
στους 180°C.
Βήμα 2
Λαδώνετε ελαφρώς ένα ταψί ή πυρίμαχο σκεύος και βάζετε τις
τσιπούρες. Ανάμεσά τους βάζετε τα καρότα, τις πατάτες, το μπρόκολο,
τις σκελίδες σκόρδου, το σέλινο, το μαϊντανό και τα φύλλα δάφνης.
Βήμα 3
Σε ένα μπολ χτυπάτε το ελαιόλαδο με το θυμάρι, το λεμόνι, το αλάτι,
το πιπέρι και το κρασί. Περιχύνετε με το μίγμα τις τσιπούρες και τις
ψήνετε στο φούρνο για 20 - 25 λεπτά.
Βήμα 4
Σερβίρετε τα ψάρια ζεστά σε πιάτα γαρνίροντας με τα λαχανικά που
ψήσατε στο φούρνο.
Tip:* Τα καρότα και τις πατάτες καλό θα είναι να τα προβράσετε για να
τα ψήσετε μετά μαζί με το ψάρι.
Δημήτρης Σκαρμούτσος
Πηγή: olivemagazine.gr

Οίνος ευφραίνει καρδίαν! Το έχουμε
ακούσει πολλές φορές και το έχουμε
διαπιστώσει ακόμη περισσότερες.
Ας μάθουμε λοιπόν και 3 ακόμη
πράγματα που αξίζει να ξέρουμε για
το κρασί.
1. Με το ποτήρι και το
θερμόμετρο…
* Τα λευκά και τα ροζέ κρασιά

τα σερβίρουμε σε θερμοκρασία
8-10οC περίπου. Αν κατά τη
διαδικασία παραγωγής τους
έχει χρησιμοποιηθεί βαρέλι, η
θερμοκρασία σερβιρίσματος μπορεί
να είναι κατά τι υψηλότερη, γύρω
στους 10-12οC.
* Τα κόκκινα κρασιά που δεν έχουν
περάσει από βαρέλι και εμφανίζουν
ένα έντονο φρουτώδη χαρακτήρα,
ελαφρύ σώμα και πολύ χαμηλά έως
καθόλου στυφά
χαρακτηριστικά,
τα σερβίρουμε
σε σχετικά
χαμηλή
θερμοκρασία
10-12οC.
* Τα κόκκινα
κρασιά, στα
οποία το βαρέλι
καθορίζει το
χαρακτήρα
τους και που
συνήθως είναι
πλουσιότερα
σε σώμα και
με εμφανή
το στυφό
χαρακτήρα, η
θερμοκρασία
σερβιρίσματος
είναι η λεγόμενη
θερμοκρασία
δωματίου,
δηλαδή 1618οC.
* Τα γλυκά
και τα αφρώδη
κρασιά
σερβίρονται σε
χαμηλότερη θερμοκρασία, αυτή των
5-6οC.
2. Φελλός ή καπάκι;
Ο οινολόγος και οινοποιός, Βασίλης
Παπαγιαννάκος, απαντά:
Η επιλογή του πώματος εξαρτάται
από το κρασί, λευκό ή κόκκινο, αν
είναι φρέσκο ή παλαιωμένο, ακριβό
ή φθηνό. Αν προορίζεται για άμεση
κατανάλωση ή παλαίωση ή αν

θέλουμε να εξελιχθεί στη φιάλη.
Ο φελλός ταιριάζει στα ερυθρά
κρασιά που παλαιώνουν. Για ένα
φρέσκο λευκό κρασί ιδανικό είναι
το βιδωτό καπάκι στη φιάλη ή ένας
συνθετικός φελλός. Κάθε αγορά έχει
το δικό της κοινό. Για παράδειγμα,
στα αυστριακά κρασιά το 95% των
λευκών έχουν βιδωτό καπάκι και σε
ένα μικρό ποσοστό γυάλινο πώμα,
γιατί αυτό αποδέχεται η αγορά. Η
ελληνική αγορά είναι της γαλλικής
σχολής και θέλει τον φυσικό φελλό.
Επέλεξα να χρησιμοποιήσω το
βιδωτό καπάκι στα λευκά κρασιά
γιατί μου εγγυάται τη φρεσκάδα
τους. Είναι καινοτόμο, όμορφο και
προσφέρεται για πειραματισμό.
Στην πορεία διαπίστωσα ότι η
ελληνική αγορά δεν είναι έτοιμη
γιατί υπάρχει η εντύπωση ότι
δεν είναι ποιοτικό το προϊόν
του μπουκαλιού. Γενικά αρέσει
η ιεροτελεστία του ανοίγματος
της φιάλης με φελλό και ο ήχος
του απωματισμού. Πάντως, το
Σαββατιανό, το κρασί που εξάγω
στη Γερμανία, είναι με βιδωτό
καπάκι. Θεωρώ ότι στο μέλλον η
νέα γενιά θα προτιμάει τα κρασιά με
το βιδωτό καπάκι.
Η μετάγγιση ωφελεί το κρασί;
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Οινοχόων, Ανδρέας
Ματθίδης μας εξηγεί:
Η μετάγγιση του κρασιού είναι μια
πολύ σημαντική διαδικασία που
γίνεται λίγο πριν το σερβίρισμά
του στον καταναλωτή. Δύο είναι
οι βασικοί λόγοι που κάνουμε
μετάγγιση στο κρασί: για τον
αερισμό του κρασιού και το
διαχωρισμό του ιζήματος.
Ο αερισμός του κρασιού γίνεται σε
κρασιά τα οποία έχουν μείνει για
αρκετό χρονικό διάστημα στη φιάλη
μετά τη διαδικασία της εμφιάλωσης.
Επειδή η παλαίωση του κρασιού
στη φιάλη γίνεται απουσία
του οξυγόνου, είναι πιθανό να
δημιουργηθούν με το χρόνο κάποιες
αρωματικές ενώσεις όχι και τόσο
ευχάριστες για τον καταναλωτή,
οπότε η μετάγγιση βοηθά στον
αερισμό του κρασιού ώστε αυτό,
αφού «αναπνεύσει» μέσα από
αυτήν τη διαδικασία, να μπορεί
αναδείξει τα φρουτώδη αρωματικά
χαρακτηριστικά του με πολύ πιο
ξεκάθαρο τρόπο.
Ο διαχωρισμός του ιζήματος στο
κρασί πρέπει να γίνει με μετάγγιση.
Κάποια κόκκινα κρασιά μετά
από αρκετό χρονικό διάστημα
παλαίωσης στη φιάλη δημιουργούν
ένα εμφανές ίζημα μέσα στη φιάλη.
Τα κρασιά αυτά πρέπει να τα
μετακινούμε με προσοχή ώστε να
μην ανακινηθεί το ίζημα και με
ήρεμη τεχνική να μεταγγίσουμε
το κρασί σε μια καράφα με τέτοιο
τρόπο ώστε το ίζημα να παραμείνει
στη φιάλη, ενώ το κρασί στην
καράφα να μεταφερθεί κρυστάλλινο
και καθαρό από κάθε είδους
αιωρήματα.
Συνήθως αυτό γίνεται ως εξής:
Κρατώντας σταθερά τη φιάλη
σε οριζόντια θέση και πάνω
από το στόμιο της καράφας,
για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα
περάσει κανένα στερεό στοιχείο,
τοποθετούμε ένα κηροπήγιο με κερί
αναμμένο μεταξύ της καράφας και
της οριζόντιας φιάλης με τέτοιο
τρόπο ώστε η φλόγα του κεριού να
φωτίζει το λαιμό της φιάλης. Μόλις
παρατηρήσουμε ότι στο λαιμό της
φιάλης εμφανίζονται αιωρήματα
σταματάμε τη μετάγγιση, ώστε να
μη περάσουν αυτά στην καράφα
– το ίζημα που δημιουργείται στη
φιάλη δεν είναι επιβλαβές για την
υγεία, είναι όμως αντιαισθητικό.
Πηγή: olivemagazine.gr
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Harper Government invests in projects helping to keep
Canadian seniors active, engaged and informed
New Horizons for Seniors Program helps seniors across Canada lead
more productive and rewarding lives
TORONTO, Feb. 27, 2015 /CNW/ - The Honourable Alice Wong, Minister of State (Seniors), announced today that seniors across Canada will soon have new opportunities to put their energy, experience and leadership skills into action and make a difference in their communities. The Government
of Canada has approved over 1,850 New Horizons for Seniors Program (NHSP) community-based
projects across Canada. These projects, selected from the NHSP’s 2014–2015 call for proposals, will
help seniors to participate in a wide range of local programs and activities.
Joined by John Carmichael, Member of Parliament for Don Valley West, Minister Wong made the announcement at the Toronto-based For You Telecare Family Service (FUTFS) organization to highlight
the NHSP and its ongoing support of seniors programs in hundreds of communities from coast to
coast to coast.
The FUTFS is receiving $20,000 in NHSP funding for its project, Empowering Members by Reconnecting Accessible Community Engagement (EMBRACE). Seniors will help plan and deliver this
project, which aims to strengthen connections among seniors volunteer groups active in the Korean
community. The project will sponsor a mentorship workshop and generate new senior ambassadors to
promote the EMBRACE project. An estimated 200 seniors will participate in the project. The FUTFS
conducts counselling, training, workshop and outreach activities to help provide guidance and support
to immigrant community members.

Athens 3rd Best European Destination 2015
Published on Friday, February 13, 2015
20 selected destinations competed for the
prestigious title of Best
European Destination
2015. After a three
weeks’ period of online
voting, Athens is elected
the 3rd Best European
Destination 2015.
Bordeaux, Lisbon, Athens, Valetta, Riga, Zagreb, Ljubljana, Innsbruck, Milan, Brussels, Vienna, Rome, Barcelone, Istanbul and
Madrid are the best destinations for a holiday or city-trip in 2015.
244,696 voters made their choice.
Athens is considered the cradle of western civilization -a rare
historical palimpsest, evident everywhere in the city.
The contemporary urban scenery of the sprawling city reflects its
exciting history, its modern personality, as well as the infrastructure and facilities. In other words, Athens is a must destination
that combines modern urban innovation with history, culture and
natural beauty throughout the year.

Quick Facts
•
Under the New Horizons for Seniors Program (NHSP), up to $25,000 in grant funding can
be provided to eligible organizations for community-based projects that are led or inspired by seniors.
•
Since 2006, the NHSP has funded more than 13,000 projects in hundreds of communities
across Canada.
•
Economic Action Plan 2014 increased funding for the NHSP by $5 million per year, for a
total of $50 million provided to this program annually.
•
Since 2006, $2.8 billion in annual tax relief has been provided to seniors and pensioners.
•
The Government of Canada launched the Government of Canada Action for Seniors report
in September 2014. The report is a new information resource highlighting federal programs and
services that can be accessed by seniors, their families and caregivers. It was created in collaboration
with more than 22 federal departments and agencies. The report can be found on Canada.ca/Seniors.

Statement by the Prime Minister of Canada announcing additional sanctions

weeks, including the indiscriminate
attacks in and around the Ukrainian
city of Mariupol on January 24.

Ottawa, Ontario February 17, 2015

“We are closely monitoring the
implementation of the ceasefire
agreement concluded in Minsk on
February 12, and are prepared to
take further action against Russia and Russian-backed insurgents
should they fail fundamentally to
implement the provisions of this
accord.

Prime Minister Stephen Harper
today issued the following statement
announcing economic sanctions and
travel bans against 37 Russian and
Ukrainian individuals, and economic sanctions against 17 Russian and
Ukrainian entities:
“Our Government remains steadfast
in its commitment to stand with the
people of Ukraine in the face of the
Putin regime’s ongoing military aggression, which has already cost the
lives of more than 5,300 people.
“Canada’s position remains clear:
we recognize the sovereignty and

territorial integrity of Ukraine and
will never recognize the illegal Russian occupation of any part of the
country.
“In coordination with our EU and
U.S. partners, Canada is once again
intensifying its response to the situation by announcing further sanctions against Russian and Ukrainian
individuals and entities.
“These measures are enacted as a
response to a series of escalated
acts of aggression perpetrated by
Russian-backed militants in recent

“The collective sanctions imposed
to date by Canada and its partners
are putting real economic pressure
on the Putin regime and its collaborators. The cost to Russia will
continue to rise if it persists in its
escalation of the conflict and refuses
to allow a peaceful resolution.”

Government of Canada helping
Canadians with disabilities in
the Greater Toronto Area gain
job skills
ETOBICOKE, ON, Feb. 23, 2015 /CNW/ - The Government
of Canada is helping Canadians with disabilities gain the skills
and experience they need to find jobs. The announcement was
made today by the Honourable Kevin Sorenson, Minister of
State (Finance), on behalf of the Honourable Candice Bergen,
Minister of State for Social Development.
The YMCA of Greater Toronto is receiving over $331,000
from the Opportunities Fund for Persons with Disabilities for
its project to help 45 people with disabilities in the Greater
Toronto Area overcome barriers to employment.
Project participants will benefit from group workshops and
one-on-one training to learn or improve employment skills,
such as teamwork and effective communication, and assist them with career decision-making. They may also gain
work experience with local employers in areas such as office
administration and the service industry. To help them achieve
their employment goals, participants may also attend additional
training programs offered through educational or training institutions to further upgrade their skills.
Since 2006, the Opportunities Fund has helped 40,000 people
with disabilities across Canada. This is part of the Government
of Canada’s overall strategy to equip all Canadians with the
skills and training they need to connect with available jobs.

www.contemporaryrailings.com
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Αφαίρεση τριών βαθμών και δύο αγωνιστικές χωρίς
θεατές η ποινή του Παναθηναϊκού
Με αφαίρεση τριών βαθμών και «λουκέτο» στο γήπεδο της Λεωφόρου για δύο αγωνιστικές,
τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, την περασμένη
Κυριακή. Επίσης, στους Πράσινους επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρω.
Η αντίδραση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Η σημερινή απόφαση μας θλίβει και είναι άδικη και ακολουθεί
το λατινικό
per aspera ad astra».
Οι Πράσινοι πάντως,
σκοπεύουν να καταθέσουν
έφεση.
Αναλυτικά, οι αποφάσεις
της πειθαρχικής επιτροπής:
Α) ΠΑΕ Εργοτέλης: Για
τη συμπεριφορά των
φιλάθλων της: χρηματική
ποινή πεντακοσίων ευρώ.
Β) ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
Για τη συμπεριφορά
των φιλάθλων της, για υβριστικά συνθήματα των φιλάθλων της καθώς επίσης: «Σας διαβιβάζουμε
συμπληρωματικά με την από 108/24-2-2015 κλήση που σας αποστείλαμε και το υπ’ αριθμ. πρωτ.
7495/2015 έγγραφο του Υπεύθυνου Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων
θεωρούμενο ενιαίο σώμα μ’ αυτήν»: Συνεκδικάζει την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 108/24-2-15 κλήση προς
απολογία της Α΄ βάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League και την από 25-2-15 πειθαρχική
δίωξη του Υπευθύνου Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων. Καθορίζει
συνολική χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων ευρώ. Επίσης επιβάλλει ποινή διεξαγωγής δύο (2) αγώνων
χωρίς θεατές και αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα, κατά πλειοψηφία ως προς
την ποινή αφαίρεσης των τριών (3) βαθμών».
Γ) ΠΑΕ Πανιώνιος, Ν. Ζαμάνη (Δ/ντή ποδ/ρου): Για τη συμπεριφορά του κ. Ν.Ζαμάνη καθώς
επίσης και για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της: επιβάλλει στην ΠΑΕ Πανιώνιος συνολική
χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων ευρώ. Επίσης επιβάλλει στον κ.Ν. ΖΑΜΑΝΗ την ποινή της
επίπληξης.
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Αγαπητά μέλη ,
Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην Γενική Συνέλευση για
τον
Μεσσηνιακό Σύλλογος στις Κυριακή 19, Απρίλη του 2015,
4:30μ.μ. στην επάνω αίθουσα του Κοινοτικού Κέντρου.
Μετά την Γενική Συνέλευση, θα υπάρχει φαγητό και χορό.
Ορισμένα θέματα περιλαμβάνουν:
• Έκθεση του Προέδρου
• Tα περισης χρονιάς Πρακτικά
• Υποψηφιότητες και εκλογές ολόκληρου του
διοικητικού συμβουλίου
• Θέματα
Όσοι δεν έχουν πληρώσει τα μέλη τους, μπορούν να το κάνουν
στη

Γενική Συνέλευση.
Οικογένεια.......$40.00 Ατομo.......$20.00

Δ) ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της: συνολική χρηματική ποινή δύο
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ.

Η κάτωθι απόφαση αφορά την 18η αγωνιστική
Α) ΠΑΕ Εργοτέλης: Για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της: ποινή
επίπληξης.
ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ : «Βάσει των αναφερομένων στην από 18/2/2015 πειθαρχική δίωξη του
Υπευθύνου Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων της ΕΠΟ, η οποία σας κοινοποιείται
συνημμένα στην παρούσα, καλείσθε ενώπιον μας την Πέμπτη, 26-2-2015 και ώρα 13:00, προς
απολογία για όσα περιλαμβάνονται στην ως άνω πειθαρχική δίωξη»: «Απαλλάσσει την πειθαρχικώς
διωκόμενη ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ από τη σε βάρος της αποδιδόμενη πειθαρχική κατηγορία».

* Η κάτωθι απόφαση αφορά το Πρωτάθλημα Novasports Super League Κ20.

Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 21 παρ. 2 α, β, γ, δ, 10 και 22 παρ. 2 του ΚΑΠ, β) Το φύλλο του προγραμματισθέντος να
τελεσθεί την 22-2-2015 αγώνα μεταξύ των ομάδων ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΟΚ για το Πρωτάθλημα Υποδομής
Νέων Κ20 και β) ο αγώνας διεκόπη στο 4΄ λεπτό του αγώνα λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου
Ραχιάς, από τις καιρικές συνθήκες (πυκνή ομίχλη), ήτοι χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων
ομάδων.

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ
Ότι κατ’ άρθρα 21 παρ. 2 α, β, γ, δ , 10 και 22 παρ. 2 ΚΑΠ, ο ανωτέρω αγώνας πρέπει να επαναληφθεί
και να συνεχισθεί εντός (15) δεκαπέντε ημερών, όπως αυτός προσδιορισθεί εκ νέου από την
διοργανώτρια SUPERLEΑGUE ΕΛΛΑΔΑ».

Η κατωθι απόφαση αφορά το Πρωτάθλημα Super League Κ15, 16η Αγωνιστική.
Α) Βέροια (Κ15), Α.Καϊσίδη (ποδ/στη): διότι: «Ο ποδοσφαιριστής της εγκαλουμένης Α. ΚΑΪΣΙΔΗΣ,
αναγράφηκε ως τακτικός στο Φ.Α. αντικανονικά (4η κίτρινη), με την ομάδα SKODA ΞΑΝΘΗ βάσει
της υπ΄ αριθμ. 110/19-2-2015 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής» : επιβάλλει
στην ομάδα ΒΕΡΟΙΑ Κ-15 την ποινή της επίπληξης. Επίσης επιβάλλει στον Α. ΚΑΪΣΙΔΗ ποινή
αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας.

*Η υπόθεση της ΠΑΕ Ολυμπιακός αναβλήθηκε.

Marinos Anagnostopoulos
George Bizos
Mike Tsolinas
Secretary
B’ Secretary
Treasurer
B’ Treasurer
Public Relations

Ελπίςουμε να σας δούμε όλους!
Mετá τιμής,
Μαρίνος Αναγνοστόποuλος
Χρύσα Αναγνοστοπούλου

Πρόεδρος
Γραμματέας

ΠΟΙΗΜΑ
Ο Χειμώνας σου
Τον μισώ το χειμώνα σου θεέ μου.
Γιατί μ΄αναγκάζει να ντύνομαι βαριά
και να συνεχίζω να τρέμω απ’ το κρύο.
Κάνει τον ουρανό να κλαίει -Να ρίχνει
τα δάκρυά του
και να μουσκεύω ως το τελευταίο κύτταρό μου.
Σκεπάζει με το γκρίζο χιτώνα του την πλάση
εμποδίζοντας τον ήλιο να λάμπει υπέρλαμπρος
στο θρόνο του για αρκετό καιρό.
Τον μισώ το χειμώνα σου θεέ μου.
Γιατί για να κερδίσω την τροφή μου ,
πρέπει να παγώσουν τα χέρια και τα πόδια μου.
Να αψηφήσω το φαινόμενο της αστραπής
που ενώ σκάει στη γη τον νιώθω επάνω μου.
Τον μισώ το χειμώνα σου θεέ μου.
Γιατί σκοτώνει τα τζιτζίκια μου καθώς τραγουδάνε.
Διώχνει τη γεύση της αρμύρας απ’ τα χείλη μου
και μου προσφέρει - τη πικρή γεύση της ορφάνιας στην κάμαρά
μου.
Τον μισώ το χειμώνα σου θεέ μου.
Εκείνον - που έφερες στην καρδιά μου κατακαλόκαιρο .
Χωρίς να σκεφτείς αν η κληματαριά μου
κλάψει για τα σταφύλια της...
Χριστίνα Γαλιάνδρα Strada
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ΣΧΟΛΙΟ

Βλέπουμε σ’ αυτή την έκδοση της εφημερίδας τις επιτυχημένες
εκδηλώσεις των Φιλοπτώχων της Παροικίας το πόσο ομαδικά και
αποτελεσματικά εκτελούν ένα μεγάλο και επίβουλο έργο από το
οποίο επωφελείται η παροικία μας.
Δυστυχώς στην παροικία μας οι περισσότεροι Σύλλογοι με
εξαίρεση τριών που δεν θέλουμε να κατανομάσουμε, οι υπόλοιποι
έχουν ξεχάσει το σκοπό για τον οποίο έχουν ιδρυθεί. Άφησαν και
έσβυσαν εφημερίδες, ελληνο-Ραδιο εκπομπές, ελληνική τηλεόραση
χωρίς να δώσουν μια βοήθεια να μπορέσουν να συντηρηθούν
και χάθηκαν. Προτιμούν να τα τρώνε σε εκδρομές με σουβλάκια,
πάρτυ για πάρτη τους και ενώ είναι σύλλογοι μη επικερδείς, εν
τούτοις τα χρήματα που συγκεντρώνουν τα βαστούν για πάρτυ
τους και δεν τα διαθέτουν σύμφωνα με τον νόμο.
Δεν είνα ειρωνεία;
Kώστας Καρατσίκης

HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER
4500 Arbutus Street. Vancouver, B.C. V6J 4A2
Tel:604-266-7148 / 7149

PRIEST:

FATHER .CONSTANTINOS
ECONOMOS

BOARD OF TRUSTEES
PRESIDENT
EFFIE KERASIOTIS

1ST VICE-PRESIDENT
CONSTANTINE PAPAGEORGIOU

2ND VICE PRESIDENT
GEORGIA TSOROMOCOS

SECRETARY
MARIA DEDEGIKAS

2ND SECRETARY
MANOS KANAVAROS

TREASURER
EFFIE KARAPIDAKIS

2ND TREASURER
PANAGIOTA TSATOUHAS

PROPERTY GUARDIAN
NICK LIAPIS

ASSISTANT PROPERTY
GUARDIAN
GEORGE ASKOUNIS

BOARD MEMBERS
Andreas Arvanitis
Aris Demosten
Eleni Fergadi Kerasiotis
Daisy Frangolias
Bill Michoulas
George Papageorgiou
Maria Papathanasiou Ftergiotis
Nicolas Stratidakis

Ανέκδοτα
Έχω ένα φίλο Επιπλοποιό που
πρόσφατα είχε πάει στο Παρίσι,
για να παρακολουθήσει μια
Έκθεση σχετικά με το design
επίπλων.
Ο φίλος μου γύρισε
ενθουσιασμένος από το ταξίδι
του στη Γαλλία και όταν
συναντηθήκαμε, άρχισε να μου
μιλάει με θαυμασμό για τις
Γαλλίδες!!!
Άκου τι έγινε, μου λέει ...
Είμαι όλος αυτιά του λέω ...
Κατεβαίνω στο μπαρ του
ξενοδοχείου και χαζεύω στην
τηλεόραση.
Όμως, από γαλλικά δεν ξέρω
ούτε λέξη και μου την έχει
σπάσει άγρια.
Βλέπω απέναντι μία ωραία
γυναίκα. Την κοιτάζω, με
κοιτάζει, αλλά ...
Αφού δεν ξέρω να πω τίποτα,
παίρνω ένα χαρτί και ζωγραφίζω
ένα φλυτζάνι.
Της το δείχνω και, σκέτη γάτα,
ρε παιδί μου, κατάλαβε... ότι της
πρότεινα να πάμε για καφέ ...
Πάμε σε μια καφετέρια και
πίνουμε τον καφέ μας.
Την κοιτάζω, με κοιτάζει, αλλά
...
Πέρασε η ώρα, νιώθω ότι θέλει
να φύγουμε, εγώ δεν θέλω να
την χάσω.
Παίρνω μία χαρτοπετσέτα και
ζωγραφίζω ένα πιάτο και ένα
μαχαιροπίρουνο.
Σκέτη γάτα, ρε παιδί μου,
κατάλαβε ότι της πρότεινα να
πάμε για φαγητό ...
Πήγαμε, φάγαμε, ήπιαμε κρασί
Μπορντώ κλπ, πέρασε η ώρα ...
Κακό πράγμα φίλε μου, να μην
ξέρεις να πεις δύο λόγια ...
Δεν ήθελα να την χάσω,
όταν κατάλαβα ότι έπρεπε να
φύγουμε.
Ζήτησα τον λογαριασμό και
ζωγράφισα στο χαρτί ένα
ποτήρι.
Σκέτη γάτα, ρε παιδί μου,
κατάλαβε ότι της πρότεινα να
πάμε για ποτό ...
Πήγαμε, ήπιαμε ένα ποτό,
ήπιαμε δύο, ακούσαμε μουσική,
πέρασε πολύ η ώρα
και τότε παίρνει ένα χαρτί η
γυναικάρα και μου ζωγραφίζει
ένα κρεβάτι ...
Τρελάθηκα φίλε μου!!!
Σκέτη γάτα, ρε παιδί μου.
Πού κατάλαβε, ρε φίλε, ότι είμαι
επιπλοποιός ;
Σχολικος ερωτας!
- Μπαμπά, εσύ είχες ερωτευθεί
ποτέ καμιά δασκάλα στο
σχολείο;
- Τι μου θύμησες τώρα γιέ μου!
Φυσικά!
- Και τι έγινε;
- Τίποτα..... Το έμαθε η
μάνα σου και σου αλλάξαμε
σχολείο...!!!
Ένας Σκοτσέζος,
Ένας Σκοτσέζος, πάει να
συνεχίσει τις σπουδές του σε ένα
πανεπιστήμιο
στο Λονδίνο.
Μετά το πρώτο εξάμηνο, δέχεται
την επίσκεψη της μητέρας του.
-Πως βρίσκεις τους Αγγλους
συμφοιτητές σου, παιδί μου, τον
ρωτά.
-Αστα μητέρα, είναι τόσο πολύ

θορυβώδεις, αφού από το ένα
διπλανό διαμέρισμα
συνέχεια χτυπούν τον τοίχο
και φωνάζουν και από το άλλο
διπλανό διαμέρισμα
συνεχώς ουρλιάζουν...
-Αχ παιδί μου, και τι κάνεις για
να αντιμετωπίσεις αυτούς τους
θορυβώδεις
αγριάνθρωπους;
-Τι να κάνω μητέρα; Κάθομαι
στο κέντρο του δωματίου και....
..παίζω την γκάιντα μου όσο πιο
δυνατά μπορώ!!!
Οι Λαρισαίοι χωριάτες
Ήταν δυο χωριάτες στον κάμπο
και θέριζαν. Ξαφνικά περνούν
από πάνω τους δύο Μιράζ 2000
(αεροπλάνα).
Λέει ο ένας:
- Το είδες;
- Τι ήταν; ρωτά ο άλλος.
- Μιράζ 2000!
Σιγά μη μοιράζει και
πεντοχίλιαρα, απαντά ο άλλος.
O ορθόδοξος σκύλος
Ένας Ελληνοαμερικάνος
επισκέπτεται τον αδερφό
του, βοσκό στην Κρήτη. Έχει
μαζί του κι ένα σκύλο ράτσας
Αλάσκας. Τον βλέπει ο βοσκός
και παρακαλά.
-Ασε μου ρε αδερφέ το σκύλο
εδώ, εγώ θα τον έχω στην
περιποίηση, και τέτοιο σκύλο
δε βρίσκω εδώ ενώ εσύ θα
ξαναβρείς!
-Ναι! του λέει κι ο ξενιτεμένος
αλλά θέλω να ζει σαν
...άνθρωπος! Εμείς στην
Αμερική είμαστε πολύ φιλόζωοι!
-Να μην στεναχωριέσαι! Στη
μάντρα ή στο σπίτι θα τον
έχω πάντα μαζί μου και μόνο
κρέας και γάλα θα τρώει! Με
τα πολλά λύγισε ο Αμερικάνος
στη θέληση του αδερφού του.
Περνάνε δέκα χρόνια, μοιραία
πεθαίνει ο σκύλος. Τηλεφωνά
ο βοσκός στον αδερφό του, και
παίρνει την απάντηση.
-Α!! είπαμε σαν άνθρωπος! θα
τον κηδέψεις χριστιανικά.
-Μα γίνονται αυτά τα πράγματα;
-Πες το στον παπά του χωριού
να το κάνει!
Πάει ο βοσκός στον παπά του
λέει ότι θέλει χριστιανική κηδεία
για το λυκόσκυλο και του λέει ο
παπάς:
-Σήφη, την τσικουδιά να την
λιγοστέψεις! ήντα ναι αυτά που
μου ζητάς!
-Μα ο αδερφός μου λέει...
παίρνει το κινητό (ναι! το
νου σας! όλοι οι βοσκοί στην
Κρήτη είχαν κινητά πριν
τους δικηγόρους! ζωοκλοπές
βλέπετε!) και μιλά με τον
αδερφό του.
-Δώσε μου τον παπά! - λέει
εκείνος: Έλα παπα-Λάμπρο με
ακούς; δυόμισυ χιλιάδες δολάρια
σου στέλνω για την κηδεία του
σκύλου αλλά να γίνει όπως
πρέπει! εντάξει;
-Εντάξει! εντάξει.
Κλείνει το κινητό ο παπάς και
λέει του Σήφη.
-Καλά ρε κουμπάρε! γιατί δεν
μου λές από την αρχή ότι ο
σκύλος σου...ήταν Ορθόδοξος
Ο ταξιτζής
Ο πατέρας με το παιδί του είναι
μέσα στο ταξί και πηγαίνουν
σπίτι.Κάποια στιγμή περνάν

μπροστά απο ένα πορνίο.Το
παιδί ροτάει<<Μπαμπά τι είναι
αυτόΕίναι μια υπηρεσία λεεί ο
πατέρας και ο ταξιτζής τι λες ρε
μπουρδέλο είναι.Το παιδί και
ποιοί δουλεύουν εκει; Κάπιες
κυρίες ξαναλεεί ο πατέρας.Τι
λες ρε πουτάνες είναι ο ταξιτζής.
Παλι το παιδί αυτές οι κυρίες
κάνουν παιδιά; Ναι απαντάει
ο πατέρας.Και τι γίνονται όταν
μεγαλόσουν; Ταξιτζηδες!!!!
Λαθραία
Ένας τύπος με μηχανή , πάει να
περάσει τα Μεξικανικά σύνορα
με δύο σάκους να ισορροπούν
στους ώμους του .
Φρουρός : “ Τι έχεις στους
σάκους ; “
Τύπος : “ Αμμο ! “
Ο φρουρός τον κατεβάζει από
τη μηχανή , ψάχνει τους σάκους
... γεμάτοι άμμο . Ο τύπος τα
μαζεύει , ανεβαίνει στη μηχανή
και φεύγει . Μετά από δύο
εβδομάδες , πάλι τα ίδια ...
Φρουρός : “ Τι έχεις εκεί ; “
Τύπος : “ Αμμο ! “
Φρουρός : “ Κατέβα να σε
ψάξουμε “.
Τα ίδια ... τίποτα παρά άμμος
και ο τύπος ανέβηκε στη μηχανή
και έφυγε .
Κάθε δύο εβδομάδες , επί έξι
μήνες , οι έρευνες συνεχίστηκαν
. Τελικά , μια βδομάδα ο τύπος
δε φάνηκε . Ωστόσο , τον πέτυχε
ο φρουρός στο κέντρο της πόλης
και του λέει :
“ Κολλητέ , μας είχες τρελάνει
. Ξέραμε ότι κάτι πέρναγες
λαθραία πάνω - κάτω . Δε θα πω
τίποτα σε κανέναν ... τι λαθραία
περνούσες απ τα σύνορα ; “
Κι ο τύπος απαντά :
“ Μοτοσικλέτες “ .
Πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια
Ένας αγρότης είχε ένα πολύ
μεγάλο αγρόκτημα με μια ωραία
λίμνη στο πίσω μέρος του.
Μια μοναχική βραδιά
αποφάσισε να πάει μια βόλτα
μέχρι την λίμνη.
Καθώς πλησίαζε, κάνοντας το
τρίτο τσιγάρο, άκουσε φωνές και
γέλια.
Όταν έφτασε είδε πολλά γυμνά
νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα
στα νερά.
Μόλις όμως κατάλαβαν την
παρουσία του, πήγαν στα βαθιά
για να μην φαίνονται.
Ένα από τα κορίτσια του
φώναξε:
“Δεν πρόκειται να βγούμε αν
δεν φύγεις”.
Και απαντάει κι αυτός:
“Ναι σιγά μην ήρθα για να σας
δω να κολυμπάτε γυμνές.
Εγώ απλά ήρθα να ταΐσω τον
κροκόδειλο.”

Ενας Αλβανός θέλει παγωτό
Πάει ένας Αλβανός στο
περίπτερο και λέει στον
περιπτερά:
- “Παγωτό κεράσι;”, λέει
ο Αλβανός
- “΄Ανοιξε το ψυγείο και
πάρε”, του λέει ο περιπτεράς.
- “Α, ευχαριστώ πολύ. Την
επόμενη φορά θα κεράσι
εγώ!”, απαντά ο Αλβανός!
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TO ETHΣΙΟ GOLD PLATE DINNER TΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ ΣΟΥΡΕΗ

Την Πέμπτη 26η Φεβρουαρίου 2015 στις 6:30 μ.μ στο Ιταλικό Πολιτιστικό Κέντρο του Βανκούβερ οι
δυο Ελληνικές Κοινότητες διοργάνωσαν και φέτος την εκδήλωση αυτή που με την αντίστροφη κλήρωση
ο τυχερός της βραδιάς κέρδισε το πολυτελές αυτοκίνητο BMW 320i Sedan 2015. Παρευρέθηκανκαι
περισσότερα από 500 άτομα και στην τελική κλήρωση έμειναν πέντε (5) λαχνοί για να κληρωθούν, αλλά
κατόπιν συμφωνίας και οι πέντε (5) που έμειναν τελευταίοι δέχθηκα να πωλήσουν το λαχνό τους προς $
6.000 έκαστος και ο αγοραστής ήταν ο κ. Βασίλης Βενέτης.
Ο τελετάρχης της βραδιάς ήταν και πάλι ο κ. Steve Darling από το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Global
TV. Την έναρξης άρχισε ο κ. Πήτερ Κάσαρης, που καλωσόρισε τους τρείς ιερείς π. Κώστα Οικονόμου,
π.Τιμολέων Πράττα και π. Κώστα Καλτσίδη, τον Γενικό Πρόξενος της Ελλάδος στο Βανκούβερ κ.
Ηλίας Κρεμύδα, τον Προξενικό Λιμενάρχης κ. Γεώργιο Γιαννάκη, την επίτιμο Πρόξενος της Κύπρου κα
Τασούλα Berggren και την Πρόεδρο τηε Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ κα Έφη Κερασιώτη και τους
αντιπροσώπους της BMW. Στη συνέχεια οι τρείς ιερείς ευλόγησαν το φαγητό και άρχισε το σερβίρισμα,
που συνεχίστηκε μέχρι στις 10 το βράδι. Αμέσως μετά ο κ. Steve Darling, με την βοήθεια του Βασίλη
Δρίτσα και των ιερέων άρχισε η αντίστροφη κλήρωση που κράτησε έως τα μεσάνυχτα.
Κώστας Καρατσίκης

Άνω: Ο Βασίλης Βενέτης
που κέρδισε το BMW,
αγοράζοντας τους
τελευταίους 5 λαχνούς.

Aριστερά:
Ο Πήτερ
Κάσαρης
πρώην Πρόεδρος
της Ελληνικής
Ορθ. Κοινότητας
Ανατολικού
Βανκούβερ
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Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015,
στην επάνω αίθουσα του Ελληνικού
Κοινοτικού Κέντρου που ήταν
ασφυκτικά γεμάτη από τις Κυρίες
και των Προέδρων της Φιλοπτώχου
του Αγίου Γεωργίου και των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου, παρουσία των
ιερέων π. Δημ. Παρτσάφα, π. Κων/
νου Οικονόμου και Προέδρου της
Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ
κα Έφη Κερασιώτη.
Η Πρόεδρος κα Ελένη Αρβανίτη,
καλωσόρισε τους ιερείς την
Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας
Βανκούβερ, την Αντιπρόεδρο της
Φιλοπτώχου Δυτικού Καναδά την
κα Ελένη Τσεμπερλή και πρόεδρο
της Φιλοπτώχου Αγίων ΝικολάουΔημητρίου και όλες τις κυρίες που
είχαν κατακλύσει την αίθουσα.
Μετά το φαγητό, ο π. Κων/νος
Οικονόμου
ευχαρίστησε
την
Πρόεδρο κα Ελένη Αρβανίτη και το
έργο της Φιλοπτώχου, τονίζοντας
ότι κάνει προσπάθειες να φέρει
στην εκκλησία την νεολαία αλλά
χρειάζεται την βοήθεια και της
οικογένειας, διότι αν τα παιδιά στο
σπίτι δεν ακούν καλές κουβέντες για
την εκκλησία από τους γονείς, δεν θα
έρθουν στην εκκλησία.
Στην συνέχεια η κα Διονυσία
Γιαννακοπούλου πρώην Πρόεδρος
Φιλοπτώχου
Καναδά,
και
η
πρόεδρος Ελένη Αρβανίκη κάλεσε
τέσσερες κυρίες της Φιλοπτώχου
για να τους επιδώσουν τιμητική
αναγνώριση από την Μητρόπολη
Καναδά για τις υπηρεσίες τους
στην οργάνωση. Τιμήθηκαν οι
κυρίες: Βασιλική Μουστάκα 25
χρόνια, Αθηνά Αντωνοπούλου 28
χρόνια, Παναγιώτα Μπακοπάνος 15
χρόνια,και η Ελευθερία Νίκας 10
χρόνια.
Η Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινοτητας Βανκούβερ κα ΄Εφη
Κερασιώτη, ανέφερε ότι για τα
μέλη της Κοινότητας έχουν έρθει σε
επαφή με μια εταιρεία για ασφάλειες
ταξιδιωτικές και όσοι ενδιαφέρονται
να τηλεφωνήσουν στο γραφείο της
Κοινότητας.
Κώστας Καρατσίκης

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

To ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel

Αφοσιωμένοι στο καθήκον με συνέπεια και σεβασμό
στην υπηρεσία τής παροικίας μας για 40 συνεχή χρόνια!
H Διεύθυνση και το προσωπικό εύχαριστεί την ομογένεια που μας προτιμεί

12 Γνώμη
KOΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Εν ψυχρώ εκτέλεση του Νεμτσόφ
στο κέντρο της Μόσχας
ΝΥΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, REUTERS

Ο Μπόρις Νεμτσόφ, ηγετικό
στέλεχος της ρωσικής
αντιπολίτευσης και πρώην
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης,
δολοφονήθηκε τη νύχτα της
Παρασκευής στο κέντρο
της Μόσχας. Ενας απο τους
μεγαλύτερους αντιπάλους του
Προέδρου Πούτιν, ο Νεμτσόφ
πυροβολήθηκε τέσσερις φορές
στην πλάτη καθώς περπατούσε σε
μία πλατεία κοντά στην Κόκκινη
Πλατεία και οι άγνωστοι δράστες
τοποθέτησαν το πτώμα του στην
άσφαλτο, με φόντο το Κρεμλίνο.
Ο Νεμτσόφ αγωνιζόταν για

δημοκρατικές
μεταρρυθμίσεις και η
δολοφονία τερμάτισε
την πολυετή καριέρα
του μόλις λίγες μέρες
πριν ηγηθεί του
συλλαλητηρίου εναντίον
του πολέμου στην
Ουκρανία.
Ο Β. Πούτιν καταδίκασε
την δολοφονία και ο
εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε
ότι ο ρώσος Πρόεδρος αναλαμβάνει
προσωπικά την έρευνα για τους
δράστες.
“Αρχισαν να σκοτώνουν τους
“εχθρους του λαού” σχολίασε
μέσω Twitter ο πρώην ηγέτης
της αντιπολίτευσης στην Βουλή,
Γενάντι Γκουντκοβ. “Ο Μ.
Νεμτσόφ είναι νεκρός. Ποιός είναι
ο επόμενος;”
Ο αμερικανός Πρόεδρος, που
είχε γνωρίσει τον Νεμτσόφ το
2009, καταδίκασε “την κτηνώδη
δολοφονία” του. “Καλούμε την

«Μήδεια» έκαψε ζωντανά τα
παιδιά της και τηλεφώνησε
στον άντρα της για να
ακούσει τις κραυγές
ΒΕΛΓΙΟ (14/02/2015)
Ακόμα και τον μύθο της Μήδειας ξεπερνάνε όσα έκανε η
35χρονη Τιόρο Μπόου στην πόλη Λένικ στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα η 35χρονη όχι μόνο έβαλε
φωτιά και έκαψε ζωντανά τα τρία παιδιά της ηλικίας έξι, τεσσάρων
και δύο ετών αλλά ήταν τόσο διεστραμμένη ώστε τηλεφώνησε
στον εν διαστάσει σύζυγό της τον οποίο υποχρέωσε να ακούσει
τις κραυγές των τριών μικρών και αθώων παιδιών.
Ο Χέλμουτ Ούλιν, ο τραγικός πατέρας ήταν στη δουλειά του
σε μια οικοδομή όταν χτύπησε το κινητό του τηλέφωνο την
περασμένη Τετάρτη. «Άκουσε τα που ουρλίαζουν» άκουσε από
την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τη σύζυγό του να του
λέει χωρίς να μπορεία να συλλάβει το μέγεθος της οικογενειακής
τραγωδίας.

Ρωσική κυβέρνηση να διεξάγη
άμεση, αντικειμενική και διάφανη
έρευνα για τις συνθήκες της
δολοφονίας και να διασφαλίσει ότι
οι υπεύθυνοι θα βρεθούν ενώπιον
της δικαιοσύνης” τονίζεται σε
ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.
“Ο Νεμτσόφ ήταν ακούραστος στην
προσπάθειά του να εξασφαλίσει
στους συμπολίτες του θεμελιώδη
ανθρωπινα δικαιώματα...”

Έλληνας ο νέος Δήμαρχος
στο πολύπαθο Ντεμπάλτσεβο
ΟΥΚΡΑΝΙΑ (20/02/2015)

Ο Νεμτσόφ γεννήθηκε το 1959 στο
Σότσι στη Μ.Θάλασσα και το 1990
εξελέγη βουλευτής του Ανωτάτου
Σοβιέτ της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Από το 1991 ήταν στενός
συνεργάτης του προέδρου Γέλτσιν
και κυβερνήτης της περιφέρειας
του Νίζνι Νόβγκοροντ, από τους
πιθανότερους διαδόχους του τότε
ηγέτη της Ρωσίας.
Το 1997 ορίστηκε πρώτος
αντιπρόεδρος της ρωσικής
κυβέρνηση, όμως το 2007 δεν
κατόρθωσε να μπει στη Βουλή.
Ήταν ιδρυτικό στέλεχος πολλών
κομμάτων του συντηρητικού και
φιλοδυτικού χώρου, με τελευταίο εξ
αυτών το Κόμμα Λαϊκής Ελευθερίας
(Παρνάς) και είχε δηλώσει σε
συνεντεύξεις του ότι φοβάται πως
ο πρόεδρος Πούτιν “θα διατάξει τη
δολοφονία” του.
Ο πρώην πρωθυπουργός της
Ρωσίας και ομοϊδεάτης του
Νεμτσόφ Μιχαήλ Κασιάνοφ,
που επισκέφτηκε τον τόπο της
δολοφονίας, δήλωσε ότι δεν του είχε
ανακοινώσει οποιεσδήποτε απειλές
για τη ζωή του ή κάτι περίεργο και
διαβεβαίωσε ότι “τα καθάρματα,
που το έκαναν θα το πληρώσουν
ακριβά”.
Πολλοί Ρώσοι σχολιαστές
επισημαίνουν τον προκλητικό
χαρακτήρα της δολοφονίας δίπλα
στο Κρεμλίνο και σε ένα από τα
πλέον κεντρικά σημεία της ρωσικής
πρωτεύουσας.

Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου, εμφανίστηκε έχοντας
στο αριστερό μπράτσο του το εθνόσημο με την ελληνική
σημαία. Όταν ρωτήθηκε γιατί φέρει το συγκεκριμένο
εθνόσημο, απάντησε πολύ απλά ότι και ο ίδιος είναι ελληνικής
καταγωγής.
Πρόκειται για τον νέο Δήμαρχο του κατεστραμμένου από τις
μάχες Ντεμπάλτσεβο στην Ανατολική Ουκρανία, Αλεξάντρ
Αφέντικωφ, ο οποίος, αμέσως μετά την κατάληψη της
στρατηγικής σημασίας πόλης από τους εξεγερθέντες στην
Ανατολική Ουκρανία, τοποθετήθηκε Δήμαρχος με άμεση
αποστολή του την ανοικοδόμησή της.
Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι Έλληνας έκτης γενιάς.
Σημείωσε δε, ότι στην Ουκρανία, και ειδικά στην
Μαριούπολη, ζουν πάνω από εκατό χιλιάδες Έλληνες.
Το Ντεμπάλτσεβο έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή, έχει
πολλά θύματα, ενώ εκτιμάται ότι το 50% του πληθυσμού
έφυγε για να γλυτώσει από τις μάχες. Έχει λοιπόν μεγάλη
ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια.
Μέρος του πληθυσμού, όπως και πολλές άλλες πόλεις και
χωριά της περιοχής, είναι Έλληνες.
Βάσω Ν. Χαριτοπούλου, vasso-charitopoulou@hotmail.com
Πηγή: www.gr.rbth.com

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΗΚΩΣΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΟΡΙΝΘΟ!!! ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ
ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ!!!
0 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ

«Κι εγώ ακούω τις κραυγές τους αλλά δεν θα κάνω τίποτα για να
τα σώσω» είπε η άκαρδη μάνα και συμπλήρωσε: καλό θα ήταν
να τρέξεις αλλά θα είναι πολύ αργά για να τα σώσεις, δεν θα
επιζήσουν.
Η συνέχεια ακόμα πιο φρικιαστική καθώς πρώτη έφτασε στο
σημείο η θεία των παιδιών που βρήκε την 35χρονη στον κήπο
πάνω από το απανθρακωμένο πτώμα της κόρης της. «Δέκα λεπτά
ουρλιαχτών και όλα τελείωσαν» της είπε απόλυτα ήρεμη.
Το ζευγάρι διαπληκτιζόταν συνεχώς για την κηδεμονία των παιδιών
και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η «Μήδεια» προέβη στην
αποτρόπαια πράξη όταν έλαβε ένα έγγραφο από τον δικηγόρο του
εν διαστάσει συζύγου της με το οποίο απαιτούσε να πάρει υπό την
προστασία τα τρια παιδάκια.
Η μοναδική που επέζησε ήταν η 9χρονη κόρη της Μπόου από
άλλο γάμο και αυτό επειδή βρισκόταν στο σχολείο την ώρα της
τραγωδίας.
Πηγή: protothema.gr

Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου πραγματοποίησαν εκδρομή στις αρχές του Φεβρουαρίου
στο Λονδίνο. Οι 15χρονοι μαθητές βρέθηκαν στο Βρετανικό μουσείο όπου και σήκωσαν τέσσερις
ελληνικές σημαίες μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα ζητώντας παράλληλα, με το σύνθημα
«BRING THEM BACK!», την επιστροφή των αρχαιοτήτων στη χώρα τους. Σύμφωνα με τοπικό
blog της Κορίνθου, οι μαθητές και μαθήτριες παρέδωσαν και 36 επιστολές γραμμένες στα
αγγλικά, στον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, εξηγώντας και γραπτώς γιατί τα γλυπττά
πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

13 Γνώμη

EΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015, το μεσημέρι στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας του
Ανατολικού Βανκούβερ δεν υπήρχε άδεια καρέκλα. Η πρόεδρος κα Ελένη Τσεμπερλή, η αντιπρόεδρος
κα Δόρα Πήτερσον και τα μέλη της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου, διοργάνωσαν
μια ευχάριστη χειμωνιάτικη εκδήλωση που δείχνει φανερά την δύναμη και την θέληση που έχουν
οι οργανώσεις της Φιλοπτώχου στην παροικία μας, οι οποίες τα χρήματα που συγκεντρώνουν
ανακουφίζουν άτομα που έχουν ανάγκη και το έργο τους δεν είναι σουβλάκια και πάρτυ για τα μέλη
τους. Επιτελούν λοιπόν ένα ευάρεστο έργο για την παροικία και όχι για τα άτομά τους.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι ιερείς π. Τομολέων Πράττας, και ο π. Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος με
τις πρεσβυτέρες. Στην εκδήλωση ο ιερέας π. Τιμολέων εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία
της εκδήλωσης και συνεχάρη την πρόεδρο και όλες τις κυρίες της Φιλοπτώχου για τις προσπάθειες
που καταβάλουν για την επιτυχία στο έργο τους. Επίσης παρευρέθηκαν στο γεύμα, η κυρία Διονυσία
Γιαννακοπούλου, που όσα χρόνια την θυμάμαι ήταν Πρόεδρος στην Φιλόπτωχο του Ι.Ν. Γεωργίου για
πολλά χρόνια, επίσης δετέλεσε Πρόεδρος Φιλοπτώχου Καναδά και δεν απουσιάζει από τις εκδηλώσεις
των Φιλοπτώχων της παροικίας μας. Παρών ήταν και η πρεσβυτέρα κα Ειρήνη Παρτσάφα, η πρόεδρος
της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου κα Ελένη Αρβανίτη, καθώς και πολλά μέλη των άλλων
Φιλοπτώχων του Αγίου Γεωργίου και από την Φιλόπτωχο του Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
του Σούρεη.
Έγινε επίσης στο γεύμα αυτό και η επίδοση τιμητικών διακρίσεων για τις υπηρεσίες τους στην
οργάνωση από την Μητρόπολη Καναδά στις κυρίες: Ελένη Πάχου, Μαρία Μαστρογιαννόπουλου και
Παναγιώτα Παπαπαναγιώτου, οι οποίες εργάστηκαν ιδιαίτερα για τα κόλιβα για το ψυχοσάββατο.
Η Επιχείρηση του Zorba Bakery, πρόσφερε δωρεάν φαγητού και πίτες για την κλήρωση που έγινε πριν
το τέλος της εκδήλωσης.
Κώστας Καρατσίκης
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«Ανάσα αξιοπρέπειας» σε όλο τον κόσμο
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
(12/02/2015 10:33)
και της βροχής, που πάντως δεν
εμπόδισαν τους Ηρακλειώτες
να πάρουν μέρος μαζικά και στο
συλλαλητήριο.
Εκατοντάδες πολίτες
συγκεντρώθηκαν και στα Χανιά,
στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.
Στην εκδήλωση με πανό και
μικροφωνική συμμετείχαν και
οι εργαζόμενοι της ΕΡΑ Χανίων,
ζητώντας την επαναλειτουργία της
ΕΡΤ.

Συλλαλητήρια με σύνθημα «Ανάσα
αξιοπρέπειας» την ώρα του
Eurogroup πραγματοποιήθηκαν
σε δεκάδες πόλεις στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό ως ένδειξη
συμπαράστασης προς την ελληνική
κυβέρνηση.
Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν
στο Σύνταγμα και αψηφώντας το
κρύο και κρατώντας ελληνικές

σημαίες φώναξαν πως «η Ευρώπη
ανήκει στους Ελληνες» και «ψηλά
το κεφάλι ούτε βήμα πίσω».
Πληροφορίες κάνουν λόγο για
10.000 άτομα που ανταπορκίθηκαν
στο κάλεσμα που έγινε μέσω
Facebook, για συλλαλητήρια
υπέρ της κυβέρνησης. «Μέρκελ
φύγε από την Ε.Ε.», ένα από

μεγάλες ελληνικές πόλεις, όπως
τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, το
Βόλο, τη Λάρισα, την Καλαμάτα,
τη Λαμία, τα Χανιά, το Ρέθυμνο
και τη Φλώρινα, αλλά και στην
Κύπρο.
Παρά το ψύχος, οι διαδηλωτές
συγκεντρώθηκαν χθες στη
Θεσσαλονίκηκαταλαμβάνοντας όλο
το χώρο μπροστά στο Λευκό Πύργο,

κρατώντας πανό, με συνθήματα
υποστήριξης των ελληνικών
αιτημάτων. Στο συλλαλητήριο
συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η γ΄
αντιπρόεδρος της Βουλής, Δέσποινα
Χαραλαμπίδου και ο βουλευτής
Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας
Λαπαβίτσας. Μετά τις 18:30 το
απόγευμα, έκλεισε η παραλιακή

Με κεντρικά συνθήματα
«Ανάσα Αξιοπρέπειας» και «Δεν
εκβιαζόμαστε, Δεν κάνουμε πίσω,
ΝΙΚΑΜΕ», πραγματοποιήθηκαν
συλλαλητήρια υποστήριξης των
θέσεων της κυβέρνησης κατά την
έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup,
σε όλες τις πόλεις της Ηπείρου.
Διαμαρτυρία και στην Κύπρο υπέρ
της ελληνικής κυβέρνησης
Εκδήλωση συμπαράστασης
προς τον ελληνικό λαό, ενόψει
της κρίσιμης συνεδρίασης του
Eurogroup για την Ελλάδα,
πραγματοποιήθηκε στις 6 το
απόγευμα, έξω από το Σπίτι
της Ευρώπης στη Λευκωσία.
Την εκδήλωση, που αποτελεί και
διαμαρτυρία για τις πολιτικές
λιτότητας στην Κύπρο, διοργάνωσε
το Δίκτυο Αλληλεγγύης Ελλήνων
Πολιτών Κύπρου, οργάνωση που
συστάθηκε για να προσφέρει
εξυπηρέτηση των περίπου 40.000
Ελλαδιτών μεταναστών στην
Κύπρο.
Κόμματα τα αντιπολίτευσης, μεταξύ
των οποίων το ΑΚΕΛ, η ΕΔΕΚ και
οι Οικολόγοι ανακοίνωσαν ότι θα
παραστούν στην συγκέντρωση και
κάλεσαν τους πολίτες να δώσουν
δυναμικά το παρόν τους.
«Αλληλεγγύη στους Ελληνες»
φώναξαν και χιλιάδες Ευρωπαίοι,
καθώς παρόμοιες συγκεντρώσεις
έγιναν στο Αμστερνταμ, τις
Βρυξέλλες, το Λονδίνο, το
Εδιμβούργο, την Κοπεγχάγη, τη
Λωζάννη, τη Ρώμη, τη Λισαβόνα,
το Βερολίνο, το Παρίσι, τη Βιέννη,
τη Βουδαπέστη, τη Μαδρίτη, το
Ελσίνκι και αλλού.
«Η Σκωτία στέκεται στο πλευρό
της Ελλάδας» σημειώναν στην
ιστοσελίδα τους οι διοργανωτές της
διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε
έξω από το κοινοβούλιο στο
Εδιμβούργο.

τα συνθήματα που ακούστηκαν
από τους συγκεντρωμένους, που
έκαναν πορεία προς το γερμανικό
προξενείο.
«Στο Eurogroup και τη Σύνοδο
Κορυφής δεν διαπραγματεύεται
μόνη της η ελληνική κυβέρνηση
αλλά μαζί με τα 10.000.000 των
Ελλήνων πολιτών. Η ελπίδα έδιωξε
τον φόβο» σχολίασε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελλαρίδης
εκθειάζοντας την αποφασιστικότητα
του ελληνικού λαού να διατρανώσει
την ισχυρή θέλησή του για αλλαγή.
«Στις πόλεις της Ελλάδας και της
Ευρώπης ο λαός δίνει τη μάχη της
διαπραγμάτευσης» έγραψε στον
προσωπικό του λογαριασμό στο
Τwitter ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας.
Ανάλογες συγκεντρώσεις
πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες

λεωφόρος Νίκης, στο ύψος του
Λευκού Πύργου, ενώ με δυσκολία
εξαιτίας της μαζικής προσέλευσης
του κόσμου διεξάγονταν η
κυκλοφορία των οχημάτων στις
παράπλευρες οδούς.
Εκατοντάδες πολίτες με πρόσκληση
μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα,
συγκεντρώθηκαν επίσης στην
κεντρική πλατεία της Τρίπολης, στα
Περιβολάκια της Κορίνθου, στην
κεντρική πλατεία της Καλαμάτας,
αλλά και σε άλλες πόλεις της
Πελοποννήσου.
Συγκέντρωση υπέρ των θέσεων
της ελληνικής κυβέρνησης στις
διαπραγματεύσεις με τους εταίρους,
πραγματοποιείται στο Ηράκλειο
Κρήτης.
Η συγκέντρωση, στην πλατεία
Ελευθερίας, έγινε υπό άσχημες
καιρικές συνθήκες λόγω του ψύχους

Στην Δανία οι πολίτες που
διοργάνωσαν το συλλαλητήριο
συμπαράστασης στην Ελλάδα
σημείωναν χαρακτηριστικά: «Όχι
στον εκβιασμό των Ευρωπαίων
στην Ελλάδα.Στεκόμαστε στο
πλευρό των Ελλήνων στον αγώνα
τους κατά της λιτότητας».
Υπέρ των Ελλήνων και κατά της
λιτότητας διαμαρτυρήθηκαν ακόμη
και στη Βραζιλία.
Μήνυμα αλληλεγγύης στην Ελλάδα
από τη Νέα Υόρκη
Μήνυμα συμπαράστασης και
αλληλεγγύης στην Ελλάδα έστειλαν
από τη Νέα Υόρκη δεκάδες
συγκεντρωμένοι μπροστά στα
γραφεία της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού,
επίσης, κατά της λιτότητας
διαδήλωσαν και στη Νέα
Υόρκη. Οι συγκεντρωθέντες στο
Μανχάταν κρατούσαν πλακάτ,
διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια
στους περαστικούς και φώναζαν
συνθήματα ενάντια στην πολιτική
της λιτότητας. «Από τη Νέα Υόρκη
μέχρι την Αθήνα επαναστατούμε

Ανω: Από το συλλαλητήριο στο Ηράκλειο Κρήτης

Άνω: Από το συλλαλητήριο στην Βρασιλία
γιατί δεν μπορούμε να ανασάνουμε»
αναγραφόταν σε μεγάλο πανό.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές,
«στις 11 Φεβρουαρίου, εκατοντάδες
χιλιάδες άνθρωποι σε πολλές
πόλεις της Ελλάδας και της
Ευρώπης απαιτούν το τέλος της
πολιτικής λιτότητας της ΕΕ, που,
για χρόνια, έχει υποβληθεί σε
εκατομμύρια ανθρώπους και έχει
δημιουργήσει μια ανθρωπιστική
κρίση. Μετά την εκλογική νίκη
της ριζοσπαστικής αριστεράς, στις
εκλογές του Ιανουαρίου, η νέα
ελληνική κυβέρνηση αμφισβητεί
την πολιτική της ΕΕ κατά τη σύνοδο
των υπουργών Οικονομικών στις
Βρυξέλλες».
Με δηλώσεις τους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
συμμετέχοντες στη συγκέντρωση
εκδήλωσαν τη συμπαράστασή τους
στον ελληνικό λαό.
Ο Ντάνιελ Μπερκ, μέλος της
Πολιτικής Επιτροπής Δράσης
Λαρούς, τόνισε ότι «είμαστε
Αμερικανοί, συμπαραστεκόμαστε
στην Ελλάδα και στην κυβέρνησή
της ενάντια στις πολιτικές
λιτότητας. Αυτό που λέμε είναι:
Η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει. Η
τρόικα θα χρεοκοπήσει».
Η ομογενής Μάνια Τσιβόγλου
ανέφερε ότι «το μήνυμά μας είναι
ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και όσοι τους στηρίζουν
πρέπει να καταλάβουν επιτέλους
ότι το σύστημα που προσπαθούσαν
να επιβάλουν στην Ελλάδα και σε
άλλες χώρες δεν λειτούργησε. Έχει
αποτύχει με δραματικές συνέπειες

στον κόσμο. Οι αλλαγές δεν είναι
μόνο αναγκαίες, αλλά επιτακτικές
για τη σωτηρία των λαών».
Η Φραγκώ Ακρίβου, μέλος του
ΣΥΡΙΖΑ Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι
«είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε
τις προσπάθειες της νέας ελληνικής
κυβέρνησης ενάντια στην
καταστροφική πολιτική της ΕΕ,
ώστε να σταματήσει η λιτότητα.
Επίσης, είμαστε εδώ για να δείξουμε
στην κυβέρνηση ότι την στηρίζουμε
για να παραμείνει αμετακίνητη και
σταθερή στις αποφάσεις της».
H Μαρία Ροντρίγκεζ, από το
Podemos USA, επεσήμανε ότι «η
αρχή έγινε στην Ελλάδα. Η Ισπανία
ακολουθεί. Οι λαοί της Ευρώπης
ξεσηκώνονται για να διεκδικήσουν
τα δικαιώματά τους. Μαζευτήκαμε
απόψε για να δείξουμε την
αλληλεγγύη μας στη νέα κυβέρνηση
της Ελλάδας που αγωνίζεται ενάντια
στην πολιτική της λιτότητας».
Ο Θεόδωρος Παυλάκος,
στέλεχος ομογενειακών φορέων,
υπογράμμισε ότι «είμαστε απόψε
εδώ, ανεξαρτήτως κομματικής και
ιδεολογικής τοποθέτησης, για να
συμπαρασταθούμε στο έργο του
νέου πρωθυπουργού της Ελλάδας
για να βγει η Ελλάδα απ’ αυτή την
απομόνωση και την οικονομική
καταστροφή που βιώνει το
μεγαλύτερο τμήμα του Ελληνικού
λαού. Διατηρούμε την ελπίδα ότι
ο νέος πρωθυπουργός θα παλέψει
για να αποχτήσουμε ξανά την
αξιοπρέπειά μας».
Πηγή: protothema.gr
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ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

AΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ»
Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015, στο CROACIAN CENTER
γονείς, κηδεμόνες, παππούδες, γιαγιάδες και παιδιά απόλαυσαν ένα
αποκριάτικο γλέντι, χορό, φαγητό, πλούσια δώρα και με χαρούμενα
πρόσωπα διασκέδασαν με την ορχήστρα του Γιάννη Σαχάμη, που
δεν άφησε το μπουζούκι από τα χέρια του όλη την βραδιά.
Μαθητές και μαθήτριες χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς και
διασκέδασαν το κοινό που τα χειροκρότησε.
Η Πρόεδρος κα Ζωή Μ. Γιαννιά, καλωσόρισε τους γονείς και
κηδεμόνες, το διδακτικό προσωπικό και όλους τους υποστηρικτές
του σχολείου. Στη συνέχεια κάλεσε την δασκάλα κα Ελένη
Λουκοπούλου, η οποία μίλησε για τις δυσκολίες της εκπαίδευσης
στα παιδιά του εξωτερικού. Μετά το φαγητό, το οποίον ήταν
πλούσιος μπουφές, άρχισε ο χορός και το κέφι σιγά σιγά ανέβαινε με
το τραγούδι και το τρέμολο του μπουζουκιού του Γιάννη Σαχάμη.
Λίγο αργότερα σεβίρανε γλυκά και φρούτα και κατά τις δέκα το
βράδι σερβίρανε αρνί ψητό. ‘Ηταν μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση
των Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου «ΣΩΚΡΑΤΗΣ».
Προσωπικά εγώ σαν παλαιό μέλος του πρώτου Διοικητικού
Συμβουλίου αυτού του σχολείου, βλέποντας την συνεχή πρόοδο
αυτής της οργάνωσης συγκινήθηκα και εύχομαι οι πρόσπάθειές τους
για την διάδοση της ελληνικής γλώσσας να συνεχισθεί με το ίδιο
πάθος που το πρωτοξεκινήσαμε πριν 40 χρόνια.
Κώστας Καρατσίκης

Άνω: H Πρόεδρος Γονέων και Κηδεμόνων
του σχολείου “ΣΩΚΡΑΤΗΣ”
κα Ζωή Γιαννιά.

΄Ανω: Αριστερά η κα Ελένη Λουκοπούλου με
την Πρόεδρο (δεξιά) την κα Ζωή Γιαννιά.

Άνω: Αριστερά ο Βασίλης Φιλιντόγκλου με κασκόλ
“Βαρουφάκη” με τον Δημ. Χαραλαμπίδη.
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Και τέταρτο πρόσωπο ψάχνουν οι αρχές για
την υπόθεση Ξηρού. Συνελήφθη 36χρονη
η οποία εκτιμάται ότι είχε μεσολαβητικό
ρόλο
Λαμπρόπουλος Βασίλης Γ. (TO BHMA)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Γράφει η Αναστασία Μήλιου, Δικηγόρος
Παρ’Εφέταις*
Τα τελευταία δύο χρόνια οι Έλληνες
φορολογούμενοι αλλά και όσοι είναι ιδιοκτήτες
ακινήτων στην Ελλαδα πληρώνουν κάθε χρόνο τον
ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ακινήτων). Στην πρώτη
του εμφάνιση ο ΕΝΦΙΑ πληρωνόταν μέσω του
λογαριασμού της ΔΕΗ και ήταν το γνωστό σε όλους
«χαράτσι». Οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ του έτους 2014
ολοκληρώνονται στα τέλη Φεβρουαρίου 2015.

Το κρυσφύγετο του Ξηρού στην Ανάβυσσο
		
Εμπλοκή ενός ακόμη προσώπου, ηλικίας περίπου 25 ετών,
από τον αντιεξουσιαστικό χώρο αναδεικνύουν οι έρευνες της
Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας τις τελευταίες ώρες σχετικά με
τη δράση του Χριστόδουλου Ξηρού και της Συνωμοσίας των
Πυρήνων της Φωτιάς αναφορικά με το σχέδιο «Γοργοπόταμος»
για την ανατίναξη των φυλακών Κορυδαλλού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», λίγες ώρες μετά τη
σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 32 και 39 ετών, και μίας 36χρονης
η ΕΛ.ΑΣ. εστιάζει το ενδιαφέρον της στο προαναφερόμενο
τέταρτο άτομο. Τον κατονόμασε ο 32χρονος στην κατάθεσή του
στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία αναφέροντας ότι «ήταν αυτός
που μεσολαβούσε για την παραλαβή και διανομή χρημάτων και
ηλεκτρονικών συσκευών από τις φυλακές Κορυδαλλού».
Υπάρχει ενδεχόμενο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός
αντιεξουσιαστής που διαμένει στην Αθήνα να εμφανισθεί
αυτοβούλως στις διωκτικές αρχές. Σημειώνεται ότι ο 32χρονος και
ο 39χρονος ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν
τη Δευτέρα και την Πέμπτη αντιστοίχως.
Όσον αφορά την 36χρονη, εκτιμάται ότι είχε μεσολαβητικό ρόλο
ανάμεσα στον Χρ. Ξηρό και την καταζητούμενη συνεργάτιδά
του Αγγελική Σπ. Εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε
περιοχή της Αττικής στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών της
Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και συνελήφθη βάσει εντάλματος
του ειδικού ανακριτή-εφέτη Αθηνών με την κατηγορία της
ένταξης στη Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς.
Η συλληφθείσα προσάγεται εντός της ημέρας στον εισαγγελέα
Εφετών Αθηνών για την εκτέλεση του σχετικού εντάλματος.
Πηγή: TO BHMA 03-01-2015

Με ελληνικό άρωμα η 87η απονομή
των χρυσών αγαλματιδίων
με δυο Έλληνες βραβευθέντες με
Όσκαρ

Ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία και άλλους παράγοντες όλης συνολικά της
ακίνητης περιουσίας ενός ατόμου (διαμερίσματα, οικόπεδα, εξοχικές κατοικίες, αγροτεμάχια κ.τλ.).
Όσοι κατέχουν ακίνητα στην Ελλάδα έχουν κληθεί τα τελευταία χρόνια να δηλώσουν τα
ακίνητα αυτά μέσω του TAXISNET . Οι κάτοικοι εξωτερικού που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα,
υποχρεούνται να έχουν ΑΦΜ και κλειδάριθμο ώστε να έχουν και εικόνα στο TAXISNET.
Μέσω ΤΑΧΙSNET θα πρέπει να υποβάλουν ετήσιες φορολογικές δηλώσεις και να δηλώνουν
οποιαδήποτε μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση ή όπως λέγεται «περιουσιολόγιο»
(πρώην έντυπο Ε9).
Μέχρι σήμερα όπως προαναφέρθηκε η φορολογία του ΕΝΦΙΑ συμπεριλάμβανε όλα τα ακίνητα
ιδιοκτησίας κάποιου, χωρίς καμία εξαίρεση.
Η νέα κυβέρνηση προσανατολίζεται στην αλλαγή του σκληρού και άδικου αυτού μέτρου και
σκοπεύει σύμφωνα με τις αναγγελίες της να καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ.
Τον ΕΝΦΙΑ θα αντικαταστήσει ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ), με τον οποίο
θα υπάρχει απαλλαγή για την πρώτη κατοικία, αλλά... κανονική φορολογική επιβάρυνση όλων
των υπολοίπων ακινήτων κάθε ιδιοκτήτη. Στο νέο φόρο θα υπάρχει και αφορολόγητο όριο, το
οποίο επίσης θα αφορά την πρώτη κατοικία, δηλαδή ένα και μόνο ακίνητο. Αν η αξία του ακινήτου
είναι μικρότερη από το αφορολόγητο όριο, θα απαλλάσσεται πλήρως μόνο η κατοικία αυτή, ενώ
τα υπόλοιπα ακίνητα που ανήκουν στην περιουσία του φορολογούμενου θα υπόκεινται κανονικά
σε φόρο. Αν η αξία της πρώτης κατοικίας είναι μεγαλύτερη του αφορολόγητου ορίου, τότε θα
φορολογείται και η κατοικία αυτή, αλλά μόνο για το τμήμα της αξίας της το οποίο υπερβαίνει το
αφορολόγητο όριο, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα του φορολογούμενου θα υπόκεινται κι αυτά κανονικά
σε φόρο. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ωστόσο εκτιμάται ότι αφορολόγητο όριο της πρώτης
κατοικίας θα οριστεί στις 200.000 ευρώ.
Αναφορικά με την πάταξη της φοροδιαφυγής, αναγγέλθηκαν μέτρα που δεν έχουν ξαναεφαρμοστεί
στην Ελλάδα μεταξύ των οποίων και η κατάσχεση αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αφού προηγουμένως δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να
δηλώσουν όλη τους την περιουσία, κινητή και ακίνητη, στο περιουσιολόγιο. Δηλαδή, εάν κάποιος
αποκρύψει από το περιουσιολόγιο ακίνητο, τραπεζικό ή επενδυτικό προϊόν, η εφορία θα μπορεί
μέσω διαδικασίας την οποία δεν γνωρίζουμε ακόμα να το κατασχέσει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr
www.legalaction.gr, fb: Αναστασία Μήλιου

H ετυμολογία της λέξης
κούλουμα
Για την ετυμολογία της λέξης κούλουμα υπάρχουν πολλές
εκδοχές.
Κατά τον Νικόλαο Πολίτη, πατέρα της ελληνικής λαογραφίας, η λέξη προέρχεται από το
λατινικό Cumulus (κούμουλους) που σημαίνει σωρός, αφθονία αλλά και το τέλος.

Ο Αλεξάντερ Ντεσπλά και ο Αλεξάντερ Ντινελάρης είναι
οι δύο ελληνικής καταγωγής νικητές των Οσκαρ στη φετινή
απονομή.
Πρόκειται για τον συνθέτη Aλεξάντερ Ντεσπλά, ο οποίος
γεννήθηκε στη Γαλλία ωστόσο, παραλαμβάνοντας το Όσκαρ
για τη μουσική της ταινίας «The Grand Budapest Hotel»,
ευχαρίστησε την Ελληνίδα μητέρα του.
Ο Αλεξάντρ Ντεσπλά γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου του 1961
στο Παρίσι, από μητέρα Ελληνίδα και πατέρα Γάλλο, με
καταγωγή από τους Έλληνες της Σμύρνης.
Ο Αλεξάντερ Ντεσπλά είχε προταθεί στην ίδια κατηγορία και
για την ταινία «Το Παιχνίδι της Μίμησης».

Εκφράζει δηλαδή το τέλος, τον επίλογο της Απόκριας. Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή,
προέρχεται από μία άλλη λατινική λέξη, τη λέξη «κόλουμνα», δηλαδή «κολώνα». Κι
αυτό, επειδή το πρώτο γλέντι της Καθαράς Δευτέρας στην Αθήνα έγινε στους Στύλους του
Ολυμπίου Διός.
Σύμφωνα με την wikipedia με την ονομασία κούλουμα χαρακτηρίζεται ο υπαίθριος
πανηγυρισμός της «Καθαρής Δευτέρας». Δεν έχει εξακριβωθεί η αρχαία προέλευση της
εορτής αυτής που αποτελεί θρησκευτική εορτή κατά την οποία εορτάζεται η αμέσως μετά
της Αποκριάς έναρξη της Τεσσαρακοστής.
Οι γιορτάζοντες τα «Κούλουμα» τρώνε άζυμο άρτο «λαγάνες» ενώ καταναλώνουν κυρίως
νηστίσιμα φαγητά λεγόμενα σαρακοστιανά όπως π.χ. ταραμά, ταραμοσαλάτα, θαλασσινά,
ελιές, κρεμμύδια, διάφορα λαχανικά, χαλβά κ.ά..
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ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Την Κυριακή στις 8 Φεβρουαρίου 2015 στην επάνω αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας του Βανκούβερ
ο σύλλογος Αττικής και Νήσων του Αιγαίου «ΟΜΗΡΟΣ» είχε την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών,
την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και έκοψαν την παραδοσιακή βασιλόπιτα. Μετά την εκλογή
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ακολούθησε φαγητό και γλέντι.
Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο το συλλόγου Άττικής και Νήσων του Αιγαίου «ΟΜΗΡΟΣ»
αποτελούν: Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος – Πρόεδρος, Μαίρη Van Eeten – Αντιπρόεδρος, Ελένη Κάρπου /
Σπηλιωτόπουλος – Γραμματέας, Γεωργία Ανδριτσοπούλου - 2ος Γραμματέας
Δέσποινα Βρινιώτης – Ταμίας, Αγγελική Καρποδίνης - 2ος Ταμίας , Γιώργος Καρκόγλου – Επιστάτης,
μέλη: Ειρήνη Καρκόγλου, Ειρήνη Πομόνη, Βούλα Σχισμένος, Αναστασία Καραλή.
Βλέπετε φωτογραφικό ρεπορτάζ από την εκδήλωση.

Aριστερά:
Ο Πρόεδρος
του συλλόγου
κ. Δημήτρης
Σπηλιωτόπουλος
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΝΑ ΧΟΡΕΨΕΙ
Συγγραφέας: Άγγελος Αγγέλου – Έμη Σίνη
Εικονογράφηση: Σοφία Τουλιάτου
Εκδόσεις: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Το ποντίκι χάνει το τυράκι του
από τον σκίουρο κι αισθάνεται
μικρό κι ανυπεράσπιστο. Στη
βόλτα του βλέπει και θαυμάζει
τα μεγαλύτερά του ζώα. Από
τον σκίουρο – κλέφτη, πάει στη
χελώνα, στη χήνα, στο γουρούνι,
στον γάιδαρο και τέλος στον
ελέφαντα. Και ναι, ο ελέφαντας
είναι το μεγαλύτερο ζώο που
έχει δει. Τι κι αν είναι πελώριος
όμως; Ένας ψύλλος μπορεί να
τον προστάξει να χορέψει.
Ένα κλιμακωτό παραμύθι που
δείχνει στα παιδιά πως καμιά φορά το να είσαι μεγάλος δεν
σημαίνει απαραίτητα πως είσαι και δυνατός. Το μυαλό, η
γενναιότητα και η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας κρύβουν την
ουσιαστική δύναμη. Η Σοφία Τουλιάτου με παιχνιδιάρικες
εικόνες απογειώνει το κείμενο!
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
Συγγραφέας: Φώτης Μπόσμος
Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου
Εκδόσεις: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Όταν είσαι οκτώ και δεις
μπροστά σου ένα αερόστατο
πελώριο και χρωματιστό
πώς να μην κάνεις όνειρα
για ταξίδια μακρινά; Αχ και
να βγουν αληθινά…
Έτσι κι ο Στυλιανός, ένα
πρωινό, αποφάσισε να μην
πάει στο σχολειό αλλά με
το αερόστατο να ταξιδέψει
κι έφυγε πριν φέξει. Όλο
το χωριό ανησυχεί και ψάχνουν να βρουν τη λύση τη σωστή.
Ο Ντίνος, ο εφευρέτης, ετοιμάζει μπαλόνι και καλάθι με την
ελπίδα ο Στυλιανός τίποτα να μην πάθει.
Κι έτσι από αυτή την ιστορία μαθαίνουμε πολλά για την
ελληνική επαρχία. Την αγάπη, την αλληλεγγύη και την φιλία
χρωμάτισε η Σάντρα Ελευθερίου με περισσή μαεστρία.

Βγήκε από τη φυλακή ο Ελληνοαμερικανός
πράκτορας της CIA Τζον Κυριακού“Είμαι 100% Ροδίτης”
Μετά από δύο χρόνια στη
φυλακή ο πρώην πράκτορας
της CIA Τζον Κυριακού είναι
σε κατ΄ οίκον περιορισμό. Ο
ελληνοαμερικανός πράκτορας
είχε φυλακιστεί γιατί μίλησε
σε δημοσιογράφους για τα
βασανιστήρια της CIA.
«Αυτοί μου απήγγειλαν τρεις
κατηγορίες για κατασκοπία

στηριγμένοι στο γεύμα που είχα
με τους δημοσιογράφους της
Νιου Γιορκ Τάιμς και του ABC,
όπου είπα ότι τα βασανιστήρια
(συμπεριλαμβανομένων και
των εικονικών πνιγμών)
ήταν η επίσημη πολιτική της
αμερικανικής κυβέρνησης
για την οποία πίστευα
ότι ήταν εσφαλμένη και

αντισυνταγματική» είχε δηλώσει
στην εφημερίδα Εθνικός
Κήρυκας της Νέας Υόρκης ο
Ελληνοαμερικανός, πρώην
πράκτορας της CIA, Τζον
Κυριακού, υποστηρίζοντας
ότι «αυτές οι κατηγορίες
απορρίφθηκαν, όπως
απορρίφθηκαν και οι κατηγορίες
που του είχαν απαγγελθεί
σχετικά με το βιβλίο μου «The
Reluctant Spy: My Secret Life in
the CIA’s War on Terror».
Ο Κυριακού είχε υπηρετήσει
για δεκαπέντε περίπου χρόνια
τη CIA και είχε στο ενεργητικό
του βραβεία και περγαμηνές,
αλλά επτά περίπου χρόνια
μετά τη συνταξιοδότησή του
και συγκεκριμένα στις 25
Ιανουαρίου 2013 καταδικάστηκε
σε κάθειρξη τριάντα μηνών
διότι είχε παραδεχτεί ότι είχε
παραβιάσει το νόμο περί
προστασίας των δεδομένων».
Στην εκτενή συνέντευξή
του, ένα χρόνο μετά από την
φυλάκισή του ο κ. Κυριακού
είχε αναφερθεί μεταξύ άλλων,
στην υπόθεση που τον οδήγησε
στη φυλακή, στην οικογένειά
του, στους δεσμούς του με την
Ελλάδα και τον Ελληνισμό,
στην υπηρεσία του στην Αθήνα,
στον Χρ. Ξηρό, καθώς και στην
ηθική και οικονομική στήριξη
που βρήκε από ορισμένους
ομογενείς, υπογραμμίζοντας
χαρακτηριστικά «ήμουν πάντα
υπερήφανος Ελληνοαμερικανός,
αλλά αυτό το διάστημα είμαι πιο
υπερήφανος από ποτέ».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα,
«ερωτηθείς για τις δυσκολότερες
μέρες στη φυλακή, είπε ότι τα
Χριστούγεννα και η Ημέρα
των Ευχαριστιών ήταν οι πιο
δύσκολες μέρες. Αυτές είναι
ημέρες οικογενειακής θαλπωρής,
όπως είπε και αισθάνθηκε
περισσότερο από ποτέ την
απουσία της συζύγου του Χέδερ
και των πέντε ανήλικων παιδιών
του».
Όπως σημειώνεται, η Νιου
Γιορκ Τάιμς είχε αναφέρει
ότι «αυτός αποκάλυψε» μέσω
e-mail σε ένα δημοσιογράφο
το όνομα ενός μυστικού
πράκτορα της CIA και ότι
«ο Κυριακού είναι ο πρώτος
πρώην είτε νυν αξιωματικός
της CIA που καταδικάστηκε
για την αποκάλυψη απόρρητων
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στοιχείων σε δημοσιογράφο».
Κατά τη διάρκεια της δίωρης
συνέντευξης, ο κ. Κυριακού
επανέλαβε πως «όσα συνέβησαν
οφείλονται στη δημόσια
τοποθέτησή μου σχετικά με
τα βασανιστήρια» και «οι
δώδεκα μήνες στη φυλακή δεν
κατάφεραν να αλλάξουν ούτε
την ψυχική μου διάθεση».
«Αν και μπορεί να ακούγεται
παράλογο, εν τούτοις είναι μια
πολιτική υπόθεση», τόνισε,
για να προσθέσει ότι «αν
παρουσιαζόταν και εκ νέου
η ανάγκη θα έκανα και πάλι
το ίδιο, διότι κάποιος πρέπει
να ορθώσει το ανάστημά του
κρούοντας τον κώδωνα του
κινδύνου».
Σε κάποιο άλλο σημείο της
συνέντευξης, ο Τζον Κυριακού
ανέφερε: «Εγώ έθεσα σε
κίνδυνο τη ζωή μου για την
ασφάλεια των ΗΠΑ και δεν
μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι
θα συνέβαιναν όλα αυτά. Μόλις
έρχεσαι εδώ παθαίνεις σοκ. Και
μόνον αργότερα συνειδητοποιείς
τι συνέβη».
Σύμφωνα με τον κ. Κυριακού
«ο κάθε πρόεδρος (των
ΗΠΑ), ανεξάρτητα από την
προεκλογική του πλατφόρμα,
πολύ σύντομα στρατολογείται
από το κατεστημένο των
υπηρεσιών πληροφοριών
αυτής της χώρας και γίνεται
μέλος της ομάδας. Ο πρόεδρος
Ομπάμα στην προεκλογική
εκστρατεία του 2008 είχε ως
κεντρικό μοτίβο τη διαφάνεια.
Στην πράξη η διακυβέρνησή
του κατέστη μια προέκταση
της διακυβέρνησης Μπους. Και
καταφέραμε να έχουμε λιγότερη
διαφάνεια σήμερα», όπως
τόνισε.
Η ομογενειακή εφημερίδα
Εθνικός Κήρυκας είχε
επισημάνει ότι «παράλληλα,
ο Τζον Κυριακού ανέφερε
ότι μετά από τα σχόλιά του
για τους εικονικούς πνιγμούς
συνέβησαν μερικά γεγονότα
για τα οποία έπρεπε να τα
είχε δει ως προειδοποιητικά,
συμπεριλαμβανομένων και των
παρενοχλήσεων που υπέστη η
δεύτερη σύζυγός του, Χέδερ,
που την εποχή εκείνη εργαζόταν
για την CIA και την οποία μετά
την καταδίκη του την οδήγησαν
στην παραίτησή της. Μετά
τη συνταξιοδότησή του από
την CIA το 2005, κλήθηκε σε
μια ακρόαση στην Επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων
της Γερουσίας. Ένας
δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν
η CIA προβαίνει μυστικά σε
βασανιστήρια στο υπουργείο
Εξωτερικών. Αυτός υπέβαλε
ένα αίτημα στην Υπηρεσία, το
οποίο προσυπέγραφε ο Τζον
Κέρι. Η απάντηση μετά από έξι
εβδομάδες ήταν αισχρή.

Μια άλλη φορά ένας ακτιβιστής
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
επικοινώνησε μαζί του σχετικά
με το θάνατο των δύο χιλιάδων
Ταλιμπάν στις αρχές του
πολέμου στο Αφγανιστάν. Ο
Τύπος, την εποχή εκείνη, το
είχε αποκαλέσει μακελειό και
κατηγόρησε τις δυνάμεις των
Αφγανών. Μια πηγή ανέφερε
στον Κυριακού ότι μεταξύ
των επιζώντων υπήρχε και
ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο
κατάφερε να κρυφτεί και το
οποίο ισχυρίστηκε ότι στο
γεγονός της 30ής Νοεμβρίου
2001 ήταν παρόντες και δύο
Αμερικανοί, οι οποίοι πιθανόν
να ανήκαν στη CIA».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του
Εθνικού Κήρυκα, «ο Κυριακού
είπε ότι μετά την αναφορά του
στο υπουργείο Άμυνας σχετικά
με το γεγονός, κάποιος έστειλε
τις μπουλντόζες στον τόπο του
μακελειού, οι οποίες έσκαψαν
σε όλους τους τάφους και
έριξαν τα οστά στον ποταμό.
Και όταν πήγαν οι ανακριτές
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
εντόπισαν μόνο μερικά
κουρέλια και παπούτσια. Μετά
από συνομιλίες με υψηλούς
αξιωματούχους, ο γερουσιαστής
Κέρι του είπε να παρατήσει την
υπόθεση».
«Πιστεύω πως αυτό εξαγρίωσε
τη CIA. Μετά από όλα αυτά
τα συμβάντα το μοναδικό
πράγμα το οποίο γνώρισα
ήταν η σύλληψή μου» δήλωσε
ο Ελληνοαμερικανός πρώην
πράκτορας της CIA, ο οποίος,
σύμφωνα με τον ισότοπο
www.firedoglake.com «ήταν
το πρώτο μέλος της CIA,
που, δημοσίως παραδέχτηκε
ότι τα βασανιστήρια ήταν
επίσημη πολιτική των ΗΠΑ επί
κυβερνήσεως Μπους».
Ο Τζον Κυριακού έκανε
αναφορά και στην εποχή που
υπηρέτησε στην Αθήνα, καθώς
και για τον Χριστόδουλο Ξηρό.
«Θυμάμαι πως ξυπνούσα
το πρωί και ανυπομονούσα
να πιάσω δουλειά», είπε,
αναπολώντας την περίοδο που
υπηρετούσε στη CIA και ειδικά
την περίοδο 1998-2000 που
εργαζόταν στην Αθήνα για την
εξάρθρωση της «17 Νοέμβρη».
Ερωτηθείς για τον Χριστόδουλο
Ξηρό, υποστήριξε: «Έμεινα
άναυδος. Πώς μπόρεσαν να
αφήσουν να φύγει έναν υπόδικο
που καταδικάστηκε για 23
ανθρωποκτονίες σε 800 χρόνια
φυλάκισης; Εγώ κατανοώ την
έκφραση συμπάθειας, αλλά δεν
μπορεί να υπάρχει συμπάθεια
για έναν που διαπράττει ειδεχθή
εγκλήματα».
Τέλος, όσον αφορά την
καταγωγή του, ανέφερε: «Εγώ
είμαι 100% Ροδίτης και τα
ξαδέλφια μου από τη Ρόδο μου
στέλνουν γράμματα».
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Η Ελλάδα πρέπει να συγκρουσθεί με τον ίδιο τον εαυτό της
-τα Σπήλαια της Παλαιολιθικής Εποχής και το μέλλον της ΠατρίδοςΠληροφορούμεθα καθημερινώς

από τα ΜΜΕ για τις πυρετώδεις
διαβουλεύσεις εις την νέα
Κυβέρνηση για την κατάρτιση της
λίστας των μεταρρυθμίσεων, με την
παράλληλη ανταλλαγή κειμένων
και απόψεων με τους Θεσμούς,
ώστε να οριστικοποιηθεί τέλη
Απριλίου 2015 η Συμφωνία με τις
Βρυξέλλες. Εμείς οι απλοί πολίτες
δεν είμαστε όμως ούτε τεχνοκράτες,
ούτε εμπειρογνώμονες, ούτε ειδικοί
σύμβουλοι και διαπραγματευτές.
Όμως επειδή βιώνουμε την κρίση
εδώ και 6 ολάκερα χρόνια με όλες
τις οδυνηρές συνέπειες, αρχίζουμε
να υποψιαζόμαστε, αν και αργά,
ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά
παράλληλα συνειδητοποιούμε
τώρα, ότι εδώ και πολλές δεκαετίες
παίζεται ένα άθλιο παιχνίδι, το
οποίο εις το τέλος θα έχει άσχημα
αποτελέσματα για το σύνολο της
ελληνικής κοινωνίας και την πορεία
της χώρας μας.
Επειδή η κρίση και η αβεβαιότητα
όχι για το μέλλον μας, αλλά ακόμη
για αυτό το σήμερα, αρχίζει να
μας αφυπνίζει, διερωτώμεθα
τώρα για τους λόγους, γιατί
απέτυχαν οι προηγούμενες
Κυβερνήσεις με τα οδυνηρά
Μνημόνια, και τις ακατανόητες
για εμάς τους Έλληνες εμμονές
της ΤΡΟΙΚΑ, για διαρθρωτικές
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Οι
οποίες δυστυχώς δεν έγιναν εις
τα 6 τελευταία χρόνια, αν και η
ΤΡΟΙΚΑ, αλλά και ολόκληρη
η Ευρώπη επέμενε εξαρχής,
ότι το μακροχρόνιο πρόβλημα
της Ελλάδος είναι ο στενός και
ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, και ότι
τώρα χρήζει άμεσων, σαρωτικών
ολοκληρωτικών διαρθρωτικών
αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, για
να σωθεί ο Λαός μας και η Πατρίδα
μας.
Οι 3 Κυβερνήσεις των Μνημονίων,
ως γνωστόν και εκ του
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αποτελέσματος, το οποίο βιώνουμε
με όλες τις τραγικές συνέπειες,
αρνήθηκαν με πείσμα να αγγίξουν
τον Δημόσιο Τομέα, δηλαδή την
πολυδάπανη «Ιερή Αγελάδα», παρά
όλες τις πιέσεις των Δανειστών
π.χ. της ΤΡΟΙΚΑ. Στράφηκαν
εγκληματικά κατά του Ιδιωτικού
Τομέα, κατέστρεψαν ολοκληρωτικά
τον μοναδικό Πυλώνα της Εθνικής
Οικονομίας.
Έστειλαν πλέον των 1,5 εκατ.
ανθρώπων εις την ανεργία και
πλέον των 3,5 εκατ. συνανθρώπων
μας εις τα όρια της φτώχειας.
Όμως εξαιτίας του πείσματός
των να υπερασπισθούν την
αντιπαραγωγική, φθοροποιό Ιερή
Αγελάδα, δηλαδή το «πελατειακό
τους Κράτος», εις το οποίο
οφείλουν την αμαρτωλή ύπαρξη
τους, προτίμησαν να καταστρέψουν
την ίδια την Πατρίδα μας. Αλλά
και να διογκώσουν το Δημόσιο
χρέος, παρόλο το προηγηθέν και
τόσο καταστροφικό PSI, το οποίο
και αυτό πλήρωσε ο Ελληνικός
Λαός, το οποίο τώρα διογκούμενο
χρέος δεν αποπληρώνεται σε καμία
περίπτωση. Ας μη αυταπατόμαστε,
ούτε σε 5 αιώνες!
Το εκλογικό αποτέλεσμα της
25ης Ιανουαρίου 2015, το οποίο
τιμώρησε την τελευταία Κυβέρνηση
ως συνυπεύθυνη για την κατάντια
της χώρας μας, αλλά και το οποίο
ανέδειξε μία νέα Κυβέρνηση,
αναπτέρωσε μεν το ηθικό, τις
προσδοκίες και τις ελπίδες των
Ελλήνων, αλλά αυτό δεν σημαίνει
σε καμία περίπτωση ότι η χώρα μας
είναι εις θέση να βγει από το μεγάλο
αδιέξοδο και την κρίση.
Διότι η σύγκρουση με την
Ευρωζώνη μετά την 25η Ιανουαρίου
2015, η οποία μας συγκλόνισε,
είναι μεν εντυπωσιακή για
εσωτερική κατανάλωση, όπως
και η παρασχεθείσα ανάσα για
τους επόμενους 4 μήνες, αλλά εις
την πραγματικότητα υποκρύπτει
σοβαρότατους κινδύνους. Και
τούτο διότι, δυστυχώς, ούτε και η
νέα Κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται
τους πραγματικούς λόγους οι οποίοι
κατέστρεψαν την Πατρίδα μας, και
οι οποίοι οφείλονται αποκλειστικώς
και μόνον εις το διαρθρωτικό
πρόβλημα της Ελλάδος. Tο
οποίο είναι ο εγκληματικός και
καταστροφικός διαχωρισμός
μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα, και ο οποίος διαχωρισμός
σκότωνε επί δεκαετίες την
Ελλάδα.
Ήδη από την δεκαετία του 60
γνώριζε όλη η Ευρώπη το σοβαρό
πρόβλημα της Ελλάδος, και εκ του
λόγου αυτού επέμενε ήδη από τότε
εις την εφαρμογή και ολοκλήρωση
σαρωτικών διαρθρωτικών
αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, ως
προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις,
για να ενταχθεί η χώρα μας εις
την ΕΟΚ. Δυστυχώς εδώ και 50
ολόκληρα χρόνια δεν συνέβη τίποτε
από όλα αυτά, αλλά και ούτε μετά
την πλήρη ένταξη το 1981, αλλά
ούτε και μετά την είσοδό μας εις την
Ευρωζώνη, παρά όλες τις συχνές
συστάσεις της Ευρώπης, του ΟΟΣΑ
και πολλών Διεθνών Οργανισμών.
Δυστυχώς και η νέα Κυβέρνηση
φαίνεται ότι προσποιείται να μη
αντιλαμβάνεται αυτό το σοβαρό
και τεράστιο πρόβλημα, το οποίο
επέφερε την καταστροφή της
Ελλάδος. Όμως από την άλλη
πλευρά θα πρέπει να γνωρίζει ότι
δεν συμφέρει εις την Ελλάδα η
σύγκρουση με την Ευρώπη, ούτε
η μετονομασία της ΤΡΟΙΚΑ σε
ΘΕΣΜΟΥΣ πείθει τους ανθρώπους

και κυρίως τους δεινοπαθούντες
πολίτες της χώρας μας, αλλά ούτε
και όλα τα άλλα παραληρήματα και
εντυπωσιασμοί για εσωτερική ή
διεθνή κατανάλωση.
Η νέα Κυβέρνηση, εάν πράγματι
ενδιαφέρεται για τον μέλλον του
Λαού μας, οφείλει να γνωρίζει
από μόνη της, ότι η Ελλάδα
πρέπει να συγκρουσθεί με τον
ίδιο τον εαυτό της και μόνον,
για να βγει από το αδιέξοδο. Να
προχωρήσει άμεσα και τάχιστα σε
σαρωτικές διαρθρωτικές αλλαγές
και μεταρρυθμίσεις. Μετά από
αποτυχίες και ολιγωρίες δεκαετιών
οι οποίες κόστισαν και ζημίωσαν
το Έθνος μας, η νέα Κυβέρνηση
θα πρέπει να γνωρίζει ότι εθνική
πολιτική δεν επιτυγχάνεται ούτε
με παροτρύνσεις, εκθέσεις,
αξιολογήσεις, συστάσεις και απειλές
από εξωτερικούς παράγοντες. Ούτε
με Προγράμματα και Συμφωνίες οι
οποίες για διάφορους λόγους δεν
εφαρμόζονται ή δεν τηρούνται. Ούτε
με καθυστερήσεις, ενδοιασμούς,
πολιτικές, κομματικές, προσωπικές
σκοπιμότητες, ιδεολογίες,
ιδεοληψίες και ιδιοτέλειες. Εθνική
πολιτική σημαίνει σύγκρουση
με όλους εκείνους τους Χώρους
Διαπλοκής και Διαφθοράς οι οποίοι
επί δεκαετίες εγκλώβιζαν την
Πατρίδα μας σε ένα Σπήλαιο της
Παλαιολιθικής Εποχής.
Όλοι μας πρέπει να γνωρίζουμε ότι
η πορεία της ανθρωπότητας δεν
είναι στάσιμη, αλλά εξελίσσεται
συνεχώς. Ότι η εποχή των
Σπηλαίων της Παλαιολιθικής
Εποχής εις τα οποία κατέφευγαν
οι πρώιμοι άνθρωποι κυνηγοί και
τροφοσυλλέκτες για να βρούνε
προστασία έχει παρέλθει. Μία
εποχή εις την οποία η ζωή και η
τύχη των ανθρώπων ήταν όμως
κοινή για όλους, χωρίς διακρίσεις,
εξαιρέσεις και προνόμια.
Μετά από δεκάδες χιλιάδες χρόνια
δεν επιτρέπεται να υπάρχει εις την
σημερινή Ελλάδα μας ένα Σπήλαιο
που να θυμίζει Παλαιολιθική Εποχή,
εις το οποίο ευρίσκει καταφύγιο ένα
μέρος του Ελληνικού Λαού, το δε
υπόλοιπο και κατά πολύ μεγαλύτερο
να είναι εκτός αυτού, το οποίο με
τον μόχθο και την εργασία του να
φροντίζει εσαεί για την συντήρηση
και ευμάρεια του πρώτου, με ότι
αυτό συνεπάγεται σε βαριές θυσίες
και επικίνδυνα για το Έθνος δάνεια.

ΠΕΝΘΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
1939-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 27
Ιανουαρίου 2015, ο ΣΠΥΡΟΣ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ. Το τρισάγιο έγινε την
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015 στον Ι.Ν.
του Αγίου Γεωργίου 2015. Η κηδεία έγινε
στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου και η ταφή
του στο κοιμητήριο Forest Lawn Memorial Park Burnaby, B.C.
Στη σύζυγό του Σμαρό, στις κόρες τους
Μαρία (Γιάννη),Ελένη, στον εγγονό του
Σεβαστιανό, στην Δήμητρα Γαλανού και στα παιδά της, και σε
όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
FERLUGA, MARIA QUARIN
1922-2015
Born San Lorenzo di Arzene, Friuli, Italy to
Giobatta and Luigia Quarin on January 11,
1922. Passed away peacesfully on February
10, 2015. Predeceased by her husband of 60
years. Quido, sisters Gina. lole, and brother
Gino. Maria had an unequal ability of bringing
people together and being with family was her greatest joy. She
will be lovingly remembered by her children, Claudio (Jo-Ann)
and Marina (Ron) Blake and three grandchildren: Sara, Alexandra
and Colin. Maria will also be remembered by many nieces, and
nephews, family and friends. Funeral Mass offered at All Saints
Parish, 821 Faifax St. Coquitlam on Thursday, February 19 at
11:00 a.m. interment to follow at Ocean View Burial Park.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να βοηθήσουν την εφημερίδα,
εκφράζοντας τις πασχαλινές ευχές

τους γι’ αυτό το Πάσχα στους
συγγενείς, φίλους και υπαλλήλους.
Μπορούν να μας τηλεφωνήσουν
μέχρι τις 25 Μαρτίου 2015
στα τηλέφωνα: 604-435-4580
Cell : 778-688-3156

Οι Κυβερνώντες, αλλά και όλοι
οι πολίτες, οφείλουν επίσης να
γνωρίζουν ότι η Πατρίδα μας έχει
φθάσει εις το χείλος του γκρεμού,
ότι ο χρόνος και η ανάσα έχουν
τώρα όρια, και ότι το μέλλον και
η τύχη της χώρας μας ευρίσκεται
μόνον εις τα δικά μας χέρια. Ότι για
να βγει η χώρα μας από το αδιέξοδο
και να σωθεί η Πατρίδα μας, ώστε
να συμπορευθούμε ισότιμα και
επάξια με τους άλλους λαούς και
την Ευρώπη, οφείλουμε από μόνοι
μας, με δική μας πρωτοβουλία και
αποφασιστικότητα, με δικές μας
δυνάμεις να αλλάξουμε σελίδα και
τα πράγματα εις την χώρα μας.
Όμως, για να αλλάξει τώρα η
χώρα μας, πρέπει να αλλάξουμε
εμείς. Άλλη λύση δεν υπάρχει!
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
Υποσημείωση: Ο αρθρογράφος
διαμένει εις την Ξάνθη. Σπούδασε
Πολιτικές, Οικονομικές Επιστήμες
και Κοινωνιολογία εις την Βόννη
και Πολιτιστική Κληρονομιά εις την
Αθήνα. Απασχολήθηκε επί 5 χρόνια
εις την Ομοσπονδιακή Βουλή της
Γερμανίας

Church Telephone number
604 496 5099		
Kafeneio Telephone number
778 395 0225

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

20 Γνώμη
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6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

CRETAN ASSOTIATION OF B.C. MEMBERSHIP & MASQUERADE DANCE

On Saturday, Feb 21, 2015, the Cretan Association hosted a Membership Masquerade Dinner and Dance
(Apokries) for 2015!
There were 270 people in attendance at the Hellenic Community Center that enjoyed a delicious buffet
dinner and music by Alpha Video.
The Association’s two dance groups (Minotavri & Agrimakia),who are instructed by Angela and Georgia Katsamakis performed the traditional Cretan dances which made everyone very proud. The dance
groups have flourished and continue to be an important part of our association.
A great time was had by all - KAI TOY HRONOU
N. Papoutsakis

Pictures from the:
CRETAN ASSOTIATION OF B.C. MEMBERSHIP &
MASQUERADE DANCE

