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St. Pauls Hospital
and its Greek Tree
Roots.
When the
provincial
government
announced
the 1 billion dollar
relocation
plan for
St. Paul’s
Hospital
from its
existing location, my first thought
was not a typical one. It wasn’t the
motherly nurturing instinct that my
daughter was born there, or that I
was born there along with thousands of other babies. Nor was it the
thought that many lives were saved,
research was
done and medicine was taught. Perhaps I’ll call it a Mother Nature-ing
instinct.

Its always the same old reply of not
our jurisdiction and they pass the
buck. I’ve seen it, you’ve seen it but
I digress.

Believe it or not, my only
thought was to hug the tree, save
the tree and plant more trees. Why?
Well because it was my grandmother who taught me
something in her own mother-nurturing sort of way.

Please share your ideas, as its as
simple as finding a tree, to teach our
Greek Canadian children about who

The tree has a story and it starts in
1978 here in Vancouver. A
Hippocratic Plane tree (aka Platanus
Orientalis) was grown at UBC from
a seed brought from the Aegean
Island of Kos. It was then planted in
front of the
hospital along with a commemorative plaque. Currently it stands
around 15 meters high.
The tree is called Hippocratic,
because it is named after Hippocrates, the father of medicine. His
legacy is why physicians must take
the Hippocratic Oath preserving
and upholding ethical standards.
Hippocrates was born on the island
of Kos and legend has it, he taught
his pupils the art and science of
medicine while sitting under these
types of trees in the town square. (If
you go
to Kos, you can see the Hippocratic
tree in the town square, I visited in
2004) Vancouver’s Hippocratic Tree
was planted in the front entrance of
the hospital pathway, as a reminder
to all Dr.’s, nurses, patients and
visitors that it was an ancient Greek
who taught the world the values
of today’s medicine. Our ancients
gave their wisdom and their legacy
continues.
This preservation of this tree is a
must. We should, in good old Greek
form, create a working committee
that actually does something instead
of taking orders from everyone else.
Our attitude of diplomacy with city/
provincial/federal contacts with a
wait and hear back or wait and see,
never gets the project done on time.

This committee must grab onto
our historic roots and lead this tree
to a new garden by hugging and
embracing the moment. Do we host
a candle lit vigil because that is what
we do in this city to get anything
done, do we create
an online petition along with a
facebook page and a twitter handle?
Whatever we do, it must be done
quickly. While we are pondering
these questions, do we consider
relocating it, and also bring a few
more over from Kos and create a
Hellenic tree garden in the front
entrance of the new hospital or do
we as
communal entity have better ideas?

our ancestors were. The very same
way, my grandmother taught me
about this tree, decades ago, while
she was visiting her Diabetes Specialist at Saint Pauls Hospital. Yes,
she is still alive and well #ftou
If we are not able to save this tree,
then we clearly don’t deserve the
legacy of being Greek, and apparently in this city to get anything
done, we must be tree huggers. If
you are interested in saving this tree,
I encourage you to create dialogue
on our facebook pages, or blogs,
or over coffee with friends and
family, or just speak with those in
our community who are in power to
do something. You can contact me
through letters to editor.

Τελετή μνήμης
στην Αρμενία για
τα 100 χρόνια
της Ποντιακής
Γενοκτονίας
Ολάντ και Πούτιν δίπλα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Αντώνης Ανακέφαλος

-Healing is a matter of time, but it
is sometimes also a matter of
opportunity – Hippocrates
J.Sior

Prime Minister Stephen Harper introduces Indian Prime Minister Narendra
Modi to greater Toronto area Indo-Canadian community

Στο Ερεβάν της Αρμενίας κατέφθασαν ηγέτες από όλο τον κόσμο για
να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν
για την συμπλήρωση 100 χρόνων από την γενοκτονία των
Αρμενίων.Στο μνημείο της Γενοκτονίας, απέτισαν φόρο τιμής
αφήνοντας ένα λουλούδι ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ,ο
Βλαντιμίρ Πούτιν,ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης και της Σερβίας Τόμισλαβ Νίκολιτς και η Πρόεδρος

Toronto, Ontario
15 April 2015

της Βουλής των Ελλήνων Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Αγιοποιήθηκαν τα 1,5 εκατ. θύματα της γενοκτονίας των
Αρμενίων
Prime Minister Stephen Harper and Narendra Modi, Prime Minister of India, today (15 April 2015) attended a reception at Toronto’s Ricoh Coliseum to celebrate the special relationship that
exists between Canada and India. The event was part of Prime
Minister Modi’s two-day visit to Canada, which includes stops in
Ottawa, Toronto and Vancouver.
Hosted by the National Alliance of Indo-Canadians and attended
by parliamentarians, dignitaries and members of Canada’s vast
and vibrant Indian diaspora, the event provided Prime Minister
Harper with the opportunity to pay tribute to a community that
contributes so much to Canada’s cultural richness and economic
strength. In his remarks, Prime Minister Modi expressed his continued commitment to further cementing the already strong bonds
that unite Canada and India.

Εκτιμάται πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη αγιοποίηση στην
ιστορία
Τα 1,5 εκατομμύρια θύματα της γενοκτονίας των Αρμενίων στα
χέρια των Οθωμανών Τούρκων αγιοποίησε σήμερα Πέμπτη 23
Απριλίου,Εκκλησία της Αρμενίας. Η 2ωρη τελετή έγινε στον
μεγαλύτερο ναό της χώρας, και έληξε στις 19:15 (τοπική ώρα),
συμβολίζοντας τη συμπλήρωση 100 ετών από τις σφαγές που
έλαβαν χώρα το 1915, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου.
«Πάνω από 1 εκατομμύριο Αρμένιοι μεταφέρθηκαν [με τη βία],
βασανίστηκαν, σκοτώθηκαν, αλλά παρόλα αυτά έμειναν πιστοί στο
(Συνέχεια στη σελίδα 14)
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Άρθρο βόμβα από Washington Post για την Γερμανία

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

“Η Ελλάδα σας έσβησε τα χρέη το 1953 κάντε το ίδιο”
Μ΄ένα άρθρο φωτιά η μεγάλη Αμερικανική εφημερίδα Washington Post υπενθυμίζει στο Βερολίνο
όσα Μέρκελ και Σόϊμπλε κάνουν πως δεν θυμούνται.

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

«Στην ελληνική κρίση, η Γερμανία θα πρέπει
να διδαχθεί από το δικό της δημοσιονομικό
παρελθόν» τονίζεται σε άρθρο του Χάρολντ
Μέιρσον στην εφημερίδα Washington Post.
Όπως αναφέρεται, «τόσο για λόγους στρατηγικής,
όσο και οικονομικούς, θα αποτελούσε
καταστροφή για τη Γερμανία, εάν η Ελλάδα
υποχρεωνόταν στην αποκήρυξη των χρεών της
και στην έξοδό της από την ευρωζώνη, καθώς μία
τέτοια κίνηση θα απειλούσε την ίδια την ύπαρξη
της νομισματικής ένωσης».

............ 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

«Η νέα Ελληνική κυβέρνηση αντιπροσωπεύει, το λιγότερο, τη ρήξη με την πρότερη κακοδιαχείρηση
της Ελλάδας, όπως είχε πράξει και η κυβέρνηση του Αντενάουερ ως προς εκείνη του Χίτλερ. Οι
πρώτοι διορισμοί σηματοδοτούν μία καινοφανή εξέλιξη στη διακυβέρνηση της Ελλάδας, τη μάχη
κατά της διαφθοράς και του ευνοιοκρατικού καπιταλισμού που διαβρώνουν εδώ και χρόνια την
οικονομία της χώρας» προστίθεται.

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

Σύμφωνα με το άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας, «η Γερμανία, μολονότι έχει κατανοήσει τα
διδάγματα από τα λάθη που διέπραξε τον 20ό αιώνα, δεν φαίνεται να διδάσκεται από το κόστος που
ενέχει η προσκόλληση στη δημοσιονομική ορθοδοξία, παρά το γεγονός ότι η ευημερία της οφείλεται
στην απόφαση των αντιπάλων της κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο που επέτρεψε στη μεταπολεμική
Δ.Γερμανία να διαγράψει το ήμισυ των χρεών της. Μετά την κατάρρευση του 2008, η Γερμανία, ως
η κυρίαρχη οικονομία της Ευρώπης και η σημαντικότερη πιστώτρια χώρα, υποχρέωσε τις χώρες της
μεσογειακής Ευρώπης και κυρίως την Ελλάδα να λεηλατήσουν τις ίδιες τις οικονομίες τους για να
αποπληρώσουν τα χρέη τους».

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994
The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.

Το άρθρο γίνεται ακόμη σκληρότερο στην συνέχεια αναφέροντας ότι η εμμονή της Γερμανίας
οδήγησε την Ελλάδα στην καταστροφή:
Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται ότι «η επιμονή της Γερμανίας οδήγησε στη
συρρίκνωση της Ελλάδας στο επίπεδο της Μεγάλης Ύφεσης των ΗΠΑ. Η ανεργία εκτινάχθηκε στο
25%, ενώ η νεανική ανεργία ξεπέρασε το 50%, η οικονομία βυθίστηκε κατά 26% και η κατανάλωση
κατά 40%. Το χρέος ανήλθε στο 175% του ΑΕΠ, ενώ τα κεφάλαια από τα δάνεια που παραχώρησαν η
Γερμανία και τα άλλα κράτη στην Ελλάδα, δόθηκαν, είτε για την κάλυψη των επιτοκίων, είτε για την
αποπληρωμή παλαιότερων δανείων.
Μόλις το 11% εξ αυτών δόθηκε πραγματικά στην ελληνική κυβέρνηση.
» Δεν προκαλεί, λοιπόν, έκπληξη ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι επέλεξαν μία νέα κυβέρνηση, η οποία
διεκδικεί την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους. Οι αξιωματούχοι της Γερμανίας και της ΕΕ
αντέδρασαν σθεναρά στις όποιες αλλαγές.
» Ευτυχώς για τη Γερμανία, οι δικοί της πιστωτές είχαν υιοθετήσει διαφορετική στάση μετά
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη συμφωνία του Λονδίνου για το χρέος, το 1953, 20 κράτη,
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, που είχαν δανείσει χρήματα στη Γερμανία κατά την
προναζιστική Δημοκρατία της Βαϊμάρης και μετά το 1945, συμφώνησαν να μειώσουν το χρέος της Δ.
Γερμανίας κατά το ήμισυ. Επιπλέον, συμφώνησαν ότι η αποπληρωμή του δεν θα προέρχεται από τις
κυβερνητικές δαπάνες, αλλά αποκλειστικά από τις εξαγωγές.
» Με τη συγκατάθεση όλων των μερών, η συμφωνία του Λονδίνου και οι διαδοχικές τροποποιήσεις
της, κατέστησαν τη Γερμανία ισότιμη με τους πιστωτές της, διαθέτοντας τη δυνατότητα, την οποία
χρησιμοποίησε κατά καιρούς, να απορρίπτει τους όρους των πιστωτών και να εμμένει σε νέες
διαπραγματεύσεις».

Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

Καταλήγοντας, ο αρθρογράφος σημειώνει ότι
«ο κόσμος θα ήταν ένα καλύτερο μέρος, αν οι Γερμανοί γνώριζαν
την ιστορία τους».
Η υπογραφή της συμφωνίας το 1953 από την Γερμανική
αντιπροσωπεία.

Ο Κώστας Μητρόπουλος σατιρίζει την επικαιρότητα

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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ΔΥΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ “ΓΝΩΜΗ”
AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ «ΓΝΩΜΗ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΚΟ ΑΛΑΜΑΝΟ
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ «ΓΝΩΜΗ»
ΤΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

1. Τι σημαίνει για εσάς
πατριώτης σημερα σε
ένα παγκοσμιοποιημένο
πλανήτη;

αυτό το δίλημμα διχάζει
τις πολιτικές δυνάμεις του
τόπου.

1-Πιστεύετε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει τακτική που
μπορεί να φέρει αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις με
την ΕΕ;

4. Πως βλέπετε την Ελλαδα
στο μέλλον; Ποιο ειναι το
δικο σας όραμα;

-Δεν βλέπω κάποια τακτική για να εκτιμήσω αποτελέσματα.
Το μόνο που διακρίνω είναι αναζήτηση χρημάτων και
μάλιστα κάτω από τους όρους αυτού που δανείζεται κι όχι
αυτού που δανείζει. Μοναδικό φαινόμενο σε παγκόσμια
κλίμακα, δυστυχώς, αν έτσι συνεχίζουν τα πράγματα
διαβλέπω αδιέξοδο.

Πατριώτης κατά τη γνώμη
μου σημαίνει αυτός που
συμβάλει όχι στο να
απομονωθεί η χώρα του ούτε
στο να συμμετέχει στο διεθνή
καταμερισμό της εργασίας ως
αποικία, αλλά να είναι μέρος
μιας παγκόσμιας πολυεθνικής
πραγματικότητας με
αξιοπρέπεια, με περηφάνεια,
με παραγωγικές και
τεχνολογικές δυνατότητες
ανάλογα με το μέγεθός της,
με ένα λαό που να εμπνέεται
από τη πατρίδα του και να
την αγαπάει σε βάθος και
που να μπορεί να συμβιβάζει
αρμονικά την έννοια του
έλληνα πολίτη και του πολίτη
του κόσμου.
2, ποιοι ειναι οι κίνδυνοι
και ποια τα πλεονεκτήματα
αν γυρίσουμε σε εθνικό
νόμισμα;
Δεν βαδίζουμε προς
το παρελθόν ώστε να
«γυρίσουμε» εκεί που
ήμασταν παλιά. Το θέμα είναι
να πάμε να συναντήσουμε
ένα καλύτερο μέλλον.
Η εμπειρία πλέον από
την συμμετοχή μας στο
ευρώ μας δείχνει ότι είναι
ένας από τους βασικούς
λόγους που η Ελλάδα
είναι σχεδόν αποκλειστικά
εισαγωγική χώρα, που
το ισοζύγιο εξωτερικών
συναλλαγών έγινε σχεδόν
μόνιμα αρνητικό, που
ο προυπολογισμός μας
είναι όλα αυτά τα χρόνια
ελλειμματικός και που έχουμε
οδηγηθεί σε μια τόσο μεγαλή
δανειακή υπερχρέωση. Σε
αυτά όλα πρέπει να βάλουμε
τελεία και παύλα. Ο λόγος
που προσφεύγουμε σε ένα
εθνικό νόμισμα είναι ότι
το ευρώ ανταποκρίνεται
μεν στις ανάγκες ισχυρών

χωρών όπως η Γερμανία όχι
χωρών όμως της περιφέρειας
όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία,
η Ισπανία, η Πορτογαλία
ακόμη κι η Ιταλία. Εθνικό
νόμισμα σημαίνει ότι το
κράτος έχει στη διάθεσή του
εργαλεία της νομισματικής
και συναλλαγματικής
πολιτικής που είναι αναγκαία
για την έξοδο από την κρίση.
Αυτό δεν είναι μια κίνηση
απομόνωσης αλλά μια κίνηση
που θα θέσει τις σχέσεις
μας με την Ευρωπαική
Ένωση σε σωστή βάση
και θα απελευθερώσει τις
δυνατότητες βαθύτερων
σχέσεων με εξωευρωπαικές
χώρες όπώς ο Καναδας, οι
ΗΠΑ , η Ρωσία , η Κίνα, η
Ιαπωνία.
3. Υπάρχει σημερα
δυνατότητα εθνικής
πολιτικής;
Υπάρχει ανάγκη εθνικής
πολιτικής αν με τον όρο αυτό
εννοούμε ένα πρόγραμμα
που θα βγάλει τη χώρα μας
από το μεγάλο οικονομικό,
πολιτικό, κοινωνικό και ηθικό
τέλμα. Αν όμως εννοούμε
με αυτό τον όρο απλώς ένα
κοινό παρονομαστή όλων
των πολιτικών δυνάμεων
φοβάμαι ότι αυτό δεν
θα δώσει καμία θετική
απάντηση στα προβληματά
μας. Θυμηθείτε τον κοινό
παρανομαστη ανάμεσα στη
ΝΔ από το χώρο της δεξιάς,
το ΠΑΣΟΚ από το χώρο
του κέντρου, τη ΔΗΜΑΡ
από το χώρο της αριστεράς.
Αποτέλεσμα μηδέν. Μπορεί
να μην είναι ευχάριστο
αλλά η χώρα μας βρίσκεται
μπροστά σε ένα πολύ ισχυρό
δίλημμα αν θα υποτάσσεται
στις Βρυξέλλες και το
Βερολίνο ή θα ακολουθήσει
το δρόμο της γενναιότητας,
του αυτοπροσδιορισμού και
της σωτηρίας. Μπορεί πάλι
να μην είναι ευχάριστο αλλά

Το κριτήριο για μένα για
το που βρίσκεται η Ελλάδα
είναι ο τρόπος που την
αντιμετωπίζουν οι νέες γενιές.
Σήμερα οι νέοι άνθρωποι
είναι χωρίς δουλειά, χωρίς
προοπτική δουλειάς, χωρίς
αυτοπεποίθηση, χωρίς
προσδοκίες και πολλοί από
αυτούς, ιδιαίτερα με υψηλές
επιστημονικές γνώσεις
και δυνατότητες ρίχνουν
μαύρη πέτρα πίσω τους και
ψάχνουν να βρουν αυτά που
τους στερεί η χώρα μας σε
διάφορες χώρες, που μπορούν
να τους τα προσφέρουν,
μέχρι την άλλη άκρη του
κόσμου. Η Ελλάδα που
επιδιώκουμε στο Σχέδιο β
όπου ανήκω είναι μια χώρα
που θα μπορεί να λειτουργεί
μητρικά απέναντι στα παιδιά
της, να τους προσφέρει
δυνατότητες απασχόλησης
και δημιουργίας, να είναι μια
κυψέλη δραστηριότητας και
ελπίδας που θα μπορεί να
αξιοποιεί την εμπνευση και
επινοητικότα πρώτα απ΄όλα
των νέων ανθρώπων.

2. Ποια πιστεύετε πρέπει να ειναι τα μέτρα που θα
ανοίξουν τον δρόμο για την ανάπτυξη της οικονομίας;
- Δεν είναι δύσκολο να τα δει κανείς, μείωση ουσιαστική
φόρων, απελευθέρωση αγορών, δραστικό περιορισμό
γραφειοκρατίας με μείωση δημοσίου τομέα και κανένας
περιορισμός μισθών και συντάξεων. Παράλληλα όμως
κατάργηση δημοσίων φορέων και υπηρεσιών και αντίστοιχη
μείωση – απολύσεις – προσωπικού. Έτσι θα περιορισθούν
ουσιαστικά οι δαπάνες και τα ελλείμματα, να πληρώσει το
Δημόσο, που δημιούργησε το πρόβλημα, κι όχι πλέον ο
ιδιωτικός τομέας και η αγορά.
3. Πόσο μπορεί να βοηθήσει μια πολιτική επενδύσεων
στην νεα τεχνολογία ;
- Πάρα πολύ, αφού όμως πριν μειωθούν οι φόροι και η
γραφειοκρατία, κάτω από τις σημερινές συνθήκες ουδείς θα
θελήσει να επενδύσει στην Ελλάδα.
4. Πιστεύετε ότι ο φιλελεύθερος χώρος εκπροσωπείται
σημερα στην Ελλαδα;
-Καθόλου, ο κρατισμός κυριαρχεί παντού, ακόμη – και
κυρίως – στην λεγόμενη συντηρητική δεξιά. Δηλητηριάζεται
έτσι ο λαός. Ουδείς όμως δείχνει διατεθειμένος να
βοηθήσει ουσιαστικά – οικονομικά και με τα Μedia – Σε
μια διαφορετική προοπτική, γι αυτό δεν είμαι ιδιαίτερα
αισιόδοξος. Οι ιδέες αυτές τελικά θα επικρατήσουν, με τι
ενδιάμεσο κόστος όμως δεν είμαι σε θέση να προβλέψω.

“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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Μητροπολίτης Ιταλία και Μελίτης ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ: «Η Ανάσταση
του χριστού είναι ανάστασις του ανθρώπου, με δώρα την αγάπη,
την συγχώρησιν και την αιώνιον ζωήν»

Η Βενετία, το Βυζάντιον της
Δύσεως, με τα 117 νησιά, με τις 400
γέφυρες, με τα αριστουργηματικά
παλάτια της και το καλλιτεχνικόν
αρχοντικόν Florian, με το «Salone
της Ευρώπης», όπως ωνομάσθη
η παλαίφατος και πανέμορφη
«Πλατεία του Αγίου Μάρκου»,
πλήρης προσκυνητών, επισκεπτών,
τουριστών, διερχομένων χιλιάδων
χριστιανών από όλην την Υφήλιον,
γίνεται μια πόλις αληθινά

«οικουμενική», με χριστιανούς, με
πιστεύοντας και μη πιστεύοντας,
με θρησκευόμενους και μη
θρησκευόμενους, με ανθρώπους
καλής θελήσεως, με ευγενείς φίλους
και καλούς, με δύσκολους και
άλλους, οι οποίοι κραυγάζουν και
βοούν αναλόγως των περιστάσεων,
ιδία με επιστήμονας και ερευνητάς,

με διανοουμένους, με χιλιάδας
αφθόνους βαθυστοχάστων οι οποίοι
διέρχονται από την ξακουστήν
άλλοτε Πρωτεύουσαν της Repubblica serenissima, αγκαλιάζει φίλους,
τους φιλοξενεί, τους δίδει φώτα
και ειρηνεύει, μαρτυρεί την καλήν
συμβίωσιν και διδάσκει εις πάντας
την αγάπην προς πάντας.
Η κυρίαρχη και βασιλική Γέφυρα
της Βενετίας, από την Santa Lucia
διέρχεται από την Πλατεία του
Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, η
οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο
αναφοράς των Ορθοδόξων.
Η γενική γνώμη των Ορθοδόξων,
οι οποίοι παρακολουθούν τας
ακολουθίας εις τον Μητροπολιτικόν

Ναόν του Αγίου Γεωργίου
των Ελλήνων είναι θετική και
συγκινητική. Προσεύχονται
με γαλήνην και κατάνυξιν και
επιστρέφουν εις τα μέρη αυτών, εις
Ελλάδα, Αμερικήν, Αυστραλίαν,
Ρωσίαν, Ρουμανίαν, Κορέαν,
Κύπρον, Φιλανδίαν, και εις άλλα
μέρη του κόσμου.
Η Μεγάλη Εβδομάς και ιδία αι
δύο ιερώτατοι και πανσεβάσμιοι

ημέραι αυτής, η Μεγάλη Πέμπτη
και η Μεγάλη Παρασκευή,
με τα άφθαστα εις ουσίαν και
περιεχόμενον τροπάρια και κανόνας
των Αγίων του Κυρίου Παθών,
παρηκολούθησαν πλήθη Ορθοδόξου
λαού μέσα εις μίαν ατμόσφαιραν
άκρως ξεχωριστήν, και κλίμα
ελπιδοφόρον, εις προσευχήν

πάνδημον και κατανυκτικήν.
Ο σημερινός παλαίφατος
Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου
Γεωργίου των Ελλήνων, κατάμεστος
από Ορθοδόξους, κατηχουμένους,
προσκυνητάς, αλλά και από πιστούς
άλλων Χριστιανικών ομολογιών, οι
οποίοι συναρπάζονται από την Spiritualità Ortodossa, την Πατερικήν
Θεολογίαν και Κοινωνιολογίαν,
πρώτον βήμα της νέας ζωής, την
οποίαν σκέπτονται με πίστιν και
σεβασμόν να εγκαινιάσουν εις το
δύσκολον μονοπάτι της ζωής.
Την πρωῒαν του Μεγάλου Σαββάτου
εψάλη ο Πανηγυρικός Εσπερινός

και ετελέσθη η Θεία Λειτουργία
του Μεγάλου Βασιλείου, ενώπιον
πυκνοτάτου εκκλησιάσματος.
Η 11η ώρα της νυκτός του
Μεγάλου Σαββάτου εύρε τον
Μητροπολιτικόν Ναόν πλήρην
Ορθοδόξων ημών αδελφών όσον
ποτέ, ο δε ένδοξος και μεγαλώνυμος
Campo dei greci ήτο μία αληθινή
απόλαυσις ειρηνικής προσμονής
του φωτός της Αγάπης και της
Ελπίδος της Αναστάσεως, με
πνευματικήν συντροφιάν τόν
Τίμιον Σταυρόν και την Δέησιν
επάνω εις το αριστούργημα του
Ναού και φυσικήν τοιαύτην, το
ησύχιον νεράκι των Καναλιών,
και την ευχάριστα ακουόμενην
και διερχόμενην πανηγυρικήν
στρατειάν των vaporetti και των
gondole. Η Ανάστασις του Σωτήρος
ημών Χριστού, εις τους φοβερούς
τούτους καιρούς, της κρίσεως,
πνευματικής, κοινωνικής και
οικονομικής, το μέγα τούτο Θαύμα,
είναι η μοναδική ελπίς, η μοναδική
προσευχή, η μοναδική δύναμις, η
οποία βοηθεί και προστατεύει τον
πιστόν άνθρωπον, ο οποίος ακούων
την Εκκλησίαν νά ψάλη «Δεύτε
λάβετε φως εκ του ανεσπέρου
φωτός και δοξάσατε Χριστόν
τον αναστάντα εκ νεκρών», και
προσκαλούμενος εις την θεϊκήν
ταύτην αναστάσιμον πορείαν
του φωτός, πορεύεται ισχυρός,
φωτισμένος, σώος, ειρηνικός,
πλήρης αγάπης και χάριτος, διά
να εορτάση την «Πανήγυριν των
Πανηγύρεων», την «Εορτήν των
Εορτών», όπως κατά θαυμαστόν
τρόπον κηρύττει ο Άγιος Ιωάννης
ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος
Κωνσταντινουπόλεως.
Το «Χριστός Ανέστη», «Αληθώς
Ανέστη», εκυριάρχησε μεταξύ των
καρδιών όλων, ηγίασε τας καρδίας
και ενεδυνάμωσε τον άνθρωπον,
εχαροποίησε και έδωσε την αγάπην
και την ελπίδα.
Οι άνθρωποι της προσευχής
ησθάνθησαν την πνευματικήν
αυτήν παρουσίαν του Αναστάντος
Χριστού. Εις την Θείαν Κοινωνίαν
προσήλθον πλείστοι όσοι, παιδιά,
έφηβοι, νέοι, πρεσβύτεροι και
μεγαλύτεροι, πλήρεις φόβου και
σεβασμού, πίστεως και αγάπης.
Η Πατριαρχική Απόδειξις επί
τω Αγίω Πάσχα ανεγνώσθη και
ηκούσθη μετ’ ευχαριστήσεως και
προσοχής μεγίστης. Εις το τέλος της
Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας
εδόθησαν, ως ευλογίαν, εις το
εκκλησίασμα, ευλογημένα κόκκινα
αυγά, τα οποία όλοι οι Ορθόδοξοι
περιμένουν να λάβουν αυτά μετά
χαράς.
Περί την 11ην πρωϊνήν της
Κυριακής του Πάσχα ετελέσθη ο
Πανηγυρικός Εσπερινός της Αγάπης.
Πλήθη Ορθοδόξου κόσμου, από
μακρόθεν του Βένετο, λίαν ενωρίς
κατέκλυσαν τον Μητροπολιτικόν
Ναόν, ο οποίος αγκαλιάζει με
αγάπην και ειρήνην όλους τους
Ορθοδόξους. Το «Χριστός Ανέστη»,
το «Αναστάσεως ημέρα» και η
ανάγνωση του «Ευαγγελίου»
εις ξένας γλώσσας, καθώς και
τα «Στιχηρά», τα «Απόστοιχα»,
ταύτα πάντα εψάλησαν υπό του
Μητροπολίτου, των Ιερέων και του
Χορού, μελωδικώτατα, υπήρξαν διά
κάθε πιστόν παρηγορία, γλυκύτητα,
χαρά ευφροσύνη και μακαριότης.
Η ιστορική και περιώνυμος
Κοινότης των Ορθοδόξων Ελλήνων
Βενετίας, με επικεφαλής την
εντιμ. Πρόεδρον κ. Κωνσταντίναν
Μπαλαφούτην, με τα λαμπρά Μέλη
της Κοινότητος, ητοίμασε την
εόρτιον Πασχάλιον Τράπεζαν, εις
ήν παρεκάθησαν όλοι, εγεύθησαν,

εχάρησαν από το λαμπρόν
αναστάσιμον γεύμα, εδόξασαν
και ηυχαρίστησαν τον Αναστάντα
Χριστόν.
Τας πανσέπτους και χαρμοσύνους
Ακολουθίας της Μεγάλης
Εβδομάδος και του Αγίου Πάσχα
παρηκολούθησαν ο Πρόξενος της
Ελλάδος κ. Συμεών Λυναρδάκης,
ο Διευθυντής του Ελληνικού
Ινστιτούτου Βενετίας κ. Γεώργιος
Πλουμίδης, η Πρόεδρος και τα μέλη
της Κοινότητος των Ορθοδόξων
Ελλήνων Βενετίας, οι νεοφώτιστοι,
οι κατηχούμενοι, προσκυνηταί και
Ορθόδοξοι εξ άλλων πόλεων της
Ιταλίας και Ελλάδος.
Ψυχή της προετοιμασίας της
Μεγάλης Εβδομάδος και των
τελετών της Αναστάσεως ήτο
ο Πρωτοσύγκελλος Ευάγγελος
Υφαντίδης, Αρχιμανδρίτης

του Οικουμενικού Θρόνου,
βοηθούμενος υπό του εφημερίου
Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου.
Καθ’ όλας τας μεγάλας
ιερωτάτας και πανηγυρικάς
ημέρας της αγιωτάτης Μητρός
ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας
εχοροστάτησε και ελειτούργησεν
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιος,
ο οποίος κατά την περίοδον ταύτην
επεκοινώνησε και συνηντήθη
μετά διαφόρων προσωπικοτήτων,
Ρωμαιοκαθολικών Κινήσεων και
Οργανισμών, επεσκέφθη δε και την
νέαν εκκλησίαν του «Γενεθλίου
της Θεοτόκου», παραχωρηθείσης
υπό του Δήμου Βενετίας, διά να
ίδη εκ του πλησίον τας εργασίας
και ενισχύση τους προσφέροντας
εργασίαν και ιδία τον Προϊστάμενον
αυτής, Πρωτοπρεσβύτερον
Ανατόλιον. Τα επίσημα εγκαίνια
της εκκλησία θα γίνουν την 26ην
Απριλίου.

Αγαπητοί εν Κυρίω,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
Ολόψυχα εύχομαι, το ζωογόνο φως της Ανάστασης, να φωτίζει
την ψυχή σας και την καρδιά σας. Να σας οδηγεί σε έργα
φωτεινά και χρήσιμα για σάς και τους γύρω σας. Να ζείτε το φως
της Ανάστασης του μόνου Αληθινού Θεού. Του Θεανθρώπου
Χριστού. Να γίνεσθε φως και να φωτίζετε τον κόσμο. Παρακαλώ
να έχετε στη σκέψη σας και να προσεύχεσθε για τους σημερινούς
μικρούς χριστούς που σταυρώνονται. Προσεύχεσθε και για την
Εκκλησία μας στον Καναδά και για μένα. Χριστός Ανέστη!
CHRIST IS RISEN!
I wholeheartedly pray that the life-giving light of the Resurrection
of Jesus Christ will illuminate your soul and your heart. May it
lead you to works that are good and useful to you and to all those
around you. May you live the light of the Resurrection of the only
true God; the Theanthropos Christ. May you be light and illuminate the world. Please keep in your mind and pray for today’s
small christs that are being crucified. Pray also for our Church in
Canada and for me. Christ is Risen!
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Αναστάντι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Την Κυριακή 24 Μαίου 2015 και μετά την Θεία
Λειτουργία στο Ελληνικό Κέντρο 4500 Arbutus Street, στο Βανκούβεερ, διοργανώνουμε
μεσημβρινό γεύμα για την ενίσχυση της
αποπεράτωσης του Ιερού Ναού του Αγίου
Ιωάννου του Προδρόμου, στο Μοναστήρι , στο
Goldendale Washington.
Σας παρακαλούμε, βοηθήστε την προσπάθεια
αυτή αγοράζοντας τα εισιτήριά σας από τις
κυρίες της επιτροπής.
Τιμή εισιτηρίου $20 για μεγάλους και $10
για παιδιά.
Για εισιτήρια τηλεφωνείστε:
Ρούλα Μάλαμα 604-732-3459
Ελένη Κερασιώτη 604-738-6769
Εφη Καραπιδάκη 604-274-9244
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΤΗΣ
Β.Κ.
Την Κυριακή 19 Απριλίου 2015, στην επάνω αίθουσα του Ελληνικού Κέντρου διεξήχθηκε η Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου Μεσσηνίων και εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη Γενική
Συνέλευση συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν τον σύλλογό τους και μετά την εκλογή των μελών
του Δ. Συμβουλίου προσφέρθηκε δείπνος και όλα τα μέλη που παρευρέθηκαν πέρασαν καλά και
έμειναν ευχαριστημένα.
Τα νέα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εμφανίζονται στην φωτογραφία είναι:

´ƵƫƹƣƸƯƧƫƴµ
ƴǆǍǊǂǔǖǎƾǎǕǆǖǏǈǑǐǖǆǀǘǆǑǒǊǎǋǂǊǒǝǈǑǂǔǀǄǎǚǔǕǈ
ǄǊǂ Ǖǈǎ ǐǍǐǒǗǊƽ ǕǈǓ ǋǂǊ Ǖǈǎ ǈǉǐǑǐǊǀǂ ǕǈǓ ƧǌǀǇǂǍǑǆǉ
ƵƾǊǌǐǒ ǆǀǑǆ  ´ƦǐǋǀǍǂǔǂ Ǖǈ ǅǝǏǂ ƽǎǅǒǆǓ ǎǂǒǋǚǕǊǋƽ
ǋǂǊ ǂǌǋǐǝǌ Ǎǂ ǑǐǕƾ Ǎǐǖ ǅǆ ǅǐǋǀǍǂǔǂ ǆǊǒƿǎǈ ǔǕǈǎ
ǋǂǒǅǊƽ Ǎǐǖµ  ƭƾǎǆ ǆǑǀǔǈǓ ǄǊǂ Ǖǐǎ ǑǆǒǀǗǈǍǐ
ǕǒǂǄǐǖǅǊǔǕƿ ǕǈǓ ǒǐǋ Ǖǐǎ ƜǌǃǊǓ Ʋǒǀǔǌǆǜ ǝǕǊ ƾǏǊ
ǆǃǅǐǍƽǅǆǓ ǑǒǊǎ ǑǆǉƽǎǆǊ ǒǚǕƿǉǈǋǆ ǂǑǝ ǋƽǑǐǊǐǎ
ǅǈǍǐǔǊǐǄǒƽǗǐ Ǖǂ ǆǏƿǓ  ´ƜǌǃǊǓ ǝǕǂǎ ƽǒǘǊǔǆǓ Ǖǈǎ
ǋǂǒǊƾǒǂ ǔǐǖ ǔǂǎ ǍǐǖǔǊǋǝǓ ǆǀǑǆǓ ǝǕǊ ǉǂ ƿǉǆǌǆǓ ǎǂ
ǑǆǕǞǘǆǊǓ Ǖǒǀǂ ǑǒƽǄǍǂǕǂ ǔǕǈ Ǉǚƿ ǔǐǖ  Ưǂ ǄǀǎǆǊǓ
ǑǌǐǞǔǊǐǓ ǎǂ ǄǀǎǆǊǓ ǅǊƽǔǈǍǐǓ ǋǂǊ ǎǂ ǆǀǔǂǊ
ǆǖǕǖǘǊǔǍƾǎǐǓ  ƧǀǔǂǊ ƽǒǂǄǆ ƜǌǃǊǓµ  ƬǂǊ ǆǋǆǀǎǐǓ  Ǎǆ
ǆǊǌǊǋǒǀǎǆǊǂ ǂǑƽǎǕǈǔǆ  ´ƣǊǔǉƽǎǐǍǂǊ Ǖǝǔǐ
ǅǖǔǕǖǘǊǔǍƾǎǐǓǋǂǊǍǝǎǐǓǔǂǎǎǂǆǀǍǂǊǔǕǈǎǋǝǌǂǔǈµ
 ƣǑǐǅǆǊǋǎǞǆǕǂǊ ǝǕǊ ǐǞǕǆ Ǖǂ ǑǌǐǞǕǈ ǐǞǕǆ ǈ ǅǝǏǂ
Ǘƾǒǎǐǖǎ Ǖǈǎ ǆǊǒƿǎǈ ǋǂǊ Ǖǈǎ ǆǖǕǖǘǀǂ  Ʊ ǍǆǄƽǌǐǓ
ǍǂǉǈǍǂǕǊǋǝǓ Ʋǂǔǋƽǌ ǆǀǑǆ ǋƽǑǐǕǆ ǂǖǕƽ Ǖǂ ǂǌǈǉǊǎƽ
ǌǝǄǊǂ´ƴǕǈǎǋǂǒǅǊƽǋƽǉǆǂǎǉǒǟǑǐǖǖǑƽǒǘǆǊƾǎǂƽǅǆǊǐ
ǍƾǒǐǓǑǐǖǍǝǎǐǐƪǆǝǓǍǑǐǒǆǀǎǂǕǐǄǆǍǀǔǆǊµƧǅǟǆǀǎǂǊ
ǕǐǍǖǔǕǊǋǝƣǖǕƿǆǀǎǂǊǈǂǌƿǉǆǊǂƹƽǘǎǆǊǐƽǎǉǒǚǑǐǓ
ǍǝǎǐǓ Ǖǐǖ ǋǂǊ ǑǒǐǔǑǂǉǆǀ ǎǂ ǑǊǆǊ ǎǆǒǝ ǂǑǝ ǑǈǄƾǓ
ǍǐǌǖǔǍƾǎǆǓƟǔǐǑǊǐǑǐǌǞǅǐǋǊǍƽǇǆǊǕǈǎǂǍǂǒǕǀǂǝǌǐ
ǋǂǊǑǊǐǑǐǌǞǅǖǔǕǖǘǊǔǍƾǎǐǓǂǊǔǉƽǎǆǕǂǊƬƽǑǐǊǐǓǆǀǑǆ
ǝǕǊ ǐǊ ǑǊǐ ǅǖǔǕǖǘǊǔǍƾǎǐǊ ƽǎǉǒǚǑǐǊ ǔǕǐǎ ǋǝǔǍǐ
ǃǒǀǔǋǐǎǕǂǊǔǕǐƸǝǌǊǄǐǖǎǕǕǈǓƬǂǌǊǗǝǒǎǊǂǓƲǀǔǚǂǑǝ
ǕǊǓǂǋǒǊǃƾǓǑǝǒǕǆǓǋǒǞǃǆǕǂǊǈǍǐǎǂǏǊƽǋǂǊǈǅǖǔǕǖǘǀǂ
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

From left: Anna Pantazis,Dimitri Pantazis, Marino Anagnostopoulos,Tony Kavouras, Christa Anagnostopoulos, Adamandia Papaspyros, Irene Tsolinas, Alexandra Tsolinas, Dimitra Dimou, Eleni Bizos,
Margarita Zambos.

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
Άνω: Ο π. Δημ. Παρτσάφας την ώρα που κάνει
την προσευχή για το φαγητό.Δίπλα του
ο Πρόεδρος Μαρίνος Αναγνωστόπουλος

6 Γνώμη

Αρνάκι αργοψημένο στον φούρνο
Συνταγή: Κώστας Τσίγκας, Styling: Elena
Jeffrey, Food styling: Μάκης Γεωργιάδης Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: Παύλος
Τσοκούνογλου

Συνταγή: Κώστας Τσίγκας, Styling: Elena Jeffrey, Food styling: Μάκης
Γεωργιάδης, Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: Studio Τσοκούνογλου

Συνταγή ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ
Φωτογραφίες ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Καθημερινή.

Προετοιμασία 20 λεπτά
Μαγείρεμα 1 ώρα και 15 λεπτά

Υλικά

Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 6 ώρες
Υλικά για 4 άτομα
Υλικά
-1 χεράκι αρνίσιο
-8 κρεμμύδια ολόκληρα
καθαρισμένα
-8 σκελίδες σκόρδο
ολόκληρες
-3 καρότα μέτρια,
χοντροκομμένα
-6 φύλλα φασκόμηλου φρέσκου
-αρκετό θυμάρι φρέσκο
-1/2 φλιτζάνι ξίδι κόκκινο
-1/4 φλιτζανιού ζάχαρη
-ελαιόλαδο
-αλάτι, πιπέρι
Eκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.
Αλείφουμε καλά το αρνίσιο χεράκι με ελαιόλαδο
και το αλατοπιπερώνουμε. Θα χρειαστούμε
μια επίπεδη κατσαρόλα με καπάκι που μπορεί
να μπει στον φούρνο. Τοποθετούμε στη βάση
της τα κρεμμύδια και το καρότο και πάνω τους
τοποθετούμε το κρέας. Προσθέτουμε το θυμάρι,
το φασκόμηλο και λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε
στον φούρνο για 20 λεπτά περίπου. Βγάζουμε την
κατσαρόλα από τον φούρνο προσεκτικά για να
μην καούμε και χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία
στους 110°C. Προσθέτουμε τα σκόρδα και την
ξαναβάζουμε στον φούρνο. Σκεπάζουμε με το
καπάκι και αφήνουμε να σιγοψήνεται 4-4½ ώρες.
Βάζουμε σε μια κούπα το ξίδι και τη ζάχαρη και
τα αφήνουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Βγάζουμε
την κατσαρόλα από τον φούρνο, αφαιρούμε
τα κρεμμύδια, τα καρότα και τα σκόρδα και τα
κρατάμε σε πιατέλα. Περιχύνουμε το κρέας με το
ξίδι. Ξαναβάζουμε την κατσαρόλα ξεσκέπαστη
στον φούρνο και συνεχίζουμε το ψήσιμο για μία ώρα. Ενδιάμεσα,
αλείφουμε το κρέας με το ζουμί της κατσαρόλας. Βγάζουμε το κρέας από
τον φούρνο, το αφήνουμε να κρυώσει λίγο και το σερβίρουμε σε μεγάλη
πιατέλα μαζί με τα κρεμμύδια και τα καρότα και αρκετό ζουμί.

Ρολό αυγού γεμιστό με σπανάκι και γαλοτύρι
Συνταγή TINA WEBB
Φωτογραφίες ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ένα θρεπτικό γεύμα της στιγμής, για τις μέρες που δεν υπάρχει
χρόνος για μαγείρεμα!
Υλικά
•
2 αυγά
•
αλάτι, πιπέρι
•
1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
•
2 λεπτές φέτες προσούτο
•
50 γρ. γαλοτύρι ή άλλο ξινούτσικο κρεμώδες τυρί της
αρεσκείας μας (π.χ. κατίκι, τσαλαφούτι κ.λπ.)
•
1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο φρέσκο σπανάκι (για ευκολία,
αγοράζουμε έτοιμο καθαρισμένο σπανάκι - σε αεροστεγείς
συσκευασίες στα σούπερ μάρκετ)
•
1 φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο
Για το σερβίρισμα
•
λίγο γιαούρτι
•
ψωμί
Μερίδες για 1 ρολό
Προετοιμασία 10΄ Μαγείρεμα 5΄
ΔιαδικασίαΧτυπάμε τα αυγά με το αλατοπίπερο σε ένα μπολάκι.
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα μικρό τηγάνι σε μέτρια προς
δυνατή φωτιά και τηγανίζουμε τις φέτες προσούτο μέχρι να
γίνουν τραγανές, για 2 - 3 λεπτά. Τις σπάμε σε μικρά κομμάτια
και τις βάζουμε σε ένα μπολ, όπου προσθέτουμε το τυρί και το
σπανάκι. Στο ίδιο τηγάνι σοτάρουμε το κρεμμυδάκι για 1 λεπτό.
Προσθέτουμε τα χτυπημένα αυγά και ψήνουμε για 2 - 3 λεπτά,
μέχρι να πήξει η ομελέτα μας. Τη βγάζουμε σε πιάτο, προσθέτουμε
το μείγμα του σπανακιού και τυλίγουμε σε σφιχτό ρολό. Τo
κόβουμε στη μέση και σερβίρουμε με λίγο γιαούρτι και ψωμί.

Κλασικό παστίτσιο

Τέλεια χοιρινά
κεφτεδάκια φούρνου
με πάπρικα και
ξύσμα πορτοκαλιού

Για τους κεφτέδες
800 γρ. χοιρινός κιμάς (600 γρ.
από μπούτι και 200 γρ. από σπάλα)
1 κουτ. γλυκού γλυκιά πάπρικα
1 κουτ. σούπας πάπρικα καπνιστή
(σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και
σε καλά μπαχαράδικα - π.χ.
Μανδραγόρας, Baharat, Fotsi,
Ελιξίριο, 1001 γεύσεις) ή μείγμα
γλυκιάς και καυτερής πάπρικας
2 ξερά κρεμμύδια, τριμμένα
1/4 μάτσο μαϊντανός,
ψιλοκομμένος (χωρίς τα χοντρά
κοτσάνια)
1/2 κουτ. σούπας χυμός λεμονιού
1 κουτ. σούπας ούζο
1 κουτ. σούπας ξύσμα ακέρωτου
πορτοκαλιού
70 ml ελαιόλαδο
1 αυγό, ελαφρώς χτυπημένο
60 γρ. φρυγανιά τριμμένη
2 κουτ. σούπας τριμμένος πάγος
(στο μπλέντερ ή στο μούλτι
ή κοπανισμένος στο γουδί) ή
παγωμένο νερό
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
μουστάρδα, για το σερβίρισμα
Μερίδες για 8 άτομα
ΔιαδικασίαΣε ένα βαθύ μπολ
ρίχνουμε τον κιμά, τις πάπρικες,
το κρεμμύδι, το μαϊντανό, το
χυμό, το ούζο, το ξύσμα, το λάδι
και αλατοπίπερο. Ζυμώνουμε
για περίπου 3 λεπτά, μέχρι να
αναμειχθούν. Προσθέτουμε
το αυγό, τη φρυγανιά και τον
τριμμένο πάγο ή το παγωμένο
νερό και συνεχίζουμε το ζύμωμα
για άλλα 2 - 3 λεπτά, μέχρι να
σχηματιστεί ένα αφράτο μείγμα.
Πλάθουμε* κεφτέδες στο μέγεθος
καρυδιού, βάρους περίπου 25 30 γρ. Στρώνουμε τη λαμαρίνα
του φούρνου με λαδόκολλα και
αραδιάζουμε τα κεφτεδάκια.
Σκεπάζουμε το ταψί με μεμβράνη
και το βάζουμε στο ψυγείο για
τουλάχιστον 30 λεπτά ή μέχρι
να έρθει η ώρα να τα ψήσουμε.
Προθερμαίνουμε το φούρνο
στους 230° C, με τη σχάρα στο
μεσαίο ράφι. Ψήνουμε τους
κεφτέδες κατευθείαν από το
ψυγείο** για περίπου 15 λεπτά ή
μέχρι να γίνουν. Συνοδεύουμε με
μουστάρδα της αρεσκείας μας.
Μυστικά νοστιμιάς
*Προτού πλάσουμε τους κεφτέδες,
δοκιμάζουμε έναν μικρό κεφτέ,
που τον ψήνουμε σε αντικολλητικό
τηγάνι για να δούμε τι χρειάζεται
να προσθέσουμε (αλάτι, πιπέρι,
κάποιο μπαχαρικό), ώστε να
βελτιώσουμε τη γεύση.
**Ψήνουμε κατευθείαν από το
ψυγείο σε καλά προθερμασμένο,
δυνατό φούρνο, ώστε να
προλάβουν οι κεφτέδες να κάνουν
κρούστα και μέσα να παραμείνουν
ζουμεροί.
Καν’ το νωρίτερα Το µείγµα
µπορούµε να το φτιάξουµε
αποβραδίς, ενώ τα κεφτεδάκια τα
πλάθουµε αρκετές ώρες νωρίτερα
(τα αφήνουµε στο ψυγείο καταπώς
περιγράφουµε στη διαδικασία). Τα
ψήνουµε µέχρι και 2 ώρες προτού
τα σερβίρουµε.

			
Υλικά για 6 άτομα

Υλικά
-500 γρ. Μακαρόνια Τρυπητά
-600 γρ. κιμά μοσχαρίσιο
-1 κρεμμύδι μεγάλο ψιλοκομμένο
-2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
-1 κουτί ντομάτα κονκασέ
-1/2 φλιτζάνι κρασί λευκό
-1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
-3 κουτ. σούπας τυρί τριμμένο
-4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο ή
βούτυρο
-αλάτι, πιπέρι
Για την μπεσαμέλ
-6 κουτ. σούπας βούτυρο
-6 κουτ. σούπας αλεύρι
-750 ml γάλα
-2 αβγά
-1 πρέζα μοσχοκάρυδο
-1 φλιτζάνι τυρί τριμμένο
(παρμεζάνα, κεφαλοτύρι,γραβιέρα
κ.ά.)
Για πασπάλισμα
-1 φλιτζάνι τυρί τριμμένο
-λίγη γαλέτα
Eκτέλεση
Σοτάρουμε σε 2 κουτ. σούπας
ελαιόλαδο ή βούτυρο τον κιμά
με το κρεμμύδι και το σκόρδο,
σβήνουμε με το κρασί και τηn
ντομάτα, αλατοπιπερώνουμε,
προσθέτουμε 1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
και σιγομαγειρεύουμε για μισή ώρα.
Προσθέτουμε 3 κουταλιές σούπας

τυρί τριμμένο. Βράζουμε τα 3/4
των ζυμαρικών από το πακέτο. Τα
αποσύρουμε από τη φωτιά ενόσω
κρατάνε.
Στραγγίζουμε και τα ανακατεύουμε
με 2 κουτ. σούπας βούτυρο
ή ελαιόλαδο. Στρώνουμε μια
στρώση σε βουτυρωμένο ταψί και
πασπαλίζουμε με τυρί. Στρώνουμε
από πάνω τον κιμά και μια λεπτή
στρώση μακαρόνια. Ετοιμάζουμε
την μπεσαμέλ: Ζεσταίνουμε το
γάλα. Λιώνουμε το βούτυρο σε
κατσαρολάκι και το ανακατεύουμε
με το αλεύρι. Ρίχνουμε σταδιακά
το γάλα και ανακατεύουμε συνεχώς
μέχρι να δέσει. Αποσύρουμε από
τη φωτιά πριν σφίξει πολύ και
ενσωματώνουμε με γρήγορες
κινήσεις τα αβγά, το μοσχοκάρυδο
και το τριμμένο τυρί. Απλώνουμε
την μπεσαμέλ στα μακαρόνια,
πασπαλίζουμε με λίγη γαλέτα και
λίγο τυρί επιπλέον και ψήνουμε σε
ζεστό φούρνο στους 180°C για 45
λεπτά περίπου, μέχρι να ροδίσει.

Πιπερόπιτα
Συνταγή: Δημήτρης Ανδρέου, Επιμέλεια-Food styling: MIME.
COM, Φωτογραφία: White Studio
Προετοιμασία 30 λεπτά
Ψήσιμο 1 ώρα
Υλικά για 6-8 άτομα

Υλικά

-4 φύλλα χωριάτικα σπιτικά
Για τη γέμιση
-3 πιπεριές κέρατα
-2 πιπεριές πράσινες, 2
κόκκινες και 2 κίτρινες, όλες
κομμένες σε μπαστουνάκια
-1 κρεμμύδι μεγάλο κομμένο
όπως στη χωριάτικη
-2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
-1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
-5 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-300 γρ. φέτα τριμμένη
-300 γρ. τυριά κίτρινα τριμμένα
-2 αβγά
-λάδι για το άλειμμα
-λίγο αλάτι, πιπέρι

Eκτέλεση
Aνοίγουμε το φύλλο σύμφωνα με τη βασική συνταγή για
χωριάτικο φύλλο. Παράλληλα με τα φύλλα, ετοιμάζουμε τη
γέμιση και την αφήνουμε να κρυώσει: Σοτάρουμε στο ελαιόλαδο
σε φαρδύ τηγάνι τις πιπεριές μαζί με το κρεμμύδι, λίγο αλάτι και
το σκόρδο, ανακατεύοντας σε μέτρια προς δυνατή φωτιά μέχρι να
μαλακώσουν εντελώς τα λαχανικά. Aποσύρουμε από τη φωτιά και
ανακατεύουμε τις πιπεριές με τα τυριά, το πιπέρι, τον μαϊντανό
και τα αβγά. Λαδώνουμε ένα ταψί, απλώνουμε το πρώτο φύλλο,
το αλείφουμε με λάδι και πάνω του στρώνουμε το δεύτερο φύλλο.
Aπλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα στα φύλλα και σκεπάζουμε
με τα δύο υπόλοιπα αφού τα αλείψουμε προηγουμένως με
ελαιόλαδο. Pαντίζουμε την πίτα με λίγο νερό, τη χαράζουμε
σε κομμάτια και την ψήνουμε στους 180°C σε προθερμασμένο
φούρνο για μία ώρα.

7 Γνώμη

PRIME MINISTER STEPHEN
HARPER ANNOUNCES THE
UPCOMING APPOINTMENT
OF THE NEW CHIEF OF THE
DEFENCE STAFF
Date: April 27, 2015
Prime Minister Stephen Harper today issued the following statement
announcing the upcoming appointment of the new Chief of the Defence Staff (CDS):
“I am pleased today to announce that Lieutenant-General Jonathan
Vance, CMM, MSC, CD, currently Commander of Canadian Joint
Operations Command, will be appointed Chief of the Defence Staff.
He will replace General Tom Lawson who has been serving in the
position since October 2012. The change of command ceremony and
Lieutenant-General Vance’s promotion to the rank of General will
take place in the coming weeks.
“Lieutenant-General Jonathan Vance has had a distinguished career
in the Canadian Armed Forces with significant experience defending
Canadian sovereignty at home and around the globe. He has previously served as Deputy Commander, Allied Joint Force Command
Naples in Italy. He also served as Director of Staff, Strategic Joint
Staff, National Defence Headquarters as well as Chief of Staff Land
Strategy, Canadian Army.
“He assumed his position as Commander of the Canadian Joint Operations Command in September 2014. As part of his duties, he has
overseen both the air and ground deployments against the so-called
Islamic State (ISIS) as well as Canada’s contribution to NATO in response to Russia’s aggression in Ukraine.
“Lieutenant-General Vance will provide strong leadership for the Canadian Armed Forces at a critical time in its history. His years working
with key allied forces and partners, his combat experience, his strategic leadership, and his experience in counter-insurgency and counterterrorism warfare will help position the Canadian Armed Forces for
continued success.
“I would like to take this opportunity to thank General Tom Lawson
for his 40 years of service to Canada and for his exemplary leadership.
Since his appointment as CDS in late October 2012, General Lawson
has led the Canadian Armed Forces through a challenging but positive
period, which included the deployment of: the Disaster Assistance
Response Team (DART) in the aftermath of Typhoon Haiyan in the
Philippines; land, air and maritime forces in support of NATO Reassurance Measures in the face of Russian aggression; Canadian Armed
Forces personnel in support of the International Coalition against the
so-called Islamic State; and medical specialists into Sierra Leone to
help address the spread of the Ebola virus.
“Through all of these demanding assignments, I could always count
on clear and thoughtful advice from General Lawson, stemming from
his experience, sound judgement, professionalism and unwavering
dedication to both Canadian Armed Forces personnel and to keeping
Canadians safe at home and abroad. His legacy at the Department of
National Defence will live on in these accomplishments and in thereforms and initiatives he championed to ensure our Forces remain the
best in the world.”

Governments of Canada and Ontario
celebrate Canada Job Grant success
April 15, 2015– Toronto,
Ontario – Employment and
Social Development Canada
The Honourable Pierre
Poilievre, Minister of Employment and Social Development, and the Honourable
Reza Moridi, Ontario Minister of Training, Colleges and
Universities, along with Mark
Adler, Member of Parliament
for York Centre, and Mario
Sergio, Member of Provincial
Parliament for York West,
today announced that 9,000
workers in Ontario are receiving training thanks to funding
provided through the Canada
Job Grant. Approximately
1,600 employers have been
approved for funding under
the Canada Job Grant in
Ontario.
The announcement took place
at Satin Finish Hardwood
Flooring, a manufacturing
company with 150 employees
in Toronto. The company is
a successful Ontario recipient of funding that will train
eight employees on software
for inventory control and
production scheduling, helping the company become
more automated and efficient,
saving time and money. This
training will create better
jobs and a stronger workforce
within Satin Finish Hardwood Flooring, allowing the
company to become more
diverse and competitive, with
the potential for significant
growth.
The Canada Job Grant is an
innovative, employer-driven
approach to help Canadians
gain the skills and training
they need to fill available
jobs. It is designed to be flexible enough to meet the needs

of businesses of all sizes, in
all industries and regions. By
requiring employers to invest
in training costs, the Canada
Job Grant will result in skills
training that leads to guaranteed jobs.
Under the Canada Job Grant
in Ontario, the federal government provides two-thirds

of total eligible training costs,
up to $10,000, for expenses
such as tuition, textbooks and
student fees, and the Ontario
government delivers the program. Employers are required
to contribute the remaining
one-third of these training
costs, while small businesses
have additional flexibility to
make an in-kind contribution
towards their share of the cost
through wages paid to the
training participant.

Greece’s poor are back to where
they were in 1980
Source: Max Roser
In the last seven years, Greece’s economic collapse has wiped out
all the progress its poor had made in the previous 28 years.
Now there are a lot of ways to think about how historic Greece’s
recession has been. Its economy has fallen about as much as the
U.S.’s did during the Great Depression. Its unemployment rate
peaked at 28 percent. And, as Derek Thompson points out, its cities have become filled with smog during the winters, because its
people can’t afford to heat their homes any other way than burning
whatever they can get their hands on. But think about this last one.
It probably gets us the closest to having a real idea what it’s been
like to live through Greece’s slump.
Well, other than the chart above. It shows how much money Greek
people from the richest to the poorest 10 percent have had after accounting for taxes and inflation the past 40 years. The simple story,
as you can see, is that there was a big jump for everybody after the
junta was pushed out in 1974, a big stagnation from the mid-80s
to the mid-90s, an even bigger jump, especially for the rich, after
that, and then a big crash that’s erased 30 years of gains—or more.
Greece’s rich have done a little better than the rest, with their real
disposable incomes “only” falling to 1985 levels. But its poor have
fallen even further, all the way back to where they were in 1980.
That’s why it’s no exaggeration to say that Greece really does
have a humanitarian crisis on its hands. The left-wing Syriza
government has made this a priority—they want food stamps for
the hungry, healthcare for the sick, and electricity for people who
can’t afford to keep on the lights—but even with a limited victory
in its first round of negotiations with Europe, it’s not clear where
the money’s going to come from. Or if it will even have what it
needs to pay back its creditors. It hasn’t helped that all this political uncertainty has killed what was a nascent recovery—which
in this case, was a very relative term—and sent its economy back
down again.
It’s going to be a long, long time before Greece is back to where it
was in 2008. But at some point it will, right?
Πηγή :The Washington Post

www.contemporaryrailings.com
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Ομάδες » ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ » Μπάσκετ

Μεγάλη η δίψα, με το σταγονόμετρο
εισιτήρια
Εισιτήρια για λίγους. Με τη μικρή ελπίδα να δοθούν σε
περισσότερους.
Το Final Four στη Μαδρίτη και ο ημιτελικός με την
ΤΣΣΚΑ Μόσχας ζυγώνουν. Και γι’ αυτό το μπασκετικό
τριήμερο οι «ερυθρόλευκοι» δικαιούνται μόλις 800
εισιτήρια! Κάτι άλλωστε που ισχύει για κάθε φιναλίστ.
Οπως είναι λογικό, η ζήτηση θα είναι μεγαλύτερη από
την προσφορά, με δεδομένο πως τα εισιτήρια μέσω
του Διαδικτύου έχουν ήδη... εξαφανιστεί, κυρίως από
τους διοργανωτές της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι οποίοι... πόνταραν και κέρδισαν μία θέση στο
«Barclaycard Center» (χωρητικότητας 13.000 θεατών). Εξάλλου θεωρείται δύσκολο τόσο
οι Μαδριλένοι όσο η ΤΣΚΚΑ και η Φενερμπαχτσέ/Ούλκερ να μη διαθέσουν τα εισιτήριά
τους, έτσι ώστε να υπάρξουν τυχόν επιστροφές.
Πλέον, μοναδική ελπίδα για περισσότερα «μαγικά χαρτάκια» θα αποδειχθούν τα εισιτήρια
που αγοράστηκαν από φιλάθλους και ομάδες που δεν κατάφεραν να προκριθούν στο Final
Four, με κύριο στόχο εκείνους της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Οπως και να ‘χει, το Final Four μπορεί να περιμένει για λίγες ημέρες ακόμη. Προέχουν
άλλες υποχρεώσεις. Σχεδόν άμεσες. Βλέπετε, η εβδομάδα που ξεκινά από σήμερα θα
είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Κατ’ αρχάς υπάρχει το αυριανό παιχνίδι με τον Πανιώνιο (για
την 23η αγωνιστική) και κατόπιν το ντέρμπι «αιωνίων» (για την 24η αγωνιστική). Στο
Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το ερχόμενο Σάββατο (2/5, 7 μ.μ.), σε ένα
παιχνίδι που θα καθορίσει ποια ομάδα θα καταλάβει την πρώτη θέση (και το πλεονέκτημα
έδρας στα πλέι οφ) στην κανονική περίοδο.
Στο μεταξύ, με ήττα ?άνευ σημασίας? ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη VTB η
αντίπαλος του Ολυμπιακό στον ημιτελικό, ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη
ηττήθηκε εντός έδρας από την Αβτοντορ Σάρατοφ με 107-104.

Υγρός στίβος
Το απωθημένο που έγινε χρυσό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 10-9
Οι υποψηφιότητες ήταν πολλές αλλά το Οσκαρ κατέληξε στο φινάλε
του τελικού στα χέρια της 29χρονης Τριανταφυλλιάς ή Φιλιώς, όπως την
αποκαλούν όλοι, Μανωλιουδάκη. Με δύο δικά της γκολ στα τελευταία
λεπτά κράτησε το Κύπελλο Euroleague στον Πειραιά όπου φιλοξενήθηκε
ο τελικός και δεν επέτρεψε την εξαγωγή του στην Ισπανία, παρά την
προσπάθεια της πρωταθλήτριας τα τελευταία δύο χρόνια, Σαμπαντέλ,
αήττητης από τον Μάρτιο του 2012, όταν είχε χάσει από τη Βουλιαγμένη.
Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί τον περασμένο Νοέμβριο, στον τελικό
του Σούπερ Καπ Ευρώπης. Οι Ισπανίδες, παίζοντας στην έδρα τους, είχαν
επικρατήσει με 9-8 και η Μανωλιουδάκη έδωσε όρκο για άμεση ρεβάνς. Το
ίδιο και ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χάρης Παυλίδης, που δεν δίστασε
μάλιστα να? ζητήσει αντίπαλο στον τελικό τη Σαμπαντέλ. Η επιθυμία του
εισακούστηκε. Οπως και της αρχηγού του Ολυμπιακού, που επιζητούσε
πάση θυσία εκδίκηση. Στον Πειραιά, το περασμένο Σάββατο, ο Ολυμπιακός
πήρε το Κύπελλο σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με 10-9, παρά το γεγονός
ότι βρέθηκε να χάνει 8-9 σχεδόν τέσσερα λεπτά πριν από τη λήξη, ενώ στο
ξεκίνημα του ματς ηττάτο με 4-1.
Η δόξα πελώρια, ίσως και τα πριμ, καθόσον πολλοί επώνυμοι φίλοι του
Ολυμπιακού με πρώτον τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη λέγεται
ότι θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
«Ηταν σαν όνειρο για μας. Οχι μόνο να κερδίσουμε το Κύπελλο αλλά να
το κάνουμε κόντρα σε αυτήν την ομάδα. Μετά την ήττα μας τον Νοέμβριο,
υποσχεθήκαμε ότι την επόμενη φορά μαζί τους δεν θα χάναμε ξανά. Είμαι
χαρούμενος που κρατήσαμε την υπόσχεσή μας», τόνισε ο αναμορφωτής
προπονητής του Ολυμπιακού, Χάρης Παυλίδης.
ΤΟ... ΝΤΑΜΠΛ ΣΤΟ ΠΟΛΟ ΕΥΡΩΠΗΣ
Το ρεκόρ Ολυμπιακού και Προ Ρέκο
Πενήντα χώρες συγκροτούν πλέον την αθλητική Ευρώπη μετά την
αναγνώριση και του Κοσόβου από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Περίπου
15 από αυτές διαθέτουν ισχυρές ομάδες πόλο, τόσο σε άνδρες και γυναίκες
όσο και στα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα. Περίπου 60 σωματεία
αγωνίζονται κάθε χρόνο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με στόχο την
κορυφή.
Ωστόσο, παρά την πληθώρα των συμμετοχών, μόλις δύο στην
υδατοσφαίριση έχουν κατακτήσει την κορυφή του Euroleague σε άνδρες
και γυναίκες. Η ιταλική Προ Ρέκο και από το περασμένο Σάββατο και ο
Ολυμπιακός.
Οι άνδρες κατέκτησαν την πρώτη θέση στην Ευρώπη την περίοδο 2001-02
και οι γυναίκες φέτος, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να είναι συγκάτοχος
αυτής της σχεδόν μοναδικής διάκρισης. Τον τίτλο της πρωταθλήτριας
Ευρώπης, αλλά μόνο στις γυναίκες, έχουν κατακτήσει στο παρελθόν από
δύο φορές η Γλυφάδα (2000, 2003) και η Βουλιαγμένη (2009, 2010).
Πηγή: ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Τ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Πηγή: ΜΙΧ. ΓΚΙΟΥΛΕΝΟΓΛΟΥ

NATIONAL
SCHOOL OF MUSIC-ETHNIKO
ODEIO
In Athens I’m the Vice
President of ETHNIKO ODEIO ant its owner
Mrs Hara Kalomoiri is interested to open one in
Vancouver.
Are there people who will be interested to help
and invest on this project?

Cristos Stergiou
Ε-mail: chris.stergiou@hotmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΣΤΟ MARYSVILLE, WA
ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Tel:1-360-659-9222
314 State Avenue
Marysville, WA 98270
info@frosos.com
www.frosos.com

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ TO STRAWBERRY HIGH TEA
Το Σάββατο στις 16 Μαϊου 2015 και ώρα 12 μ.μ. στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο
4500 Arbutus Street, στην επάνω αίθουσα. Εισιτήρια για τους μεγάλους $20, για ηλικίες 6-12
χρόνων $10, για 6 χόνων και μικρότερα Δωρεάν.Για εισιτήρια τηλεφωνήστε: 604-421-4556 Liz.
Pappas, 604-318-7626 Evely Economos, 604-736-4096 Eleni Arvanitis.
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Ανέκδοτα
Ένα ζευγάρι έκανε μια

Δυο στιγμιότυπa από
την Γενική Συνέλευση
της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ

Τον μήνα Απρίλιο, η Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ, η Ελληνική
Ορθόδοξος Κοινότητα Ανατολικού Βανκούβερ και λίγο ενωρίτερα η
Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότητα Σούρεη και περιχώρων, είχαν την
ετήσια Γενική τους συνέλευση. Η μεγάλη απουσία των μελών ήταν
αισθητή και στις τρείς κοινότητες. Και αντί αυτό να είναι το κύριο
θέμα που θα πρέπει να απασχολεί τα Διοικητικά Συμβούλια, δεν
φαίνεται να τα απασχολούν όσο θα έπρεπε.
Όταν περιμένεις με αγωνία αν θα έρθει άλλο ένα μέλος για να
συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό για να είναι έγκυρη η Γενική
Συνέλευση, πως περιμένουμε τα Διοικητικά Συμβούλια να δείξουν
ενδιαφέρον και να θυσιάζουν τις ώρες τους από άλλα ευχάριστα που
έχουν να κάνουν. Με τί όρεξη, με τί διάθεση να συγκεντρώνονται
κάθε εβδομάδα και να δείξουν ενδιαφερθούν για την πρόοδο της
Κοινότητάς των;
Όταν όμως βλέπουν την μετά δυσκολίας προσέλευση των μελών στις
Γενικές Συνελεύσεις, για να ακούσουν την όποιαδήποτε οικονομική
κατάσταση της Κοινότητας,της εκκλησίας, και τα προγράμματα,
όπως τα ελληνικά μαθήματα στην νεολαία, και άλλα θέματα που
αποσκοπούν στην πρόοδο των κοινοτήτων, ποιός θα έχει όρεξη να
αφιερώσει τον χρόνον του, όταν απουσιάζει το ενδιαφέρον από τα
ίδια τα περισσότερα μέλη της κοινότητας;
Η απουσία των μελών από τις Γενικές Συνελεύσεις θα πρέπει να
απασχολεί όχι μόνο τα Διοικητικά Συμβούλια, αλλά και όλους εμάς
που είμαστε μέλη. Με το να πληρώνουμε την συνδρομή μας για
να γίνουμε μέλη, δεν απαλλασόμαστε από το ιερό μας καθήκον να
παρουσιαζόμαστε δυο το πολύ τρεις φορές το χρόνο στις Γενικές
Συνελεύσεις. Η παρουσία των μελών, ενθουσιάζει τα εθελοντικά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που οι ίδιοι ψηφίζουμε να δώσουν
το καλλίτερο του εαυτού τους για την πρόοδο της κοινότητας.
Χρειάζονται την υποστήριξή μας με το να μας βλέπουν στις Γενικές
Συνελεύσεις, να ακούνε την κριτική μας, όχι μόνο για τα λάθη που
έγιναν αλλά και για τα καλά που γίνονται στην κοινότητα.
Η Κοινότητα δεν είναι μόνο η εκκλησία, είναι το Κέντρο,οι αίθουσες
για το σχολείο στην κοινότητα του Βανκούβερ, το σπίτι που έχει η
κοινότητα του Σούρεη και στεγάζει το σχολείο και την αίθουσα για
τους ηλικιωμένους. Οι εκκλησίες, οι μισθοί των ιερέων και τα κεριά,
δεν βγαίζουν τα έξοδα από τις Κυριακές και τις γιορτές. Πολλοί αυτό
δεν το γνωρίζουν, νομίζουν ότι με το ένα κερί που ανάβουν τις κυριακές
και από τον δίσκο, καλύπτονται όλα τα έξοδα της εκκλησίας.
Δυστυχώς η αλήθεια είναι άλλη και πρέπει ιερείς και όλοι που
πιστεύουμε πολλοί ή λίγο να κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε
το έργο που επιτελούν τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια των
κοινοτήτων διοργανώνοντας, τα φεστιβάλ, τους χορούς για να
καλύψουν μισθούς ιερέων, μισθούς διδασκάλων, ψαλτάδων και ένα
σωρό έξοδα που έχει μια κοινότητα.
Γι’ αυτό με την παρουσία μας στις Γενικές Συνελεύσεις, δείχνουμε
το πόσο εκτιμούμε το έργο τους, δείχνουμε το πόσο σεβόμαστε τις
οικογένειές τους, τις εργασίες τους , που απουσιάζουν με το να
υπηρετούν εθελοντικά την κοινότητα.
Με άλλα λόγια στα άτομα που υπηρετούν στα Διοικητικά Συμβούλια
θα έλεγα «λαϊκά» να τους βγάζουμε το καπέλο.!

Κώστας Καρατσίκης

διαπραγμάτευση που όποιος
απεβίωσε πρώτος θα έρθει πίσω
και να ενημερώσει το άλλο
αν υπάρχει σεξ μετά θάνατο.
Μεγαλύτερος φόβος τους ήταν
ότι δεν υπήρχε μετά ζωή σε
όλα. Μετά από μια μακρά ζωή
μαζί, ο Γιώργος ήταν ο πρώτος
που πέθανε. Κρατώντας την
υπόσχεσή του, έκανε την πρώτη
επαφή: “Κατίνα, Κατίνα, με
ακούς;” “Εσύ είσαι Γιώργο;”
“Ναι, έχω έρθει πίσω, όπως
συμφωνήσαμε. “Είναι υπέροχο!
Για λέγε μου πώς είναι;”
“Λοιπόν άκου, σηκώνομαι το
πρωί, και κάνουν σεξ. Τρωγω
το πρωινό και στη συνέχεια
πηγαίνω μακριά σ το γήπεδο του
γκολφ. Κάνουμε σεξ πάλι, κάτω
από τον καυτό ήλιο και στη
συνέχεια να κάνουνμε μερικές
φορές ακόμα σεξ..... Παίρνομε
το μεσημεριανό γεύμα (και
Κατίνα, να είσαι υπερήφανη
--πολλά χόρτα). Άλλο ένα
αγριοκόριτσο στο γήπεδο του
γκολφ,με το οποίο πολλοί
κάνουμε σεξ όλο το απόγευμα.
Μετά το δείπνο, πάμε πίσω στο
γήπεδο του γκολφ και πάλι.
Στη συνέχεια περισσότερο σεξ
μέχρι αργά το βράδυ. Πηγαίνω
για λιγο ύπνο είναι αναγκαίο
και στη συνέχεια την επόμενη
μέρα ξεκινά πάνω από όλα και
πάλι”«ω, Γιώργο! Είσαι στον
ουρανό;» «Δεν—είμαι, είμαι ένα
κουνέλι κάπου στην Αριζόνα.»

***
Πάπας Francis τελείωσε
πρόσφατα το κήρυγμά του.
Tελειώνοντας το κήρυγμα με
την λατινική φράση, “Tuti
Homini” – ευλογόντας την
ανθρωπότητα... Ομάδα για
τα δικαιώματα της γυναίκας
πλησίασε τον Πάπας την
επόμενη μέρα. Παρατήρησαν
ότι ο Πάπας ευλόγησε όλη
την ανθρωπότητα, αλλά δεν
ανέφερε και το γυναικείο φύλο.
Έτσι την επόμενη μέρα, μετά το
κήρυγμά του, ο Πάπας κατέληξε
λέγοντας, “Tuti Homini, et
Tuti Femini” - ευλογόντας την
ανθρωπότητα και το γυναικείο
φύλο. Την επομένη, μια
ομάδα δικαιωμάτων των Gay
πλησίασε τον Πάπα. Είπαν
ότι παρατήρησαν ότι αυτός
ευλόγησε την ανθρωπότητα και
το γυναικείο φύλο και ρώτησε
αν θα μπορούσε επίσης να
ευλογεί και τα ομοφυλόφιλα
άτομα. «Σίγουρα» είπε ο Πάπας.
Την επόμενη μέρα ο Πάπας
τελείωσε το κήρυγμά του με,
“Tuti Homini, et Tuti Femini, et
Tuti Fruiti.”

Πως είναι τα παιδιά σου;
-Πως είναι τα παιδιά σου;
-Καλά. Ο ένας έγινε δικηγόρος,
ο άλλος γιατρός, η κόρη μου
έγινε νηπιαγωγός και ο μικρός
έγινε κλέφτης.
-Τόσο σπουδαία παιδιά και
κρατάς τον αλήτη μέσα στο
σπίτι? Γιατί δεν τον διώχνεις?
-Μόνο αυτός φέρνει λεφτά στο
σπίτι, οι άλλοι είναι άνεργοι..

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Μια γυναίκα έρχεται στο σπίτι
και λέει στο σύζυγό της:
- «Θυμάσαι εκείνους τους
πονοκεφάλους που είχα όλα
αυτά τα χρόνια; Λοιπόν,
πάνε!!!».
- «Δεν υπάρχουν πλέον
πονοκέφαλοι; Τι συνέβη; “ ρωτά
ο σύζυγος.
Η σύζυγός:
- «η κουμπάρα μας η Βάσω με
παρέπεμψε σε έναν υπνωτιστή.
Μου είπε να σταθώ μπροστά σε
έναν καθρέφτη, να κοιτάζω τον
εαυτό μου και επαναλαμβάνω:
Δεν έχω πονοκέφαλο, Δεν
έχω πονοκέφαλο, Δεν έχω
πονοκέφαλο.. Δούλεψε λοιπόν
! Οι πονοκέφαλοι έχουν πλέον
φύγει...»
- «Μα, αυτό είναι υπέροχο!!!!»
απαντά ο σύζυγος.
Η γυναίκα του λέει τότε:
- «Ξέρεις, δεν ήσουν πολύ
θερμός στο υπνοδωμάτιο τα
τελευταία χρόνια. Γιατί δεν πας
να συναντήσεις τον υπνωτιστή
και να δούμε αν μπορούμε να
κάνουμε τίποτα και γι´ αυτό;»
Ο σύζυγος συμφωνεί να το
δοκιμάσει.
Μετά την επίσκεψη του, ο
σύζυγος έρχεται σπίτι, σχίζει
τα ρούχα του, παίρνει τη
γυναίκα του και τη φέρνει στο
υπνοδωμάτιο. Την βάζει στο
κρεβάτι και λέει:
- «Μην μετακινηθείς, έρχομαι
αμέσως.»
Πηγαίνει στο μπάνιο και
επιστρέφει λίγα λεπτά αργότερα
και με ένα άλμα στο κρεβάτι,
κάνει παθιασμένο έρωτα με τη
γυναίκα του όπως ποτέ πριν.
Η σύζυγός του λέει:
- «αγόρι μου ήταν υπέροχο!!!»
Ο σύζυγος λέει:
- «Μην μετακινηθείς, έρχομαι
αμέσως!!!»
Πηγαίνει ξανά πίσω στο μπάνιο.
Έρχεται πίσω και το δεύτερο
ήταν ακόμα καλύτερο από το
πρώτο. Η γυναίκα κάθεται και
το κεφάλι της γυρίζει.
Ο σύζυγός της λέει και πάλι:
- «Μην μετακινηθείς, έρχομαι
αμέσως!»
Με το που το λέει αυτό, πηγαίνει
πίσω στο μπάνιο.
Αυτή τη φορά, η σύζυγός του
τον ακολουθεί αθόρυβα και
εκεί, στο μπάνιο, τον βλέπει να
στέκεται στον καθρέφτη και να
λέει: «Αυτή δεν είναι η γυναίκα
μου, αυτή δεν είναι η γυναίκα
μου, αυτή δεν είναι η γυναίκα
μου...»

***
Κι εκεί που έπινα χαλαρά τον
καφέ μου στην παραλία, βλέπω
Γερμανούς τουρίστες και
τρελάθηκα! Καλά, αυτοί δεν
πρέπει να δουλεύουν για να μας
δανείζουν;;;

Στο γύπεδο.
Ήταν τέσσερις φίλοι που
πήγαιναν στο γήπεδο.
Πριν αναχωρήσουν η γυναίκα
του ενός,του Γιάννη,πατάει πόδι
και του λέει:
-Δε θα πας!
Οι άλλοι τρείς
θύμωσαν,απογοητεύτηκαν,αλλά
δεν μπορούσαν να κάνουν και
τίποτα.
Οταν φτάνουν στο γήπεδο

βλέπουν τον .Γιάννη
.-Καλά ρε φίλε,του λένε ,πώς
ήρθες;;;
-Να, καθόμουν στην πολυθρόνα
και έβλεπα τηλεόραση,
όταν ήρθε η γυναίκα μου
από πίσω, μου κάλυψε τα
μάτια με τα χέρια της και με
ρώτησε:»Μάντεψε,ποιός είναι»;
Της τράβηξα τα χέρια και
φορούσε ένα ολοκαίνουριο σέξι
νεγκλιζέ.
Με τράβηξε στο υπνοδωμάτιο
το οποίο είχε στολίσει με
ροδοπέταλα και αναμμένα
κεριά.
Στο κρεββάτι είχε χειροπέδες
και σχοινιά.
Μου είπε να τη δέσω στο
κρεββάτι και όταν το έκανα μου
είπε:»Κάνε ότι γουστάρεις».
Και ήρθα.

***
Συζήτηση περί δίαιτας μεταξύ
δύο ξανθιών...
Στο καθιστικό, συζήτηση μεταξύ
δύο ξανθιών:
-Ξεκίνησα τη δίαιτα που έλεγες,
αλλά πάχυνα...
-Που τη βρήκες;
-Πάνω στο ψυγείο...
-Αυτή ήταν η λίστα με τα
ψώνια!

Ο μικρός τηλεφωνά στην
αστυνομία...
Ο μικρός τηλεφωνά στην
αστυνομία:
-Αστυνομία, ελάτε γρήγορα, ο
πατέρας μου πλακώνεται με τον
γείτονα, δύο ώρες τώρα
-Δύο ώρες; Μα καλά, γιατί δεν
μας τηλεφώνησες νωρίτερα;
-Νωρίτερα νικούσε...!

3 μεθυσμένοι μπαίνουν σε
ένα ταξί...
3 μεθυσμένοι μπαίνουν σε ένα
ταξί...
Ο οδηγός καταλαβαίνει ότι είναι
μεθυσμένοι. Ανάβει την μηχανή
και την ξανασβηνει. Τους λέει
“φτάσαμε”.
Ο πρώτος του έδωσε λεφτά.
Ο δεύτερος του είπε και
ευχαριστω. Ο τρίτος του τραβάει
μια σφαλιάρα.
Ο ταξιτζής σοκαρίστηκε και
σκέφτηκε ότι τον κατάλαβε.
Τότε τον ρώτησε
- Τι βαράς
Και ο μεθυσμένος του απαντά
- Για να μάθεις να μην τρέχεις,
παραλίγο να μας σκοτώσεις!
Μπαίνει ένας άντρας
φουριόζος στο σπίτι του...
Μπαίνει ένας άντρας φουριόζος
στο σπίτι του!
-Γυναίκα, κέρδισα το Τζόκερ,
ετοίμασε τις βαλίτσες μας!
- Αχ, μπράβο αντρούλη μου, και
πού πάμε;!
- Εγώ στη Χαβάη, εσύ στη
μάνα σου...!

10 Γνώμη

O Εορτασμός της 189ης Επετείου Εξόδου
από την Ιερά Πόλης Μεσολογγίου
Kυριακή 5 Απριλίου 2015

Με μεγάλη συμμετοχή και σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης,
ολοκληρώθηκαν στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, οι εορτασμοί
για την 189η επέτειο Εξόδου των Ηρώων.
Υπό την δυνατή βρχοή, στους εορτασμούς παρευρέθηκε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Την Κυβέρνηση
εκπροσώπησε ο ο Υπουργός Δημήτρης Στρατούλης. Παρών ήταν και
ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας,
ο Πρόδρος ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, βουλευτης Αιτωλοακαρνανίας
Μάριος Σαλμάς και πολλοί άλλοι.
Φέτος σύμφωνα με το τοπικό κανάλι ΙΟΝΙΑΝ συμμετείχαν 5.000
άτομα, 170 σύλλογοι και 21 φιλαρμονικές. Επίσης, παρέλασε και
Άγημα Ευζώνων.
Ακολούθησαν οι κάτωθι εκδηλώσεις:
• Τρισάγιο στους Αθάνατους Νεκρούς.
• Κατάθεση στεφάνου στον Τύμβο των Ηρώων από τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
• Πανηγυρικός από τον Εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Πηγή: Ioniantv

11 Γνώμη

Ο Επιτάφειος του Καθεδρικού
Ναού Αγίου Γεωργίου Βανκούβερ

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ
ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

(Bλέπετε στις σελίδες 15-16)

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

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΛΟΓΩ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
Γράφει η δικηγόρος Αθηνών
Αναστασία Χρ. Μήλιου*
Σύμφωνα με το αρθ. 505
ΑΚ «ο δωρητής έχει δικαίωμα
να ανακαλέσει την δωρεά αν ο
δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ του
παράπτωμα αχάριστος απέναντι
στον δωρητή, στο σύζυγό ή σε στενό
συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε
την υποχρέωσή του να διατρέφει τον
δωρητή». Ως αχαριστία κατά την ως
άνω διάταξη η οποία δικαιολογεί την
ανάκληση της δωρεάς, θεωρείται η
βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά
ή διαγωγή του δωρεοδόχου, που
αποτελεί παράβαση των κανόνων
του δικαίου ή των αντιλήψεων
περί ηθικής και ευπρέπειας που
επικρατούν στην κοινωνία και
οφείλεται σε υπαιτιότητά του,
προσβάλει δε άμεσα αγαθά του
δωρητή. Έτσι αχαριστία μπορεί
κατά τις περιστάσεις να αποτελεί
και η χωρίς σοβαρό λόγο αδιαφορία
του δωρεοδόχου γενικώς για την
τύχη του δωρητή όταν ο τελευταίος
έχει ανάγκη περίθαλψης και
οικονομικής ενίσχυσης, έστω κι αν
η δωρεά δεν συμφωνήθηκε υπό τον
όρο της διατροφής του όπως και η
καταφρόνησή του με λόγο και έργο.
Κριτήρια της βαρύτητας του
παραπτώματος από αντικειμενική
άποψη είναι: α)ο δεσμός δωρητή
και δωρεοδόχου, β) τα ελατήρια της
δωρεάς και γ) η αξία του αντικειμένου
της όπως και δ) ο τρόπος ενέργειας
ε) ο χαρακτήρας του δωρεοδόχου
και στ) το τυχόν συντρέχον πταίσμα
του δωρητή, της συζύγου του ή
στενούς συγγενούς του, ενώ από
υποκειμενική άποψη πρέπει να
αποτελεί εκδήλωση αξιόμεμπτης
συμπεριφοράς,
ενδεικτική
της
έλλειψης
ευγνωμοσύνης
στην
αφιλοκερδή χειρονομία του δωρητή.
Το ζήτημα αν η καταδεικνύουσα
την αχαριστία συμπεριφορά ή
διαγωγή του δωρεοδόχου συνιστά
ή όχι βαρύ παράπτωμα αυτού,
κρίνεται από τον δικαστή, ο οποίος
εκτιμά την συμπεριφορά αυτή με
βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα
αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνων
υπόψιν αφενός τον βαθμό της
υπαιτιότητος του δωρεοδόχου και
αφετέρου τυχόν συντρέχον πταίσμα
του δωρητού ή του συζύγου ή στενού
συγγενούς του και αποφαίνεται αν η
από τον δωρεοδόχο συμπεριφορά
εμπίπτει κατά αντικειμενική κρίση
στις νομικές έννοιες του βαρέως
παραπτώματος και της αχαριστίας.
Επιπροσθέτως κατά το αρθ.
509 παρ.1 ΑΚ η ανάκληση της
δωρεάς γίνεται με άτυπη σχετική
δήλωση του δωρητή προς τον
δωρεοδόχο, συνεπώς και με αγωγή,
τα δε αποτελέσματα της ανάκλησης
επέρχονται ευθύς ως περιέλθει η
δήλωση σε αυτόν περί ανακλήσεως
και εφόσον ο λόγος της ανάκλησης
είναι αληθινός και δύναται να
δικαιολογήσει την ανάκληση.
Για την ευδοκίμηση αγωγής
ανακλήσεως της δωρεάς πρέπει,
αφενός ο λόγος αχαριστίας να
υπάρχει κατά τον χρόνο της
ανάκλησης, αφ’ετέρου, να αποδείξει
ο ενάγων (δωρητής) την αλήθεια
του αναφερόμενου στην δήλωση
ανάκλησης λόγου και αν αυτός
αφορά στην επιδειχθείσα από τον
δωρεοδόχο αχαριστία να αποδείξει
το προς το πρόσωπο του βαρύ
παράπτωμα από το οποίο προήλθε
αυτή.
Περαιτέρω, προκύπτει ότι αν
ανακληθεί νόμιμα η δωρεά για
λόγους αχαριστίας, ο δωρητής
δικαιούται σε αυτούσια απόδοση
του δωρηθέντος πράγματος, ο
τρόπος δε της αυτούσια απόδοσης
εξαρτάται από την ιδιαίτερη φύση
του συγκεκριμένου κάθε φορά
δικαιώματος που απέκτησε ο λήπτης

με δωρεά. Έτσι αν το δωρηθέν είναι
πράγμα ακίνητο και μεταβιβάστηκε
στον δωρεοδόχο κατά κυριότητα, η
αναμεταβίβαση της κυριότητας μετά
την νόμιμη ανάκληση της δωρεάς
γίνεται, εφόσον αρνείται αυτήν ο
δωρεοδόχος, με καταδίκη αυτού σε
δήλωση βούλησης, μεταγραφή της
σχετικής τελεσίδικης απόφασης και
της δήλωσης του δωρητή ενώπιον
συμβολαιογράφου περί αποδοχής
της απόφασης αυτής.
Τέλος κατά το αρθ 510 ΑΚ.
«η ανάκληση αποκλείεται, αν ο
δωρητής έδωσε συγγνώμη στον
δωρεοδόχο ή αν πέρασε ένα έτος
αφότου ο δωρητής έχοντας δικαίωμα
να ανακαλέσει, πληροφορήθηκε τον
λόγο της ανάκλησης. Δεν επιτρέπεται
ανάκληση ύστερα από το θάνατο του
δωρεοδόχου». Κατά την έννοια της
τελευταίας διατάξεως, η τιθέμενη με
αυτή ετήσια αποσβεστική προθεσμία
προς ανάκληση της δωρεάς δεν
αρχίζει, εφόσον τα πραγματικά
περιστατικά,
που
συνιστούν
το λόγο της αχαριστίας είναι
εξακολουθητικά και φτάνουν μέχρι
την πράξη ανάκλησης της δωρεάς,
η οποία μπορεί να λήγει και με την
άσκηση της αγωγής ανάκλησης,
διότι στην περίπτωση αυτή τα
ανωτέρω περιστατικά θεωρούνται
και λαμβάνονται υπ’όψιν ως ενιαίο
σύνολο, οπότε η προθεσμία προς
ανάκληση αρχίζει από την τέλεση
του τελευταίου παραπτώματος.
Ενέργειες όπως α) αθέτηση
συμφωνίας υπό τις προεκτεθείσες
περιστάσεις
β)
συνεχής
καταφρονητική συμπεριφορά προς
τον δωρητή αποτελούν η κάθε μία
χωριστά αλλά και σε συνδυασμό
μεταξύ τους παράβαση των κανόνων
δικαίου και των αντιλήψεων περί
ηθικής και ευπρέπειας και συνιστούν
βαριά παραπτώματα με τα οποία οι
δωρεοδόχοι φαίνονται αχάριστοι
απέναντι στον δωρητή.
Παράδειγμα που πληρούσε το
πραγματικό των άνω διατάξεων
και δικαιολογούσε την άσκηση
και αποδοχή σχετικής αγωγής
συνιστά η συμπεριφορά θυγατέρων
απέναντι στον πατέρα δωρητή και
συγκεκριμένα:
Οι εναγόμενες θυγατέρες
δωρεοδόχοι
αθέτησαν
την
υποχρέωση τους και ανακάλεσαν
τα πληρεξούσια βάσει των οποίων
παρείχαν στον ενάγοντα πατέρα τους
δωρητή το δικαίωμα να διαχειρίζεται
το δωρηθέν από αυτόν προς τις
τελευταίες περιουσιακό στοιχείο
ήτοι την επικαρπία οικοδομής κατά
τα αναλογούντα σε αυτές ποσοστά,
προκειμένου να αντιμετωπίσει τα
χρέη που είχε επωμιστεί για την
ανέγερσή της και τις οικογενειακές
ανάγκες μεταξύ των οποίων και τις
δαπάνες για τις σπουδές τους σε
ιδιωτικά σχολεία και πανεπιστήμια
του εξωτερικού, αλλά και της
γεννηθείσης στο μεταξύ τρίτης κόρης
του, ως και τις πρόσθετες δαπάνες
που είχε επωμιστεί για την υπέργηρη
μητέρα του.
Οι εναγόμενες απέδειξαν
αδικαιολόγητα προσβλητική και
σκληρή συμπεριφορά προς τον
πατέρα τους τον οποίον εξύβρισαν
βάναυσα με ανοίκειους για την
ηλικία, την συγγενική σχέση και την
γενναιοδωρία του χαρακτηρισμούς
με τις φράσεις «μαμάκια» και
«γύφτο» ενώπιον μάλιστα και
τρίτων απευθυνόμενες σε αυτόν
του δήλωσαν ότι τις εξευτελίζει με

το να κάνει παρέα με ανθρώπους
της γειτονιάς. Του επέβαλαν παρά
την οικονομική αδυναμία του να
μετοικήσουν από την περιοχή που
έμεναν μέχρι τότε, επειδή θεωρούσαν
ότι δεν είναι του επιπέδου τους καθώς
διαμένουν χαμηλής οικονομικής
στάθμης και κοινωνικού επιπέδου
άνθρωποι και να εγκατασταθούν
σε οικία 180 τ.μ σε άλλη περιοχή.
Στην συνέχεια δε εξεδίωξαν αρχικά
την γιαγιά τους και δωρήτρια προς
αυτές της ψιλής κυριότητας της
δωρηθείσης προς αυτές οικοδομής
που διέμενε μαζί τους, αργότερα δε
και τον δωρητή πατέρα τους από
την μέχρι τότε χρησιμοποιούμενη
για την διαμονή τους μισθωμένη
από τον πατέρα τους οικία,
υποχρεώνοντας αυτούς,
δωρητή
και μητέρα του, να μετοικήσουν σε
υπόγειο διαμέρισμα της επίδικης
οικοδομής με πρόσθετες για τον
πατέρα τους δαπάνες λόγω του ότι
η υπεργηρη μητέρα του είχε ανάγκη
οικιακής βοηθού. Στην βάναυση δε
αυτή συμπεριφορά των εναγομένων
που συνιστούσε βαρύ παράπτωμα
δεν συνέτρεξε καμία υπαιτιότητα
ή συνυπαιτιότητα του ενάγοντος
δωρητή πατέρα τους. Η βάναυση
και εξυβριστική συμπεριφορά των
εναγομένων συνεχίστηκε προς
τον ενάγοντα μονολότι αυτός
έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη
και υπέρταση και ήταν ευάλωτος
σε στενοχώριες και ενώ μετά από
10μηνο προσβλήθηκε από καρκίνο,
όπου χρειάστηκε να υποβληθεί
σε
χειρουργικές
επεμβάσεις,
εξακολουθούσαν να εμμένουν και
να του ζητούν χρήματα, ενώ δεν είχε
και παρά το γεγονός ότι ήταν ηλικίας
26 και 28 ετών και εργάζονταν στο
εξωτερικό, επιδεικνύοντας την ίδια
βάναυση προς αυτόν συμπεριφορά,
είτε τηλεφωνικώς είτε δια ζώσης,
οσάκις βρίσκονταν στην Ελλάδα.
Παρά δε την κατάσταση αυτή του
πατέρα τους ανακάλεσαν τα ως
άνω πληρεξούσια, με τα οποία
του παρείχαν την διαχείριση της
δωρηθείσης προς αυτές περιουσίας,
καθ’ην στιγμή εξακολουθούσε να
έχει χρέη και πρόσθετες υποχρεώσεις
και δαπάνες για την υγεία του,
υπό το πρόσχημα ότι ήθελαν να
καλύψουν τα έξοδα της μικρότερης
αδελφής τους ηλικίας τότε 13 ετών,
αν και τα κάλυπτε ο ίδιος και σε κάθε
περίπτωση η ανήλικη μπορούσε
να επιδιώξει αυτά δια νόμιμου
εκπροσώπου της.
Εξαιτίας της καταφρονητικής
συμπεριφοράς των εναγομένων προς
τον πατέρα τους, αλλά και την μητέρα
του, οι οποίες αποτελούν κάθε μία
χωριστά αλλά και σε συνδυασμό
μεταξύ τους παράβαση των κανόνων
δικαίου και των αντιλήψεων περί
ηθικής και ευπρέπειας και συνιστούν
βαριά παραπτώματα με τα οποία
φάνηκαν αχάριστες απέναντι του, ο
ενάγων δωρητής με εξώδικη δήλωση
του ανακάλεσε την προς αυτές δωρεά
των ποσοστών επικαρπίας (25% εξ
αδιαιρέτου για την κάθε μία) επί της
επίδικης οικοδομής.
Το δικαστήριο δέχθηκε ότι η
ανάκληση της δωρεάς που έγινε
από τον δωρητή ενάγοντα με την
άνω εξώδικη δήλωση είναι νόμιμη
αφού αποδείχθηκαν αληθείς οι λόγοι
αναφορικά με την διαγωγή που
επέδειξαν οι εναγόμενες απέναντι σε
αυτόν και διέταξε την απόδοση των
επίδικων ποσοστών επικαρπίας, διότι
μετά την εν λόγω ανάκληση η δωρεά
κατέστη ανίσχυρη και τα κατέχουν
χωρίς νόμιμη αιτία.
Αναστασία Χρ. Μήλιου
Δικηγόρος παρ’Εφέταις Αθηνών
Τηλ. 6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, info@
legalaction.gr
www.legalaction.gr

Β΄ Επιστολή προς Αλέξη Τσίπρα. Το ανάγνωσμα πρόσχωμεν!
Με τον τρόπο που «λειτουργεί» το ελληνικό δημόσιο,
είναι απίστευτη η ποιότητα και η ποσότητα προβλημάτων
που μπορεί να προκαλέση σε κανονικούς ανθρώπους
ένας υπάλληλος-βλήμμα του οποίου του καύλωσε να
επιδείξη υπερβάλλοντα ζήλο με λάθος τρόπο.
Του Δημήτρη Ρομποτή*
Γειά σου Αλέξη μου! Είμαι καλά και το ίδιο επιθυμώ
για σένα. Η πίεσή μου είναι λίγο τσιμπημένη, το θεωρώ θετικό όμως διότι με τόσα
που βλέπω και ακούω θα έπρεπε να είχε απογειωθεί (ενδεχομένως μαζί μου). Αφότου
έβαλες τον Βαρουφάκη υπουργό οικονομικών όσο νά’ναι μας κρατάει σε «σασπένς»,
δεν βαριόμαστε, ούτε κουραζόμαστε, κι’άμα είμαστε σε φόρμα κατεβαίνει η πίεση,
ανεβαίνει η αισιοδοξία και γενικά διατηρούμεθα εν εγρηγόρσει, καθώς όπως είπε
και ο Πάβλο ο Ιγκλέσιας, μόνο η ελπίδα ήρθε, οι μεγάλοι αγώνες και τα χειροπιαστά
αποτελέσματα έπονται και …έρπονται!
Αντιλαμβάνομαι, Αλέξη μου, ότι με τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συν της χώρας εδώ
και έναν μήνα, θα είσαι πολύ «μπίζι» και δεν θα έχης τον χρόνο να διαβάζης ό,τι γράφει
ο κάθε παπάρας που ενδεχομένως να μην έχη άλλη δουλειά να κάνη. Θεωρώ, ωστόσο,
ότι θα βρης τον χρόνο να ρίξης μια ματιά σε ετούτες τις γραμμές, το έχεις ξανακάνει
άλλωστε, επειδή ακόμη κι’αν δεν έχουν καμμία χρησιμότητα τουλάχιστον είναι
«αμιούζινγκ» κι’αποκλείεται να βαρεθής. Αλλωστε θά’χης μπουχτήσει μ’όλα αυτά τα
δύσπεπτα κείμενα της ταγγιασμένης κομματικής γλώσσας που μυρίζουν ναθφαλίνη και
αποξηραμένη ιδρωτίλα σαν χωριάτισσα καφετζού.
Ας μπω λοιπόν, στο ψητό χωρίς περιστροφές. Πήρε σχεδόν δυο χρόνια σε γνωστό μου
επιχειρηματία από την Ελλάδα να βρή άκρη μέσα από τις ασάφειες της υπάρχουσας
νομοθεσίας (που ως συνήθως δεν επιτρέπει και δεν απαγορεύει, υπάρχει απλά για
να υπάρχη όπως η επιτροπή για τα Απορρίμματα του Διαστήματος στη Βουλή των
Ελλήνων) και να φτάση η προσπάθεια επέκτασης των δραστηριοτήτων του να υπογραφή
από τον αρμόδιο υπουργό μία εβδομάδα πριν τις πρόσφατες εκλογές. Προηγήθηκαν
γνωμοδοτήσεις από μια σειρά έμπειρων ειδικών και μάλιστα όλοι παρατηρούσαν με
αγανάκτηση, έως και ανώτατα στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης, πόσο ηλίθιο
ήταν το όλο θέμα και την αδυναμία τους να το λύσουν γρηγορότερα, επιτρέποντας σε
μια επιχειρηματική δραστηριότητα να προχωρήση προς γενικότερον όφελος.
Εκεί λοιπόν που όλα, ύστερα από τόση προσπάθεια, πήγαν καλά, ο υπουργός υπέγραψε
επιτέλους και επρόκειτο να δοθή το πράσινο φως, ένα καριολίδειο, διότι αν ήταν
καριόλα θα είχε και κάποια αξία, στο εν λόγω γραφείο, εκμεταλλεύτηκε την ασάφεια
και αβεβαιότητα των εκλογών και της αλλαγής προσώπων στο υπουργείο για να
σταματήση τη διαδικασία, επικαλούμενη ανύπαρκτα νομικά κωλύματα. Ενάμισυ μήνα
μετά τη νίκη σου Αλέξη μου, και μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης, το θέμα παραμένει
στον αέρα. Ποιός ξέρει πόσος κόσμος δεν δουλεύει και πόσες χιλιάδες Ευρώ δεν θα
πληρωθούν σε φόρους επειδή αυτή η μαλακισμένη αποφάσισε να τραινάρη την υπόθεση
μόνο και μόνο για να ευχαριστηθή τη δυνατότητά της να το κάνη! Χαρακτηριστικός
δημοσιοϋπαλληλικός ρεβανσισμός, κατά αναλογίαν παρόμοιος με την περίπτωση που
κάποιος δημόσιος «λειτουργός» σου βγάζει το λάδι και σε πάει και σε φέρνει καμμιά
20αριά φορές επειδή δεν του αρέσει η φάτσα σου ή βαριέται ή γενικά δεν θέλει να
κάνη κάτι. Και του περνάει, επειδή δεν προβλέπονται οικονομικά πρόστιμα στους
υπαλλήλους που έχουν καθυστερήσει μια διαδικασία χωρίς σοβαρό λόγο. Αν ξέρανε
ότι πρόκειται να πληρώσουν, ίσως να ήταν λιγότερο θρασσείς και πιο ευαίσθητοι!
Στα πλαίσια του ιστολογίου δεν παραθέτω ονόματα Αλέξη μου, εκτός αυτού
είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσεις «σκαλώματος» διαφόρων
δραστηριοτήτων λόγω δημοσιοϋπαλληλικού μαζοχισμού. Εάν σε ενδιαφέρη το θέμα,
υπάρχει τρόπος να σου διοχετεύσω τις πληροφορίες και οι αρμόδιοι της κυβερνήσεως να
δουν και να συνομιλήσουν με τον επιχειρηματία-θύμα και την υπάλληλο-καριολίδειο.
Είναι κρίμα όμως, τώρα που η χώρα χρειάζεται επενδύσεις, ο κόσμος ψάχνει πώς και
πώς να δουλέψη και το κράτος περισσότερους φόρους, μια ευθυνόφοβη κρατικοδίαιτη
να βάζη φρένο, ακυρώνοντας στην πράξη αποφάσεις ανωτέρων της. Και δεν μιλάμε
για τίποτα πολυεθνικές «που πίνουν το αίμα του κοσμάκη», αλλά για ελληνική εταιρία,
με Ελληνες εργαζομένους που την έχει φτιάξει ο ίδιος και την έχει κάνει κερδοφόρα
επιχείριση σε συνθήκες που κάθε άλλο παρά επιτρέπουν τέτοια εξέλιξη. Είναι σκάνδαλο
λοιπόν μία υπάλληλος να εκμεταλλεύεται τη «δημιουργική ασάφεια» της ούτως ή
άλλως άσχετης προς το θέμα νομοθεσίας για να κάνη το κομμάτι της.
Με τον τρόπο που «λειτουργεί» το ελληνικό δημόσιο, είναι απίστευτη η ποιότητα
και η ποσότητα προβλημάτων που μπορεί να προκαλέση σε κανονικούς ανθρώπους
ένας υπάλληλος-βλήμμα του οποίου του καύλωσε να επιδείξη υπερβάλλοντα ζήλο με
λάθος τρόπο. Πριν μερικά χρόνια είχα πάει στo νησί καταγωγής μου να ανανεώσω το
ελληνικό διαβατήριο. Τότε υπήρχε μια εκκρεμότητα στρατιωτικού χαρακτήρα η οποία
όμως δεν αφορούσε στην έκδοση διαβατηρίου, κάτι με το οποίο ούτε ή κατά τα άλλα
ευάερος, ευήλιος και καλλίπυγος αστυνομικός υπάλληλος διαφωνούσε. Ωστόσο, το
περιεχόμενο του πανέμορφου κεφαλιού της δεν μπορούσε να αντιληφθή, όσο κι’αν της
το εξηγούσα, ότι το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη είναι ελληνική,
κρατική αρχή. Θεωρούσε ότι είναι κάτι σαν σύλλογος πολυτέκνων. Με έκανε να πάω
και να έρθω τέσσερις φορές στο γραφείο της στρατολογίας, 20 λεπτά ποδαρόδρομο
ανά περίπτωση, ούτε (αγ)κούριερ να ήμουνα! Ο στρατολόγος γέλαγε και μου ζήτησε
συγγνώμη κατ’επανάληψη, λέγοντάς μου ότι η εν λόγω αστυνομικός είναι βλήμα
και δεν καταλαβαίνει. Πάλι καλά που δεν της είχαν αναθέσει καθήκοντα αστυνομεύσεως!
Στο τέλος τα πήρε στο κρανίο και ο ίδιος, άρπαξε το τηλέφωνο, της έριξε ένα
χειμαρρώδες χέσιμο υπό μορφήν βομβαρδισμού και πήγα να μου δεχτή επιτέλους την
αίτηση. Αφότου τελειώσαμε, μου είπε εμφανώς θιγμένη, ότι το έκανε μεν, αλλά το
προξενείο δεν αναγνωρίζεται ως κρατική αρχή! Μου θύμισε το «και όμως γυρίζει» του
Γαλιλαίου, αλλά από την ανάποδη!
Αλέξη μου, οι σημερινές συνθήκες πλήρους διάλυσης προσφέρουν τη χρυσή
ευκαιρία για τολμηρές καινοτομίες άνευ σοβαρού κόστους. Σε συνδυασμό με τις
νές τεχνολογίες, η Ελλάς μπορεί να κάνη θαραλλέα βήματα εκσυγχρονισμού και
πειραματισμού σε όλους τομείς, αρχίζοντας από αυτό που έχει στην καρδιά του ο
κάθε «αριστερός»: το δημόσιο! Μπορεί να ακούγεται υπέρμετρα φιλόδοξο αυτό
και πολλοί θα γελάσουν με την αφέλειά μου καθώς πάμε ολοταχώς πίσω. Ωστόσο,
καλύτερα ένα «δημιουργικά διαλυμένο» μπουρδέλο παρά ένα σταλωμένο, κατ’όνομα
παρθεναγωγείο. Οι αναμορφωθείσες πουτάνες μπορεί να εξελιχτούν κάποια στιγμή σε
κυρίες, οι παρθενόπες μόνο ως πουτάνες μπορούν να εξελιχθούν…
*Ο Δημήτρης Ρομποτής είναι δημοσιογράφος με έδρα τη Νέα Υόρκη.
ΥΓ: 1) Διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους κάποιοι αφελείς στην καλύτερη περίπτωση,
επειδή ο Χαρδαλούπας ή Χαρδούβελης έβγαλε πάνω από ένα εκατομμύριο σε τράπεζες
του εξωτερικού όσον ήταν υπουργός Οικονομικών). Παιδιά, επειδή το έπαιζε μαλάκας
υπεραμυνόμενος της ασφαλείας των καταθέσεων στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι είναι
κιόλας!!!
2) Αφελής μεν, σοβαρή δε ερώτησις: Η αναπληρώτρια Υπουργός Τασία
Χριστοδουλοπούλου έχει κάποια σχέση με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο; Αν όχι, είναι
ανάγκη ο Μάκης να ανακοινώση σχετική διάψευση!
Ο Δημήτρης Ρομποτής είναι δημοσιογράφος και εκδότης του περιοδικού ΝΕΟ με έδρα
τη Νέα Υόρκη
)
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Εκατόμβη νεκρών στο Νεπάλ
από σεισμό 7,9 Ρίxτερ
Αντώνης Ανακέφαλος
Δεν έχει τέλος η τραγωδία στο
Νεπάλ καθώς ο κατάλογος
των θυμάτων από τη σεισμική
δόνηση,μεγέθους 7,9 βαθμών της
κλίμακας Ρίχτερ,που έπληξε τη
χώρα, μεγαλώνει όσο συνεχίζεται
η επιχείρηση απεγκλωβισμού
των κατοίκων από τα συντρίμμια.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής
στοιχεία από τις αρχές της χώρας,
70 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή
τους στα πεσμένα κτίρια ενώ
χιλιάδες είναι οι τραυματίες από το
χτύπημα του Εγκέλαδου.
«Έχουμε λάβει
πληροφορίες,σύμφωνα με τις
οποίες υπάρχουν σημαντικές απώλειες ανθρώπινων ζωών και υλικών αγαθών στο Νεπάλ», δήλωσε ο
Κρίσνα Πράσαντ Ντακάλ, ανώτερο στέλεχος της πρεσβείας του Νεπάλ.
Δραματική είναι η κατάσταση στην πρωτεύουσα,Κατμαντού, όπου αρκετά κτίρια έχουν καταρρεύσει
αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους άστεγους.
Δεκαεπτά νεκροί από χιονοστιβάδα στο Έβερεστ
Στέλεχος της Google μεταξύ των θυμάτων- Ασφαλείς άλλοι 100 ορειβάτες
Δεκαεπτά άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους σε
κατασκηνωτική βάση στο
Έβερεστ από χιονοστιβάδα
που προκάλεσε ο ισχυρός
σεισμός των 7.9 Ρίχτερ
που σημειώθηκε χθες στο
Νεπάλ, στη χειρότερη
καταστροφή στην ιστορία
της ορειβασίας στην
υψηλότερη κορυφή του
κόσμου.Ακόμα 61 άνθρωποι
τραυματίστηκαν όταν μέρος
της κατασκήνωσης επλήγη
από τη χιονοστιβάδα.
Σύμφωνα με το πρακτορείο
Reuters, ακόμα εκατό
ορειβάτες βρίσκονται
στις βάσεις 1 και 2
πάνω από το base camp
όπου ανασύρθηκαν οι
17 νεκροί. Είναι όλοι
ασφαλείς, σύμφωνα με την
Ομοσπονδία Ορειβασίας
του Νεπάλ

εκπρόσωπός του είπε ότι θεωρεί βέβαιο πως ο απολογισμός θα αυξηθεί.

Νωρίτερα, ομάδα έρευνας
και διάσωσης του ινδικού
στρατού είχε αναφέρει
ότι ανέσυρε 18 σορούς
από το Έβερεστ. Το
υπουργείο τουρισμού του
Νεπάλ ήταν σε θέση να
επιβεβαιώσει τους δέκα
από τους θανάτους, αλλά

Ελικόπτερα που είχαν αναχωρήσει νωρίτερα σήμερα από το Κατμαντού για να μεταφέρουν τους
τραυματίες προσγειώθηκαν στο Έβερεστ, αν και καθυστέρησαν λόγω του άσχημου καιρού, καθώς
υπήρχαν νεφώσεις στην περιοχή.
Μεταξύ των νεκρών είναι και ο Νταν Φρέντινμπεργκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Google.
Ο Φρέντινμπεργκ, μαζί με άλλους τρεις εργαζόμενους στη Google, είχαν ξεκινήσει για να κατακτήσουν
την ψηλότερη κορυφή του κόσμου. Οι τρεις συνάδελφοί του σώθηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση που
εξέδωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.
Ο Φρέντινμπεργκ ήταν από τα παλαιότερα στελέχη της εταιρείας και ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας
προσωπικών δεδομένων της Google X, ενός ερευνητικού τμήματος της Google που εδρεύει στο
Μάουντεν Βιου. Σύμφωνα με την αδελφή του, τη Μέγκαν, έχασε τη ζωή του καθώς υπέστη βαριά
κρανιοεγκεφαλική κάκωση. «Η ψυχή και το πνεύμα του θα ζουν μαζί μας», ανέφερε σε ανάρτησή της
στο Instagram.
Ο Φρέντινμπεργκ ήταν έμπειρος ορειβάτης και είχε ξεκινήσει για την κορυφή των Ιμαλαΐων με
μια αποστολή που οργάνωσε η εταιρεία Jagged Globe. Η εταιρεία επιβεβαίωσε τον θάνατό του
διευκρινίζοντας ότι άλλα δύο μέλη της ομάδας τραυματίστηκαν αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.
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Τελετή μνήμης στην Αρμενία για τα 100
χρόνια της Ποντιακής Γενοκτονίας
(Συνέχεια από σελίδα 1)
και σώθηκαν», είπε ο Βλαντιμίρ
Πούτιν.
Η διεθνής καταδίκη της βίας
εναντίον των Αρμενίων ήταν
το αποτέλεσμα της ρωσικής
διπλωματικής προσπάθειας,
πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Χριστό», είπε κατά την τελετή
ο επικεφαλής της Αρμενικής
Εκκλησίας, συμπληρώνοντας πως
τα θύματα διώχθηκαν λόγω της
πίστης τους στον Ιησού. Η τελετή
αγιοποίησης έγινε ενόψει των
εκδηλώσεων μνήμης που θα γίνουν
αύριο Παρασκευή ανά τον κόσμο
για τα θύματα των σφαγών.

και στην αναγνώριση και της
Γενοκτονίας του μικρασιατικού
Ελληνισμού, όπως και των
ορθόδοξων Ασσυρίων. Στις
επετείους μνήμης των σφαγών
της Σμύρνης και του Πόντου θα
μπορούσε η ελληνική Πολιτεία
να προχωρήσει σε εκδηλώσεις
με προσκεκλημένους ξένους

«Οι σχέσεις των αδελφικών λαών
της Ρωσίας και της Αρμενίας
πάντοτε χαρακτηρίζονται από
ιδιαίτερη πνευματική συγγένεια και
αμοιβαία υποστήριξη. Αυτή ήταν
και η περίπτωση κατά τη διάρκεια
των δραματικών γεγονότων πριν
από 100 χρόνια και κατά τη
διάρκεια των ετών του Μεγάλου
Πατριωτικού Πολέμου και κατά
τη διάρκεια του καταστροφικού
σεισμού του Σπιτάκ (του 1988)»,
δήλωσε ο Πούτιν.
«Και σήμερα θρηνούμε μαζί με τον
αρμενικό λαό», τόνισε ο Ρώσος
ηγέτης.
Εκατοντάδες πόλεις της Ρωσίας θα
πραγματοποιήσουν περισσότερες
από 2.000 εκδηλώσεις μνήμης
με αφορμή την 100η επέτειο της
Γενοκτονίας των Αρμενίων, δήλωσε
ο Πούτιν. Στις εκδηλώσεις θα
συμμετάσχουν όχι μόνο οι Αρμένιοι
στην Ρωσία, αλλά και δεκάδες
χιλιάδες εκπρόσωποι άλλων εθνών.
Ο πρόεδρος της Ρωσίας
επισκέφθηκε το μνημείο στο
Ερεβάν προς τιμήν των θυμάτων
της γενοκτονίας των Αρμενίων
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έτη
1915-1916.

Το ζήτημα της γενοκτονίας έχει
έλθει και πάλι στο προσκήνιο
λόγω της απόφασης του πάπα
Φραγκίσκου να χρησιμοποιήσει
ακριβώς τον όρο «γενοκτονία»
σε πρόσφατη ομιλία του, αλλά
και τη δεδηλωμένη πρόθεση της
γερμανικής Βουλής να υιοθετήσει
αυτόν τον χαρακτηρισμό. Η
Τουρκία ωστόσο επιμένει να
καταρρίπτει τον όρο «γενοκτονία»,
έχοντας προειδοποιήσει πως
τυχόν υιοθέτησή του από πολλούς
ευρωπαϊκούς θεσμούς θα μπορούσε

να πλήξει τις σχέσεις ΆγκυραςΒρυξελλών.
Έμμεση αναγνώριση από
Β.Πούτιν της Γενοκτονίας των
Ποντίων και των Μικρασιατών
Ελλήνων
Aπανωτές “σφαλιάρες”
έριξε στην Τουρκία ο Ρώσος
πρόεδρος Β.Πούτιν αναφέροντας
χαρακτηριστικά “δεν μπορεί να
υπάρξει καμία δικαιολογία για την
μαζική δολοφονία
ανθρώπων” για το ζήτημα
της αρμενικής Γενοκτονίας,
αναγνωρίζοντας έτσι και τις σφαγές
που υπέστη ο ποντιακός και ο
μικρασιατικός Ελληνισμός από τους
βάρβαρους Οθωμανούς.
Με αυτή τη δήλωσή του ο Ρώσος
πρόεδρος ουσιαστικά προχωρά

ηγέτες, όπως τον Ρώσο πρόεδρο,
διεθνοποιώντας το ζήτημα και
φέρνοντας σε δύσκολη θέση
όχι μόνο την Άγκυρα αλλά και
κάποιες...ρεπούσιες φωνές που
αρνούνταν πεισματικά ακόμα και
την ύπαρξη των σφαγών!
Τη θέση της Ρωσίας σχετικά με τη
γενοκτονία επαναβεβαίωσε ο Ρώσος
πρόεδρος, που είπε ότι οι μαζικές
δολοφονίες ανθρώπων δεν μπορούν
να δικαιολογηθούν.
«Η θέση της Ρωσίας ήταν και
παρέμεινε συνεπής: Πάντα
πιστεύαμε ότι δεν υπάρχει και
δεν μπορεί να υπάρξει καμία
δικαιολογία για την μαζική
δολοφονία ανθρώπων», δήλωσε
ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την
τελετή στη μνήμη των θυμάτων
της γενοκτονίας των Αρμενίων.
Ο Πούτιν υπενθύμισε ότι
η Ρωσία είχε ξεκινήσει
μια ολόκληρη σειρά
διεθνών νομικών πράξεων,
συμπεριλαμβανομένης της
Σύμβασης για την Πρόληψη και
την Τιμωρία του Εγκλήματος
της Γενοκτονίας (CPPCG), η
οποία εγκρίθηκε από τη Γενική
Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών το 1948.
«Η παγκόσμια κοινότητα πρέπει
να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε τα τραγικά
γεγονότα του παρελθόντος να μην
συμβούν ποτέ ξανά. Έτσι ώστε
όλα τα έθνη να μπορούν να ζήσουν
με ειρήνη και συναίνεση χωρίς να
γνωρίσουν τη φρίκη που προκύπτει
από την υποκίνηση θρησκευτικών
εχθροτήτων, επιθετικού εθνικισμού
και ξενοφοβίας», είπε ο Ρώσος
πρόεδρος.
Επιπλέον τόνισε ότι η Ρωσία
«ειλικρινά συμπάσχει με τον
αρμενικό λαό που έχει βιώσει μία
από τις πιο φρικτές τραγωδίες στην
ιστορία της ανθρωπότητας».
«Τα γεγονότα του 1915 έχουν
συγκλονίσει ολόκληρο τον κόσμο.
Και η Ρωσία τα εκλαμβάνει ως δική
της θλίψη. Εκατοντάδες χιλιάδες
αβοήθητοι και άστεγοι Αρμένιοι,
εκατομμύρια έχουν έλαβαν
καταφύγιο στο έδαφος της Ρωσίας

Το μνημείο είναι αφιερωμένο
στη μνήμη του 1,5 εκατομμυρίου
Αρμενίων που σκοτώθηκαν κατά
τη διάρκεια ενός από τα πιο
φοβερά γεγονότα στην ιστορία
της Αρμενίας, δήλωσε η υπηρεσία
τύπου του Κρεμλίνου.
Το συγκρότημα, που χτίστηκε το
1967, αποτελείται από την αίθουσα
της μνήμης, τον οβελίσκο της
αναγέννησης και ένα μουσείοινστιτούτο της γενοκτονίας των
Αρμενίων.
Η αίθουσα της μνήμης βρίσκεται
στο κέντρο, όπου υπάρχει μια
αιώνια φλόγα και πυλώνες που
συμβολίζουν φιγούρες σε πένθος. Ο
κοντινός στύλος από γρανίτη ύψους
44 μέτρων σε σχήμα βέλους στήλη
είναι ένα σύμβολο της επιβίωσης
και της πνευματικής αναγέννησης
του αρμενικού λαού.
Το μακρύ τείχος των 100
μέτρων περιέχει τα ονόματα των
αρμενικών πόλεων και χωριών
όπου πραγματοποιήθηκαν σφαγές.
Το μουσείο γενοκτονίας ιδρύθηκε
το 1995 και περιλαμβάνει
φωτογραφίες, στοιχεία για τον
πληθυσμό σχετικά με τον αριθμό
των Αρμενίων στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία και τα έγγραφα των
διαφόρων οργανισμών και των
κρατών που έχουν καταδικάσει τη
γενοκτονία.
Τώρα στο «παιχνίδι» εισέρχεται και
η ΕΕ η οποία « αποδυναμώνει» την
Άγκυρα και ηθικά, εμφανίζοντας
το πραγματικό «προσωπείο της
Τουρκίας», με την αναγνώριση
από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο,
της επαίσχυντης και βάρβαρης
γενοκτονίας 1,5 εκατομμυρίων
Αρμενίων.
Καιρός τώρα να προχωρήσει
και συνολικά η αναγνώριση της
γενοκτονίας των Χριστιανών
Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων της
Ανατολής από τους Οθωμανούς
και τους Τούρκους. Mετά και
το ευρωπαϊκό ψήφισμα που
αναγνώρισε την αρμενική
γενοκτονία είναι ευκαιρία να γίνει
το ίδιο και με τις υπόλοιπες.
Η Πρόεδρος της Βουλής Ζωής
Κωνσταντοπούλου στην Αρμενία

Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου
απέτισε φόρο τιμής στα θύματα
της γενοκτονίας στο μνημείο
Τσιτσερνακαμπέρντ στο Ερεβάν.
Σε μία λαμπρή και ιδιαίτερα
συγκινητική εκδήλωση μνήμης
καταδικάστηκε το έγκλημα της
γενοκτονίας από εκπροσώπους
κρατών και κυβερνήσεων,μεταξύ
των οποίων και ο Ρώσος Πρόεδρος
Βλαντιμήρ Πούτιν,ο Γάλλος
Πρόεδρος Φρανσουά Ολλάντ καθώς
επίσης ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
και της Σερβίας Τόμισλαβ Νίκολιτς.
Μνεία έγινε και σε άλλους λαούς
που έχουν υποφέρει μαζικούς
διωγμούς,μεταξύ των οποίων και ο
Ελληνικός λαός και αναγνώστηκε
από την επιζήσασα της γενοκτονίας
στη Ρουάντα το 1994 Έσθερ
Μουχαβάγιο το ψήφισμα του
Παγκόσμιου Φόρουμ κατά του
Εγκλήματος της Γενοκτονίας, το
οποίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του
στις 23 Απριλίου 2015. Χθες έλαβε
χώρα επίσης τελετή αγιοποίησης
των θυμάτων της γενοκτονίας
των Αρμενίων από την Αρμενική
Εκκλησία. Η διεθνής κοινότητα
με τον τρόπο αυτόν καταδίκασε
απερίφραστα τη γενοκτονία ως το
ειδεχθέστερο έγκλημα κατά της
ανθρωπότητας τονίζοντας ότι η
πρόληψη της γενοκτονίας εξαρτάται
από την αποτελεσματικότητα
της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και την πολιτισμική
ανοχή.
Εν συνεχεία, η Πρόεδρος της
Βουλής παρέστη σε επίσημο
γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν
των εκπροσώπων της διεθνούς
κοινότητας ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας της Αρμενίας
Σερτζ Σαργκσιάν, όπου και είχε
σύντομες συνομιλίες με τους
παρισταμένους Προέδρους της
Ρωσίας, της Γαλλίας, της Κύπρου
και της Σερβίας, καθώς επίσης με
Υπουργούς και μέλη Προεδρείων
Κοινοβουλίων από όλο τον κόσμο.
Η Πρόεδρος της Βουλής είχε
επίσημες συναντήσεις με τον
Πρωθυπουργό της Αρμενίας και
τον Πρόεδρο του Αρμενικού
Κοινοβουλίου. Επίσης θα
επισκέφθει την Ελληνοαρμενική
Σχολή Τουρισμού και συναντήθηκε
με τον Διευθυντή της Σχολής κ.
Άρθουρ Βαρντανιάν καθώς και
την έδρα Ελληνικών Σπουδών
του κρατικού πανεπιστημίου του
Ερεβάν,όπου συναντήθηκε με τον
καθηγητή κ. Άραμ Σιμονιάν
Επιστολή Σαρκοζί στον Ερντογάν
για τη γενοκτονία των Αρμενίων
“Εύχομαι να υπερισχύσει η λογική
και να συνεχιστεί ο διάλογος,
όπως αρμόζει μεταξύ δύο χωρών
που είναι σύμμαχοι και εταίροι”,
αναφέρει ο Σαρκοζί στην επιστολή
του προς τον Ερντογάν
Ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί
ζήτησε σε επιστολή που απέστειλε
στον Τούρκο πρωθυπουργό Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν να επιτρέψει
“να υπερισχύσει η λογική” και
“ο διάλογος” όσον αφορά το
νομοσχέδιο που ποινικοποιεί
την άρνηση της γενοκτονίας των
Αρμενίων από τους Οθωμανούς το

1915 και το οποίο θα εξετάσει η
γαλλική γερουσία.
“Εύχομαι να υπερισχύσει η λογική
και να συνεχιστεί ο διάλογος,
όπως αρμόζει μεταξύ δύο χωρών
που είναι σύμμαχοι και εταίροι”,
αναφέρει ο Σαρκοζί στην
επιστολή του προς τον Ερντογάν,
μετά την έντονη αντίδραση της
τουρκικής κυβέρνησης στο σχετικό
νομοσχέδιο.
Ο Γάλλος πρόεδρος προσπάθησε
να διαβεβαιώσει τον τούρκο
πρωθυπουργό ότι “αυτό το
νομοσχέδιο δεν αναφέρεται
συγκεκριμένα σε ένα κράτος ή
έναν λαό”, ενώ εκφράζει στην
επιστολή την ελπίδα “η Τουρκία να
αναλογιστεί τα κοινά συμφέροντα
που συνδέουν τις δύο χώρες και
τους δύο λαούς μας”.
Το νομοσχέδιο που ποινικοποιεί
την άρνηση της γενοκτονίας των
Αρμενίων υιοθετήθηκε στις 22
Δεκεμβρίου από τη γαλλική βουλή
και αν η γερουσία το ψηφίσει χωρίς
τροποποιήσεις θα τεθεί σε ισχύ.
Η Aγκυρα ζητεί από τη γαλλική
Γερουσία να απορρίψει το
νομοσχέδιο
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
Αχμέτ Νταβούτογλου κάλεσε
σήμερα τους Γάλλους γερουσιαστές
να απορρίψουν νομοσχέδιο που
ποινικοποιεί την άρνηση της
γενοκτονίας των Αρμενίων υπό
την Οθωμανική αυτοκρατορία,
δηλώνοντας ότι “αυτοί που
εκμεταλλεύονται την Ιστορία θα
είναι τα θύματα της εκμετάλλευσης
αυτής”. “Καλώ τους Γάλλους
γερουσιαστές να συλλογιστούν
εις βάθος, αν ψηφίσουν (το
νομοσχέδιο), η απόφασή τους δεν
θα έχει καμιά εγκυρότητα”, δήλωσε
ενώπιον των δημοσιογράφων.
Οι Γάλλοι γερουσιαστές αναμένεται
να αποφανθούν τη Δευτέρα επί της
πρότασης νόμου, η οποία εγκρίθηκε
ήδη από την Εθνοσυνέλευση στις
22 Δεκεμβρίου, που ποινικοποιεί
την άρνηση της γενοκτονίας των
Αρμενίων του 1915, την οποία η
Τουρκία αρνείται. Η νομοθετική
επιτροπή της Γερουσίας απέρριψε
την Τετάρτη το νομοσχέδιο
αυτό, εκφράζοντας τις έντονες
επιφυλάξεις ενός μέρους του
σώματος αυτού. Η επιτροπή
υιοθέτησε απόφαση σύμφωνα
με την οποία το κείμενο του
νομοσχεδίου “αντιβαίνει στο
Σύνταγμα”.
Ωστόσο το νομοσχέδιο αναμένεται
να υποβληθεί προς έγκριση κατά
τη συνεδρίαση της Γερουσίας
τη Δευτέρα και φαίνεται ότι μία
πλειοψηφία έχει διαμορφωθεί υπέρ
του νομοσχεδίου. Ο Νταβούτογλου
υπογράμμισε ότι, αν η Γερουσία
ψηφίσει το νομοσχέδιο, “αυτό
θα ήταν μια μαύρη κηλίδα στην
πνευματική ιστορία της Γαλλίας”
και ότι η Τουρκία θα υπενθυμίζει
“σε κάθε ευκαιρία” στους Γάλλους
το λάθος που διέπραξαν.
Το γαλλικό νομοσχέδιο ποινικοποιεί
την άρνηση όλων των γενοκτονιών,
συμπεριλαμβανομένης της
γενοκτονίας των Αρμενίων το 1915.

15 Γνώμη

Ο ANTYΠΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Ο Έλληνας καλλιτέχνης στο τραγούδι Αντύπας, με τον γιό του Πρόδρομο, την Ελεάνα Παπαϊωάννου,
την Χρύσα Μαραντέλη και άλλους δέκα μουσικούς και τεχνικούς, που φορουσαν μπλουζάκια με τον
τίτλο: “ANTYPAS WORLD TOUR”, έδωσε για πρώτη φορά, όπως είπε, στο Βανκούβερ μια συναυλία
παρουσία περισσοτέρων των τετρακοσίων ατόμων στο νέο κέντρο ANVIL CENTRE του New Westminster. Ομογενείς από όλα τα περίχωρα του Βακούβερ, Κάλγκαρη, Seattle Wa, Belligham, and Marysville
WA., έδωσαν με την παρουσία τους μεγάλο κέφι σε όλους.
O Έλληνας καλλιτέχνης χάρισε μια πολύ εύθυμη βραδιά γεμάτη κέφι, πολλοί χόρευαν πανω στα
τραπέζια και όπου εύρισκαν ελεύθερο χώρο στις γωνίες του κέντρου. Κατά την διάρκεια της συναυλίας
του ο Αντύπας τραγουδώντας από τραπέζι σε τραπέζι αγκάλιαζε και επέτρεπαι να φωτογραφίζεται και
να φιλιέται από τούς και τις θαυμάστριές του, μέχρι στις 2 ή ώρα το πρωί της Κυριακής. Φεύγοντας ο
κόσμος από το κέντρο έδειχνε πόσο ευχάριστα πέρασαν στην συναυλία ένός Έλληνα Καλλιτέχνη που
με τα τραγούδια του διασκεδάζει επί δεκαετίες την Ελλάδα και τους απόδημους Έλληνες. To κέφι είναι
ζωγραφισμένο στα πρόσωπα που βλέπετε και στο φωτογραφικό ρεπορτάζ του Κώστα Καρατσίκη.
Συγχαρητήρια στην ομάδα της εταιρείας NGG PRODUCTION, που έφερε στην πόλη μας έναν τόσο
άξιο καλλιτέχνη όπως ο ΑΝΤΥΠΑΣ.
Κώστας Καρατσίκης
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΝΤΥΠΑ
(Συνέχεια από σελίδα 15)

AHEPA Column
George Vassilas is a 25 year member of AHEPA. Having served in multiple positions
including National President of Sons of Pericles (first Canadian to hold that role) and Canadian President of AHEPA for 3 years; George will be providing an insight into AHEPA on a
monthly basis.
Throughout my 25 years in AHEPA, I have been asked three questions most frequently.
How did AHEPA start? What does AHEPA do? What is in it for me if I join AHEPA?
Last month, I answered How AHEPA started. This month, I will tell you what AHEPA does. The truth is that
AHEPA has done so much, that I would need an entire newspaper to list everything. I will focus on what AHEPA
has done in Canada, and for Greece. It is important to note that the mission statement of AHEPA is to promote Hellenism, Education, Philanthropy, Civic Responsibility and Family & Individual Excellence.
Relationship with the Church
AHEPA started in Canada in 1928 in Toronto and in the 87 years that have followed, AHEPA’s strongest relationship
has been with the Greek Orthodox Church of Canada. AHEPA has contributed in assisting every Greek Church in
Canada from Halifax to Victoria. This commitment and support of the Greek Orthodox Church has translated into
many of our members being named Archons of the Canadian Greek Orthodox Church. Other than the Philoptochos,
I do not believe that there has been any other Hellenic Organization that has consistently supported the Greek Orthodox Church in Canada as much as AHEPA.
Relationship with the Canadian Government & Promoting Hellenism
Did you know that AHEPA is the first Hellenic organization in Canada that was honored with a stamp by Canada
post? In 2003 AHEPA Canada celebrated 75 years and Canada Post issued a commemorative stamp celebrating the
anniversary. In their research, Canada Post found that AHEPA had consistently made a difference in every community they were involved. Their findings revealed that the typical annual contribution by AHEPA to their community
was forty thousand dollars ($40,000). That contribution was in the form of scholarships & donations.
AHEPA impact in Ottawa has been significant. Since 1960, AHEPA has organized 4 Parliamentary banquets honoring our Prime Ministers for their commitment to Civic Responsibility. The Prime Ministers honored were Diefenbaker, Mulroney, Chretien and Harper. These events brought Hellenic issues to the forefront. Usually, these events
are preceded with a visit on Parliament Hill to visit with Members of Parliament and the Prime Minister. During
these visits, AHEPA Canada has the opportunity to discuss many issues of concern to Canadians of Hellenic decent.
These issues are (but not limited to), The illegal occupation of northern Cyprus by Turkey; Religious freedom of the
Ecumenical Patriarchate of the Greek Orthodox Church; Reopening of Halki; Recognition of the Pontian Genocide;
Enforcement of an exclusive economic zone for Greece; Ratification of the Treaty of the Sea by all countries; Opposition to the usage of the name Macedonia by F.Y.R.O.M; The return of the Parthenon marbles to Greece.
CIVIC RESPONSIBILITY:
In 2011, AHEPA Canada organized the very first Hellenic – Israeli conference that was held in Montreal. Professor Andre Gerrolymatos made the suggestion during the AHEPA Supreme Convention that was held in Montreal in
2010. This historic event brought together many academics, historians and politicians from Canada, Greece and Israel. The goal of the conference was to strengthen ties between these two ancient civilizations; to bring together the
diaspora of each country for the cross promotion and defense of Greece and Israel. The second Hellenic – Israeli
conference was held in Washington DC in 2012.
EDUCATION:
The E in AHEPA stands for Education and this is one of the pillars of our organization. AHEPA sponsors a scholarship that gives many students the opportunity to travel to Greece and earn credits. While attending the AHEPA
Journey to Greece Program, these students will be in Greece between 4-6 weeks earning University credits; enhancing their love of Hellas, Hellenism, and History. On top of this national scholarship, each city in Canada, and each
region (District) also offers students the opportunity to earn scholarships. Last year in Vancouver, AHEPA District
26 (British Columbia) gave away ten thousand dollars (10k) in scholarships to local students. In AHEPA District 24
(Alberta – Manitoba) Ahepa gave away five thousand (5k) in Scholarships. In AHEPA District 23 (Ontario – Maritimes) AHEPA gave away five thousand dollars (5k) in Scholarships.
The Ahepa Family Charitable Foundation of Canada (AFCFC) is a not-for profit charitable entity that manages many
other scholarships across Canada. They include the Demetriades Medical Scholarship; the Katsepontes Family Legal/Medical Scholarship; The Nick Aroutzidis Engineering Scholarship; The Dean and Nina Antonakes Arts Scholarship. This foundation started in 1983 through the hard work of many members of the AHEPA family across Canada.
PHILANTHROPY
The philanthropic impact
that each AHEPA Chapter
has had in Canada is immeasurable. Here are some
examples. $1,5000,000.00
(1.5M) donation to
Regina Hospitals by the
Regina AHEPA Family.
$250,000.00 donation to the
Shriners Hospital in Montreal for the naming rights
of the Montreal AHEPA
Family Education Center
in the Shriners Hospital
Canada; $200,000.00 donation to Giant Steps School
for Autistic Children by the
Montreal AHEPA Family.
$100,000.00 donation to
the Papachristidis Hellenic
Chair of McGill University
by the Montreal AHEPA
Family. $30,000 donation
to Sick Childrens Hospital
in Toronto by the Toronto
AHEPA. $20,000 donation
by the Vancouver Daughters
of Penelope to the Vancouver Childrens Hospital.
Donations to Camp Meta-

(Continued on Page 19)
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Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Επίθεση διαδηλώτριας στον Ντράγκι
την ώρα της συνέντευξης Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών
και Πετρουπόλεως
Ίλιον 22.04.2015
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Διεκόπη για λίγα λεπτά η συνέντευξη Τύπου του προέδρου της ΕΚΤ,
Μάριο Ντράγκι στην έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
στη Φρανκφούρτη,την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015,όταν νεαρή
γυναίκα πήδηξε επάνω στο πόντιουμ φωνάζοντας στα αγγλικά
«τέλος στη δικτατορία της ΕΚΤ». λόγων εισβολής διαδηλώτριας
στον χώρο.Η νεαρή γυναίκα κινήθηκε προς το μέρος του Ιταλού
τραπεζίτη,φώναξε συνθήματα («Τέλος στη δικτατορία της ΕΚΤ»)
κατά της Κεντρικής Τράπεζας,πέταξε κομφετί και απομακρύνθηκε
άμεσα από τους άνδρες ασφαλείας.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 21 Απριλίου ε.ε. στο Πολιτιστικό
Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
(οδός Μεγάλου Βασιλείου 15, Ρούφ), η
παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητού
της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Αθηνών Δρος Σπυρίδωνος Ι. Στεργίου, με
τίτλο: «Ιερός Ναός Αγίων Αντωνίου και
Ανδρέου Αυλώνα Αττικής», εκδόσεως της
Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Για το παρουσιαζόμενο τόμο μίλησαν: η Καθηγήτρια της Χριστιανικής Αρχαιολογίας της
Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Ιωάννα
Στουφή – Πουλημένου, ο Ομότιμος Καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού
και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου
Αθηνών και Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών
Μνημείων, κ. Νικόλαος
Ζίας και η Διευθύντρια του
Μουσείου της Πόλεως των
Αθηνών του Ιδρύματος
Βούρου Ευταξία και
Επίτιμη Διευθύντρια
Αρχαιοτήτων του
Υπουργείου Πολιτισμού
κ. Αγλαϊα Αρχοντίδου –
Αργύρη. Το συντονισμό
της εκδήλωσης είχε
ο Αρχισυντάκτης
της εκκλησιαστικής
εφημερίδας “Στύλος
Ορθοδοξίας”,
δημοσιογράφος – συγγραφέας κ. Παναγιώτης Ριζόπουλος.
Οι εκλεκτοί ομιλητές αναφέρθηκαν στη δομή του βιβλίου και στα ιστορικά στοιχεία του
Ναού ενώ μετά το πέρας των εισηγήσεων την εκδήλωση χαιρέτισαν: ο Πρόεδρος των
Φοιτητών της Ανωτάτης
Εκκλησιαστικής Σχολής
Αθηνών και ο Πρόεδρος
του Πολιτιστικού Συλλόγου
Αυλώνος “Το Σάλεσι”
δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος
Παχής. Την εκδήλωση
έκλεισε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως
κ. Αθηναγόρας, ο οποίος
ευχαρίστησε το συγγραφέα
για τον καρπό της
επιστημονικής έρευνάς του,
τους συντελεστές της έκδοσης και της οργάνωσης της παρουσίασης.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Ποιμενάρχης μας κ. Αθηναγόρας, ο λόγιος Μητροπολίτης
Κορωνείας κ. Παντελεήμων,
ο Πρωτοσύγκελλος, ο
Γενικός Αρχιερατικός
Επίτροπος και πολλοί
κληρικοί της Ιεράς
Μητροπόλεώς μας, φίλοι και
φοιτητές του συγγραφέα από
την Ανωτάτη Εκκλησιαστική
Σχολή Αθηνών, εκπρόσωποι
του πνευματικού κόσμου,
δημοσιογράφοι και πλήθος
κόσμου που γέμισε την
καλαίσθητη αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου.

Ο κ. Ντράγκι συνέχισε τις δηλώσεις του, εμφανώς ταραγμένος.
Πρόκειται για την Γιοζεφίνε Βιτ,21 ετών από το Αμβούργο,ενώ η
φεμινιστική ακτιβιστική ομάδα FEMEN ανέλαβε την ευθύνη για την
επίθεση.
Στο μαύρο μπλουζάκι που φορούσε η νεαρή,ήταν γραμμένο το ίδιο
σύνθημα με διαφορετική την ορθογραφία της λέξης δικτατορία (που
παραπέμπει αλλού...): «End ECB Dick-tatorship».
Η Βιτ είναι η διαδηλώτρια που εμφανίστηκε πέρυσι γυμνόστηθη
μπροστά στον Βλαντιμίρ Πούτιν,όταν εκείνος είχε επισκεφθεί το
Αμβούργο με τη Γερμανίδα καγκελάριο.
Μετά την διαμαρτυρία,η γυναίκα συνελήφθη,αλλά μετά από δύο
ώρες αφέθηκε ελεύθερη.
Αν και πολλοί δήλωσαν ότι την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι
Femen,η ίδια έσπευσε να τηρήσει αποστάσεις από την οργάνωση.
«Η επίθεση με τα κομφετί δεν είναι διαμαρτυρία της Femen.
Συγγνώμη κυρίες μου,αλλά θεωρώ τον εαυτό μου ανεξάρτητη
ακτιβίστρια» αναφέρεται σε λογαριασμό στο Twitter που θεωρείται
ότι ανήκει στην ίδια. Στο ίδιο tweet αυτοπροσδιορίζει τον εαυτό της
ως «πρώην μέλος των Femen».
Παράλληλα, ανάρτησε το κείμενο που περιείχαν τα φυλλάδια που
πέταξε στον Ντράγκι.
Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται: «ΕΚΤ, Αφέντη του σύμπαντος
σας υπενθυμίζω πως δεν υπάρχει θεός όμως υπάρχουν άνθρωποι
πίσω από αυτές τις ζωές και αν βασιλεύετε αντί να υπηρετείτε θα
ακούσετε τις φωνές μας».
«Μας ανήκουν οι ζωές μας και δεν είμαστε μάρκες στον τζόγο
της ΕΚΤ για να παίξουν μαζί τους, να τις πουλήσουν, να τις
καταστρέψουν» αναφέρεται στο κείμενο.
«Θα ακούσετε τις κραυγές μας πιο δυνατά, πιο έντονα, μέσα και
έξω από τους διαδρόμους σας, παντού και δεν δικαιούστε ηρεμία»
προσθέτει το κείμενο.
«Σήμερα είμαι μια πεταλούδα που σας στέλνει μια φράση,
φοβηθείτε όμως, θα έρθουν κι άλλα. Η ΕΚΤ δεν απαλλάχθηκε από
το χρέος της» καταλήγει το μήνυμα.
Η νεαρή διαδηλώτρια ειρωνεύεται μάλιστα τους άνδρες της
ασφάλειας του Ντράγκι, λέγοντας ότι είναι τόσο «ικανοί» όσο
εκείνοι του Πούτιν.
Για να αποκτήσει πρόσβαση στη συνέντευξη Τύπου,η νεαρή γυναίκα
ισχυρίστηκε ότι είναι δημοσιογράφος που εργάζεται σε έναν
δημοσιογραφικό οργανισμό. Φίλος της νεαρής γυναίκας είπε ότι η
Βιτ επιθυμεί «ειρήνη και ευτυχία για τις ζωές μας, για την Ελλάδα
και για όλες τις χώρες της Μεσογείου».
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ομιλεί
προ πολλών χιλιάδων χρόνων.

ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΓΟΜΕΣ

Να πιώ νεράκι δροσερό
από τις ρίζες του που βγαίνει
ν’ακούσω το βέλασμα τ’ αρνιού
το γλυκό κελάδημα τ’ αηδονιού.

από την Ιωάννα Μπαμπέτα

Συγγραφέας: Βασίλης Κουτσιαρής
Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Η Νικολέτα έχει μαγευτεί από τις
γόμες των φιλενάδων της. Χωρίς
να το σκεφτεί τις παίρνει. Θα τις
επιστρέψει σύντομα, απλώς θέλει
λίγο να τις χαρεί. Όταν όμως την
άλλη μέρα καταλαβαίνει πως οι
φίλες της είναι στεναχωρημένες,
στεναχωριέται κι εκείνη. Μιλάει στη
μαμά και στον μπαμπά και η λύση
βρίσκεται.
Το ξένο είναι πάντα πιο γλυκό. Όμως είναι ξένο και πρέπει να το
σεβόμαστε. Μια ιστορία που μιλάει για την λαχτάρα και τη ζήλεια που
νιώθουν πολλές φορές τα παιδιά για αντικείμενα που δεν τους ανήκουν.
Ένα βιβλίο για τη μαγεία των πραγμάτων. Μια ιστορία – ξόρκι για την
κλεψιά.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΜΑΘΗΜΕΝΟΥ

Να κόψω άσπρη κηρύθρα
από τα εκεί μελίσσια
που είναι γεμάτα μέλι
από την αγνή κυψέλη.
Το σκουργιασμένο δίκανο
Θα τo αφήσω τότε
Με το καινούργιο αυτόματο
Θα πάω να κυνηγήσω΄.
Κι’ αφού πάρω τον Λέοντα
εκείνον π’ αγαπούσα
την έξεπνη την Φτέρη
και την μικρή κανέλλα.

Η ζωή είναι γλυκιά για τον Λάμπη.
Έχει τον έλεγχο και κάνει ό,τι του
αρέσει. Είναι τύπος χαλαρός και κουλ
κι ίσως γι’ αυτό κάποιες φορές να
μπλέκει σε μπελάδες. Ένα θανάσιμο
λάθος είναι η αιτία για να τον
αποκαλούν όλοι UFO. Τι χειρότερο
από το να σου κολλήσουν ένα
παρατσούκλι που χαλάει την εικόνα
σου; Ο Λάμπης όμως δεν το βάζει
κάτω. Πέφτει και σηκώνεται. Ζει τη
ζωή του με πάθος.
Ένα βιβλίο που διαβάζεται πολύ
ευχάριστα από τους νεαρούς αναγνώστες. Κι αυτό γιατί μπορούν να
ταυτιστούν. Έχουν τις ίδιες ανησυχίες. Γιατί η ζωή ενός παιδιού στις
τελευταίες τάξεις του Δημοτικού δεν είναι τόσο εύκολη όπως ίσως
νομίζουν όλοι. Κι είναι παρήγορο να βλέπεις έναν μικρό αγωνιστή να
αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με δυναμισμό και χιούμορ.

Να περάσω από το μύλο του
Καμπά
νάβρω το Φώτη Μυλωνά
που άριστα κυνηγά
και τα τρία λιθάρια κυβερνά.

Από πολύ καιρό ο ομογενείς μας κ. Γιάννης Παπούλιας, ο οποίος από χρόνια
έφυγε από το Edorado Saskatchewan και εγκατάσταθηκε στο Βανκούβερ
μου μιλούσε να μου στείλει ποιήματα. Πριν από λίγες ημέρες λάβαμε ένα
φάκελλο με ποιήματα και ιστορίες που έγραφε εκεί στη μοναξιά και τα
έστελνε στην εφημερίδα που βγαίνει στο Παγκράτη καλαβρύτων απ’ όπου
κατάγεται και λέγεται «Παγκρατέϊκα Νέα» τώρα θέλει να τα μοιράσει και
μαζί μας.
Σήμερα δημοσιεύουμε ένα ποιημά του που είχε γράψει όταν ήταν στο Eldorado Sask.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΗΤΕΥΜΕΝΟΥΣ

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

Ήθελα το χωριό μου ν’ αντικρύσω
τη μάννα μου που με καρτερεί
τους φίλους και συγγενείς

για να τους χαιρετίσω.

Να πάω στο Ντοποστινό
κυνήγι τότε για να βρώ
Που πρώτη η Ηρώ
εκτυπούσε το λαγό.
Να πάω ψηλά στο Δρακοβούνι
στα όρη στα βουνά
να βρω μπεκάτσες πέρδικες
περιστέρια και πουλιά.
Σαν πρώτα να πιώ νερό
από τη μικρή βρυσούλα
που την θολώνουν οι πέρδικες
του Δρακοβουνιού τ’ αγρίμια.
Ν’ ιδώ τα έργα του Λάδωνα
και την καινούργια Λίμνη
που η πέτροφα έκανε φωλιά
στα γαλανά της τα νερά.
Να πάω στα Καλάβρυτα
Μέγα Σπήλαιο κι’ Άγια Λαύρα
εκεί που πρώτ’ άναψε
της Λευτεριάς η Δάδα
Ιωάννη Παπούλιας
Εκ Παγκρατίου Καλαβρύτων
Eldorado Sask.

Να ιδώ το κλήμα στα Σελλά
δίπλα στον Άη-Νικόλα
για το οποίον ο Παυσανίας
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ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΙΑ

Ν’ ακούσω τον κότσυφα να
τραγουδεί
την πέρδικα να κελαϊδεί
ν’ ακούσω το φλοίσβο του
Τράγου ποταμού
τον Λαδωνα της ξακουστής
Κατσάνας.

Συγγραφέας: Ισμήνη Χ. Μπάρακλη
Εικονογράφηση: Γιώργος
Δουτσιόπουλος
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ

ΚΡΥΦΑ ΤΑΛΕΝΤΑ

ΠΟΙΗΜΑ

RENOVATIONS

RESIDENTIAL
DRAINS
- DRAIN TILES
- WATER MAIN
REPLACEMENT
- SUMPS

Ένας γέρος κι η γριά του,
που δεν είχανε παιδιά..
Τσακωνόνταν όλη μέρα
για αστεία σκηνικά..
ΓΕΡΟΣ: Φτιάξε μου μωρέ
γυναίκα μία πίττα με τυρί...
ΓΡΙΑ: Άσε μας μωρέ ξεκούτη..
Τώρα παίζω με τ’ αρνί!
ΓΡΙΑ: Σύρε να μου φέρεις
ξύλα...
Θέλει φλόγα το ψωμί!
ΓΕΡΟΣ: Τώρα κάθομαι στον
ήλιο και χαζεύω την αυγή!
ΓΡΙΑ: Δεν ακούς που σου
μιλάω?
Ξεμωράθηκες θαρρώ!
ΓΕΡΟΣ: Άρχισες πάλι τη
γκρίνια?
Μιά στιγμή δε σε μπορώ!
ΓΕΡΟΣ: Τράβα να μαζέψεις
χόρτα.. και ψαράκι λαχταρώ!
ΓΡΙΑ: Θα σου φτιάξω
φασολάδα..
Με τη μέση δε μπορώ!
ΓΡΙΑ: Έλα να με βοηθήσεις...
Θέλει λίπασμα η γη...
ΓΕΡΟΣ: Πόνεσαν τα δυό μου

χέρια...
Ας το...Αύριο το πρωί!
ΓΡΙΑ: Πω!Πω! Ίδρωσες
καημένε!
Πιάστηκες στον καφενέ...
Με τους άλλους τους
μπερμπάντες
που χαζεύουνε μικρές!
ΓΕΡΟΣ: Πήγαινε να μου
ψωνίσεις, τσίπουρο
και παστουρμά...
Μα μη πιάσεις την κουβέντα
με τον Μπάμπη στη γωνιά!!
ΓΡΙΑ: Έλα να με τρίψεις λίγο...
Ξεγοφιάστηκα ξανά!
ΓΕΡΟΣ: Άφησέ με Χριστιανή
μου...
Με πονάει η κοιλιά!
Έτσι τρώγονταν τη μέρα..
Λες και ήτανε παιδιά!
Ώσπου πέθαναν μιά νύχτα
και οι δυό τους αγκαλιά..
Ένας γέρος κι η γριά του που
δεν είχανε παιδιά ..
Τσακωνόνταν όλη μέρα έτσι για
παρηγοριά....

Xριστίνα Γαλιάνδρα Strada

TURKISH CYPRIOT ELECTION
I find it difficult to understand one thing!
Today, elections will be held in the Turkish military occupied
part of Cyprus. All the candidates are aiming to form a pseudogovernment with all its implications. Turkey has also put its own
party candidate! Our President on the other hand, has publicly announced that negotiations will start soon after the election results
on the basis of the proposed BBF.
No Mr. President! There is this small matter of Turkey’s military
invasion of Cyprus and not a matter for holding negotiations to
partition the island. Have you forgotten that? Unless the Turkish
Cypriot Leadership and Turkey both abandon their ambitions for a
separate “TRNC” state there is nothing to be discussed.
If any discussions are to be held they should be on the basis to:
either scrap or revise the existing flawed Cyprus Constitution so it
can serve all citizens of the Republic fairly and equally and not to
divide the island. Foremost, work together with the Turkish Cypriot citizens and develop a unified effort on finding effective and
civilized ways to get rid of the Turkish troops out of this country
of ours. To negotiate terms for a new state within the state would
bring suffering for years to come for both communities.

-

-

How can the Cyprus government negotiate with someone who’s
main objective is to form their own separate pseudo-government
by carving up the country into two separate states? No Mr. President, people will not allow petty-politicians to destroy the Republic of Cyprus for political expediency and dogmatism

#ALL US TODAY
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morphosis BC by AHEPA Victoria
and AHEPA Vancouver. Added to
these donations are the multiple donations that each city makes to their
local Greek School programs.
These are just a few examples of the
impact that the AHEPA Family has
had across Canada.
ASSISTING GREECE:
Not only now during the economic
crisis, but throughout our existence
AHEPA has worked very hard to
support Greece. Here are just a few
examples of what AHEPA has done
globally to financially assist Greece:
In 1950, AHEPA started its’ first
capital campaign and built the

AHEPA Childrens Hospital in Thessaloniki. The fundraising took just
10 years and the Hospital is now
the leading teaching hospital in the
Balkans. Also, the AHEPA built
a new wing to the Evangelismos
Hospital in Athens. AHEPA Athens
HJ1 takes the responsibility of this
Hospital to heart. Did you know
that any paid member of AHEPA,
who might need hospital care while
in Athens, will receive it for free
by simply showing a valid AHEPA
membership card. The AHEPA also
managed 15 medical clinics across
Greece up to 1980.
When the crisis hit, AHEPA undertook to help feed the underprivileged citizens of Greece. In just 2
years, the AHEPA in North America

raised two hundred and fifty thousand dollars ($250k) and helped
feed 200 Greek citizens monthly.
AHEPA also raised funds to donate
much needed medical equipment to
various medical institutions across
Greece. Partnering with the IOCC,
AHEPA has shipped 7 containers of
medical supplies each carrying one
million dollars’ worth of medical
supplies.
The truth is, the answer to the question; What does AHEPA do; is A
LOT. When you join AHEPA, you
are not limited to everything listed
above. As a global fraternal organization, we have no bounds to what
we can do in your city, in Canada,
and for Greece.
For more information on how to
join AHEPA, please reach out to
George Vassilas 778-872-2600 or
georgevassilas@gmail.com

ΠΕΝΘΗ
ΣΚΛΙΒΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
1925-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 18 Μαρτίου 2015 η
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΚΛIΒΑΝΟΥ, το τρισάγιο έγινε την ετάρτη
15 Μαρτίου 2015 στις 7:30 στον Ι.Ν. του Καθεδρικού
Ναού Αγίου Γεωργίου, η κηδεία της έγινε την Πέμπτη 26
Μαρτίου 2015 και η ταφή της στο κοιμητήριο Forest Lawn
Memorial Park Burnaby.
Στην κόρη της Καty, στα εγγόνια της Christian & Michael και στις αδερφές της στο Τορόντο και στην Ελλάδα.
Ευχομαστε θερμά συλλυπητήρια σε όλους τους συγγενείς.

ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΟΣ (BILL)
1921-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 15 Απριλίου
2015, ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ.
Γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου το 1921
στη Συκέα Λακωνίας. Ο ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ήταν από τα αρχικά μέλη
του Συλλόγου Υπερηλίκων της Βρετανικής
Κολομβίας. Διετέλεσε πρόεδρος και εργάστηκε μαζί με το
Δοικητικό του Συμβούλιο ακούραστα για πολλά χρόνια
για την πρόοδο του Συλλόγου.Το τρισάγιο έγινε στις 20
Απριλίου 2015, στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου, στις 7:30.
Η κηδεία του έγινε στις 21 Απριλίου 2015. Στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου 2015 και η ταφή του στο κοιμητήριο του
Valley View Surrey.
Στην σύζυγό του Λιγερή, στις κόρες του Πόπη και Ελένη
(Παναγιώτη) στα εγγόνια του Roya,Sahara,Christiane,
Vanessa, Lily και σε όλους τους συγγενείς, και φίλους,
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΝΟΤΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (STEVE)
1926-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 20 Απριλίου 2015, ο
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΟΤΑΡΗΣ. Το τρισάγιο έγινε την Δευτέρα 27
Απριλίου 2015, στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 7:30.
H κηδεία έγινε την Τρίτη 28 Απριλίου 2015, και η ταφή
του στο κοιμητήριο Forest Lawn, Burnaby. Στην σύζυγό
του για 61 χρόνια Αναστασία, στον γιό του Νίκο (Ελλη),
στα εγγόνια του Αμελία, Κείρα, Σταυρούλα, Σπυριδούλα
και σε όλους τους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

NATIONAL SECURITY ADVISOR WIT KOTZIA
THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary

Αγαπητοί

April 22, 2015

Αναγνώστες,
συμπληρώνοντας τον
Σεπτέμβριο 27 χρόνια
κυκλοφορίας
της “ΓΝΩΜΗΣ”, και επειδή
τα έξοδα της έκδοσης
έχουν διπλασιαθεί, θα
σας παρακαλέσουμε αν
επιθυμείτε να συνεχίσουμε
την έκδοσή της, ζητάμε
την ενίσχυση απ’ όλους,
Κοινότητας, οργανώσεις,
Συλλόγους και ιδιώτες.

Statement by NSC Spokesperson Bernadette Meehan on National
Security Advisor Susan E. Rice’s Meeting with Greek Foreign Minister Nikolaos Kotzias
National Security Advisor Susan E. Rice met today with Foreign
Minister Nikolaos Kotzias of Greece. Ambassador Rice and the
Foreign Minister discussed a range of security issues in Europe and
the Middle East, including Russia’s actions in Ukraine. They agreed
that full implementation of the three Minsk agreements is essential
to resolving the crisis in eastern Ukraine. On the economy, Ambassador Rice encouraged the Minister to work closely with European
and IMF partners to agree on a concrete set of reforms that will set
Greece on a sustainable path to growth within the Eurozone.
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ΛΑΜΠΡΟΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΟ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Το απόγευμα της Τετάρτης
22ας Απριλίου 2015, εψάλλει
Μέγας Εσπερινός στον Ι.Ν.
του Αγίου Γεωργίου από τους
ιερείς της πόλης Βανκούβερ, που
παρακολούθησαν πάρα πολλοί
πιστοί.
Την επομένη το πρωί, Πέμπτη
23 Απριλίου ημέρα μνήμης του
Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου
του τροπαιοφόρου, έγινε λειτουργία
όπου συνλειτούργησαν με τον
ιερέα π. Κων/νου Οικονόμου οι
ιερείς, π. Δημήτριος Παρτσάφας,
π. Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος, π.
Κων/νος Καλτσίδης, π. Τιμολέον Πράττας και οι ιερείς Father Drago Knezenic, από την Σερβική εκκλησία St.Sava
του Βανκούβερ και ο Father Michael Gillis, από την εκκλησία Holy Nativity Antiochian Orthodox του Langley, παρουσία μεγάλου εκκλησιάσματος. Στη Δοξολογία παρευρέθηκαν ο Προξενικός Λιμενάρχης κ. Γεώργιος
Γιαννάκης, η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Έφη Κερασιώτη, η επίτιμος Πρόξενος Κύπρου κα Τασούλα
Berggren, προέδροι και αντιπρόσωποι των ελληνικών κοινοτήτων, ελληνικών οργανώσεων, η πρόεδρος φιλοπτώχου
Αγίου Γεωργίου κα Ελένη Αρβανίτου και
η Πρόεδρος Φιλοπτώχου Αγίων ΝικολάουΔημητρίου κα Ελένη Τσεμπερλή, η οποία
είναι και Αντπρόεδρος Φιλοπτώχου Καναδά.
Μετά την θεία λειτουργία η κοινότητα
παρεχώρησε γεύμα σε όσους παρέμειναν.
Κώστας Καρατσίκης

Στη φωτογραφία δεξιά
η Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ, κα
Έφη Κερασιώτη δέχεται μια
ανθοδέσμη λουλούδια από
την κα Ελένη Ιωαννίδου.

