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Hellenic Community of Vancouver
Gold Plate Dinner 40th Anniversary

Met Youth BC Assembly

On May 18th 2016 at the Hellenic Community Center took place the 40th Anniversary of “The Gold Plate Dinner” with great success
The car, a 2016 Audi
A4, was bought out
by Sal Audia from
GNK Insurance
who still had one of
his own tickets in
the barrel. He paid
$6,000 each to the
other 5 finalists and
also made a $10,000
donation to the
Hellenic Community
which he asked if it
can be put toward
youth programs and
youth camp. After
we made the deal
final we continued the draw to see which ticket would be the last out and it would
have been Sal's ticket anyway!
It is also worth mentioning that Sal Audia's company GNK Insuarnce was one of the
Gold Sponsors of the event and that he is a very good friend and supporter of the
Hellenic Community not only for Gold Plate but for other events as well.

The Gold Plate Committee recognized on the occasion of the 40th anniversary the
original committee that started the Gold Plate Dinner and presented each one with a
personalized pen (engraved with their name and the words "Gold Plate Dinner"):
•
George Chronopoulos
•
George Vastardis
•
the late Peter Palivos represented by his sons
•
the late Greg Pappas represented by his son Ken who still serves on the committee today with his son Greg Jr. (3 generations of this family have been on the Gold
Plate Dinner)
•
Mel Botsis
•
Peter Tsakumis
•
Art Virvilis (absent from
the dinner last night but part of the
original committee)
•
Angelo Graffos for his final
year on the committee this year, the
last one of the previous generation
•
Tony Parsons, the original
Celebrity Master of Ceremonies
•
Terry Sklavenitis
Also attending the event were His Eminence Metropolitan Sotirios of Toronto and
representing the MP for Vancouver Quadra, Joyce Murray, was Ryan Porter from her
constituency office.
George Kavouras

(See more pictures of the great success on page 2)

O

ver the May Long Weekend His Eminence joined the Regional Youth Assembly
which took place in Penticton, BC organized and led by Rev. Fr. Constantinos
Economos and Met Youth Board members, Elleni Asimakis (VP), Yanni Alexandropoulos, and Aphrodite Koseos. His Eminence spoke to our youth, answered their
questions, ate meals with them, celebrated Sunday Divine Liturgy for the Youth and the
Greek Orthodox Community of Penticton, and ended the weekend with the Youth’s Dinner Dance. The theme of the Conference was the Middle Way which talked about living
a Christian life in an unchristian world.
Rev. Fr. Evangelos Aravantinos, Rev. Fr. Kostadinos Kaltsidis,and Rev. Fr. Timoleon
Prattas also participated in the Vespers, Divine Liturgies, and youth assembly.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Από δεξιά:Ο Γεν. Πρόξενος κ.Αλέξανδρος Ιωαννίδης, η αξιότιμος Πρωθυπουργός
Τορόντο κα. Wynne. και ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο (Καναδά)
κ. Σωτήριος

Παρουσία της
πρωθυπουργού
του Οντάριο
κ. Kathleen
Wynne, έγιναν
σήμερα (4
Μαίου 2016)
το απόγευμα
τα εγκαίνια
του νέου
καταστήματος
του Γενικού
Προξενείου
της Ελλάδος
στο Τορόντο,
στο 1075 Bay
Street, Suite
#600.

Στα επίσημα εγκαίνια παρέστησαν, εκτός από την πρωθυπουργό κ. Wynne με τη
συνοδεία της, πολλοί εκλεκτοί Καναδοί και Έλληνες ομογενείς, μεταξύ των οποίων
ήταν ο μητροπολίτης, ο αρχιμανδρίτης κ. Δελής, διευθυντής της θεολογικής σχολής, ο
βουλευτής κ. Πήτερ Ταμπουνς, η δημοτική σύμβουλος κ. Μαίρη Φραγκεδάκη,
ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Αντώνης Αρτεμάκης, ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής
κ. Δημ. Κάρας, ο πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού κ. Γιάννης Φαναράς, ο πρόεδρος
του Οργανισμού Ελληνικής Κληρονομιάς κ. Γιάννης Δάγωνας, η πρώην υπουργός,
καθηγήτρια κ. Μαρία Μπουτρογιάννη, η κ. Ειρήνη Κερογλίδου με τον γιό της Γιώργο,
ο δικηγόρος κ. Γιάννης Σώτος, οι επιχειρηματίες κ.κ. Νικολάου και Μαντζιάρης
και πολλοί άλλοι. Ο γενικός πρόξενος κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης, ως οικοδεσπότης,
υποδέχτηκε στην είσοδο του κτιρίου την πρωθυπουργό κ. Wynne με τους ακολούθους
της καθώς και τον μητροπολίτη Σωτήριο.
Μετά τη σύντομη ενημερωτική σύσκεψη της πρωθυπουργού με τον γενικό πρόξενο κ.
Ιωαννίδη, παρουσία του μητροπολίτη, έγιναν οι σχετικές συστάσεις των καλεσμένων,
ακούστηκαν οι Εθνικοί Ύμνοι των δυο χωρών, πήραν το λόγο για σύντομο χαιρετισμό
ο μητροπολίτης, ο κ. Αρτεμάκης, η κ. Wynne και ο γενικός πρόξενος κ. Ιωαννίδης.
Τέλος όλοι οι επίσημοι βρέθηκαν στην είσοδο του Γ. Προξενείου όπου η πρωθυπουργός
κ. Wynne με τον γενικό πρόξενο έκοψαν συμβολικά την κορδέλα, εγκαινιάζοντας τις
νέες εγκαταστάσεις του Γ. Προξενείου της Ελλάδας στην πόλη μας.
Πήτερ Γαλιάτσος
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Gold Plate Dinner 40th Anniversary Photos
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

ΤΗΛ: 604-681-1381
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:
09:30 π.μ. ΕΩΣ 1:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ
ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

THΛ: 604-266-7148 / 7149 FAX: 604-266-7140

ΗΕLLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER

4500 Arbutus Street,Vancouver, B.C. Canada V6J 4A2
THΛ:604-266-7148 \ 7149 FAX:604-266-7140

St.George Greek Orthodox Church
Parish Priest: Fr. Constantinos Economos

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

THΛ: 604-438-6432

FAX:604-438-6400

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EAST
VANCOUVER

4641 Boundary Road, Vancouver, B.C. Canada V5R 2N5

Sts Nicolaos & Dimitrios
Parish Priest: Fr. Timoleon Prattas

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΕΗ ΚΑΙ
ΦΡΑΣΕΡ ΒΑΛΛΕΥ

ΤΗΛ: 604-496-5099
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Sts Konstantinos & Eleni

Parish Priest: Fr. Konstantinos Kaltsidis

GREEK ORTHODOX COMMUNITY
OF SURREY AND FRASER VALLEY

13181 96TH Avenue Surrey, B.C. Canada V3V 1Y2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΤΗΛ: 250-479-9391

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF VICTORIA AND VANCOUVER ISLAND

4648 Elk Drive, Victoria, B.C. Canada V8Z 1M1
www.victoriahellenicsociety.org

YPAPANTI GREEK ORTHODOX CHURCH VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA Parish Priest:Fr. Evangelos Aravantino

GREEK SENIOR CITIZENS SOCIETY
THΛ: 604-737-8070
HELLENIC CANADIAN SENIOR’S SOCIETY OF
METROPOLITAN VANCOUVER
THΛ: 604-568-3994
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ» ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Σάββατο 7 Μαϊου 2016 στο
CROATIAN CENTER του
Βανκούβερ, μαθητές, μαθήτριες,
γονείς και κηδεμόνες που
αποφοίτησαν από το Ελληνικό
Σχολείου ΣΩΚΡΑΤΗΣ με τους
παπούδες και τις γιαγιάδες,
πέρασαν μια πολύ όμορφη βραδιά.
Η γιορτή άρχισε με το
καλωσόρισμα από την Πρόεδρο
κα Ζωή Γιαννιά, και με την
σύντομη αναδρομή της ιστορίας
του σχολείου από την δασκάλα
κα Έλένη Λουκοπούλου. Στην συνέχεια με την ορχήστρα του Γιάννη Σαχάμη στο μπουζούκη τα
χορευτικά συγκροτήματα του σχολείου ανάλογα της ηλικίας χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς και
ήταν το αποκορύφωμα της βραδιάς καμαρώνοντας τις νεαρές ηλικίες που θα συνεχίσουν τις ελληνικές
παραδόσεις και θα τιμούν τον απανταχού ελληνισμό της γης.
Το φαγητό ευλόγησε ο π. Τιμολέων Πράττας και στη γιορτή παρεύθηκαν από την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα του Ανατολικού Βανκούβερ, ο ιερέας π. Ιμολέων Πράττας με την πρεσβυτέρα, ο Πρόεδρος
κ. Κώστας Νικολάου με την σύζυγό του, και πάρα
πολλοί γονείς και κηδεμόνες από την κοινότητα του
Βανκούβερ.
Η ζωντανή μουσική, ο πλούσιος μπουφές φαγητού, τα
γλυκά τα φρούτα και κατά τις 10 το βράδι είχαν και δυο
ψητά αρνιά.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ « ΧΡΥΣΟΥ ΠΙΑΤΟΥ»
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΗ;
Πολλοί ομογενείς ρωτούσαν να μάθουν για τους λόγους που
δεν έγινε αυτή η κοινωνική εκδήλωση για την οικονομική
ενίσχυση των προγραμμάτων των κοινοτήτων και κάναμε μια
έρευνα να ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας.
Για μας το ότι δεν έγινε η εκδήλωση αυτή δεν ήταν μόνο η
οικονομική απώλεια όσο ήταν και είναι η αναγνώριση του
ελληνικού δυναμικού στον Καναδικό επιχειρηματικό κόσμο
της παροικίας.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Την εκδήλωση
αυτή την πρωτοξεκίνηση εδώ και 40 χρόνια μια ανεξάρτητη
επιτοπή μελών της Ελληνικής Κοινότητας του Βανκούβερ
με τεράστια επιτυχία για να βοηθήσουν να ξεχρεώσουν το
Κοινοτηκό Κέντρο.
Το γεγονός αυτό ανέδειξε την δυναμικότητα του ελληνισμού
στην Καναδική κοινωνία.

Ηταν μια ειλικρινής τιμητική βραδιά για την λειτουργία
του σχολείου που το Διοικητικό Συμβούλιο με την
γεμάτη ενέργεια Ζωή Γιαννιά, αξίζουν τα θερμά μας
συγχαρητήρια.

Αργότερα το παράδειγμα αυτό ακολούθησε μια ομάδα από
επιχειρηματίες με την έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων
των Κοινοτήτων του Ανατολικού Βανκούβερ και Σούρεη
να οργανώσουν μια παρόμοια εκδήλωση, αλλά με κάποια
προσέγγιση όχι τόση φιλική από την επιτροπή της ελληνικής
κοινότητας του Βανκούβερ.

Κώστας Καρατσίκης

Η ενέργεια αυτή εξ αρχής ενόχλησε την οργανωτική επιτροπή
της Ελληνικής Κοινότητας και ιδιαίτερα την χρησιμοποίηση
του ονόματος «ΧΡΥΣΟ ΠΙΑΤΟ» (GOLDEN PLATE). Στη
συνέχεια έγιναν ενέργειες των τριών Διοικητικών Συμβουλίων
να βρεθεί μια λύση για να μην γίνεται σύγχυση στους
επιχειρηματίες για την εκδήλωση, αν είναι της Ελληνικής
Κοινότητας ή των άλλων δυο. Δυστυχώς στο θέμα να μην
χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα δεν υπήρξε συμφωνία και αυτό
έθιξε την οργανωτική επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας και
όχι μόνο δεν βοήθησε τα πρώτα χρόνια, αλλά θα έλεγε κανείς
ότι και δεν βοήθησε την εκδήλωση των άλλων κοινοτήτων.
Ο π.Τιμολέων Πράττας
Άνω: H Πρόεδρος Ζωή Γιαννιά

Ανω:Δεξιά η δασκάλα Ελένη
Λουκοπούλου με την Πρόεδρο
Ζωή Γιαννιά.

Η αλήθεια είναι ότι σαν Έλληνες έχουμε μέσα μας τον ιό
της ζήλειας και της διχόνοιας και αντί να έχουμε ομόνοια,
αγάπη και αλληλοβοήθεια προσπαθούμε να βγάζει ο ένας το
μάτι του άλλου. Ποτέ δεν μπορούμε να καθήσουμε στο ίδιο
τραπέζη ήρεμα να βρούμε την λύση. Το ΕΓΩ και το ΕΜΕΙΣ,
μας τυφλώνουν.
Από την έρευνα που κάναμε με μέλη της οργανωτικής
επιτροπής των κοινοτήτων του Ανατολικού Βανκούβερ και
Σούρεη και άλλων μελών διαπιστώσαμε μεταξύ άλλων, ότι για
μερικούς ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Ανατολικής Κοινότητα
θεώρησαν τα έξοδα ήταν υπέρογκα και τα κέρδη λιγοστά, για
μερικούς άλλους ότι ο Πρόεδρος της Ανατολικής Κοινότητας
μην λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή του «ΧΡΥΣΟΥ
ΠΙΑΤΟΥ» ήταν ανεξάρτητη από το Δ.Σ. και εργάζονταν
αφιλοκερδός και με μεγάλα ποσά ατομικών εξόδων και
ό,τι έκαναν το έκαναν για το καλό των δύο κοινοτήτων δεν
δέχθηκε να μπούν στα έξοδα.
Ενα μέλος της επιτροπής αυτής που συνάντησα στο 40κοστό
«ΧΡΥΣΟ ΠΙΑΤΟ της Ελληνικής κοινότητας Βανκούβερ
στις 18 Μαϊου 2016. μου ομολόγησε ότι τα ατομικά έξοδα
που έκανε για να πωλήσει εισιτήρια για τις δυο κοινότητες,
αγόρασε εκείνη την βραδιά 15 εισιτήρια και έχει το κεφάλι
του ήσυχο από ανοησίες και εγωϊστικές κόντρες. Έτσι η ζημιά
έγινε.
Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Ανατολικής Κοινότητας,
όπως ο ίδιος ομολόγησε στην τελευταία Γενική Συνέλευση,
ανέλαβε ο ίδιος προσωπικά την ευθύνη είναι καλό και
ευχόμαστε γρήγορα να επουλωθεί το ό,τι έγινε για το καλό
των κοινοτήτων. Άτομα που προσφέρουν βοήθεια στα Δ.Σ.
των κοινοτήτων χωρίς ατομικό συμφέρουν θα πρέπει τα Δ.Σ. ,
να τους εκτιμούν με τον καλύτερο τρόπο και όχι εγωϊστικά
Ακούσαμε ότι μπορεί να γίνει η εκδήλωση σε διαφορετική
ημερομηνία στο μέλλον.
Το ευχόμαστε.

Κώστας Καρατσίκης
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ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΙ-ΓΙΩΡΓΗ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

Αυτο που γινεται καθε χρονο
του Αγιου Γεωργιου,στην
Τουρκια,δεν μπορει παρα
να χαρακτηρισθει ως ενα
“συγχρονο θαυμα”:διοτι πώς
αλλιως να αποκαλεσει κανεις
τον συνωστισμο δεκαδων
χιλιαδων Τουρκων που
περιμενουν ατελειωτες ωρες
προκειμενου να προσκυνησουν
την θαυματουργη εικονα
του Αγιου Γεωργιου του
Κουδουνα,δινοντας παραλληλα
σημειωματα με τις παρακλησεις
τους!

Οπως χαρακτηριστικα αναφερει
και το δημοσιευμα των “Νεων”
σχετικα με το θεμα η Σεμά.
Είναι μουσουλμάνα, πιστεύει
στον Αλλάχ αλλά και στα
θαύματα του ΑϊΓιώργη του
Κουδουνά! Πέρσι του ζήτησε
σπίτι και της το έδωσε! Κάθε
χρόνο στις 23 Απριλίου χιλιάδες
Τούρκοι συνωστίζονται στην
Πρίγκηπο και κάνουν την ευχή
τους στον Άγιο.
Η Σεμά μοίραζε ζάχαρη στην
έξοδο της
εκκλησίας.
«Ήρθα εδώ
για να τον
ευχαριστήσω»,
μου λέει.
Πρώτη φορά
άκουσε για τον
θαυματουργό
άγιο στην
τουρκική
τηλεόραση
πέρσι. Είδε
τις ουρές των Τούρκων που
περίμεναν έξω από την εκκλησία
με τις ώρες για να ανάψουν ένα
κερί και να κάνουν την ευχή
τους. Ήταν 23 Απριλίου, αλλά
αποφάσισε να πάει έστω και
την άλλη μέρα. «Είναι θέμα
πίστης. Ο άγιος με άκουσε
και πραγματοποίησε την ευχή
μου», μου λέει η Σεμά. Θα πάει
και του χρόνου για να κάνει
μια άλλη ευχή. Και μέχρι τότε
θα διαβάσει στα τουρκικά την
Καινή Διαθήκη που της έδωσαν
κάποιοι προτεστάντες έξω από
το μοναστήρι.
«Θέλω να μάθω για τη
θρησκεία του άλλου», μου λέει
η Σεμά. Στην πλειονότητά

του το μουσουλμανικό ποίμνιο
του ΑϊΓιώργη του Κουδουνά
αποτελείται από γυναίκες με
βαθιά πίστη.
Ακόμη και μαντιλοφορούσες
ξεχώριζες στην εκκλησία να
προσεύχονται με τις παλάμες
ανοιχτές προς τον ουρανό, όπως
ακριβώς οι μουσουλμάνοι.
Ανηφορίζοντας για το μοναστήρι
έβλεπα γυναίκες να ανεβαίνουν
ξετυλίγοντας κλωστή μέχρι
την είσοδο της εκκλησίας. «Τι
σημαίνει η κλωστή;», ρώτησα
μία από αυτές. Με κοίταξε στα
μάτια και γύρισε αμέσως
το πρόσωπό της αλλού.
Ύστερα πλησίασα μια
άλλη που κρατούσε
λάδι. «Θα το πάτε στον
άγιο;», τη ρώτησα.
Σάστισα όταν είδα ότι
και εκείνη έκανε το ίδιο.
Με κοίταξε και γύρισε
το πρόσωπό της αλλού.
Μια κυρία που κατέβαινε
από το μοναστήρι μου
εξήγησε. «Ούτε κι εσείς
δεν πρέπει να μιλάτε όσο
ανεβαίνετε. Μπορείτε
να μιλήσετε μόνο στην
επιστροφή. Όταν πια θα έχετε
αφήσει την ευχή πίσω». Κοίταξα
γύρω μου. Όλοι ανέβαιναν
βουβοί προς τον Αϊ-Γιώργη!
Σε ενα ακομα αρθρο που αξιζει
να διαβασετε,αυτο της γνωστης
δημοσιογραφου Μαγιας
Τσοκλη,αναφερονται τα εξης:
“Αποφάσισα λοιπόν, χωρίς
καλά καλά να ξέρω την
απόσταση, να πάω στον Αη
Γιώργη τον Κουδουνά με τα
πόδια. Δίπλα στο χώρο όπου

τώρα; Δεν είδες τι πουλάνε:
κουδούνια και χρυσά κλειδιά
για να ανοίγουν σπίτια. Πήγες
να δεις; Από κάτω μέχρι πάνω

κάνουν ολόκληρους μακαράδες
από κλωστή. Τι να πω δεν ξέρω
.;», συμπλήρωσε.”
σταθμεύουν τα παετόνια, βρήκα
την εκκλησία της Παναγίας.
Ηταν Μεγάλη Τετάρτη. Τη
λειτουργία παρακολουθούσαν
πέντε άτομα από τους σαράντα
Ρωμιούς που ζουν μόνιμα στο
νησί και να σκεφτεί κανείς ότι
στις αρχές του 20ού αιώνα η
Ρωμιοί της Πριγκήπου έφταναν
τις 15.000 .; Μετά το αντίδωρο,
ρώτησα μια κυρία για το
προσκύνημα των μουσουλμάνων
στον Αη Γιώργη τον Κουδουνά.
«Εντύπωση με κάνει, παιδί
μου», μου είπε, «αυτό το κακό
τα τελευταία 15 χρόνια έγινε.
Στο δικό μας τον καιρό, πού
τέτοια πράγματα. Μόνο εμείς οι
Ορθόδοξοι πηγαίναμε στον Αη
Γιώργη .; Πώς μαζεύτηκαν αυτοί

Οσοι εχουν επισκεφθει την
Πολη,θα εχουν διαπιστωσει την
υπαρξη πολλων “Τουρκων”,οι
οποιοι μιλανε απταιστα
ελληνικα, και στα σπιτια
τους διατηρουν βυζαντινες
εικονες:ειναι οι λεγομενοι
“κρυπτοχριστιανοι”,Πολλοι
απο αυτους,ειναι Ελληνες
Κωνσταντινουπολιτες,που
προτιμησαν να εξισλαμισθουν
για τα ματια του
κοσμου,προκειμενου να μην
εγκαταλειψουν την αγαπημενη
τους Πολη,κατα τις φοβερες
διωξεις Χριστιανων το 1955.
Αλλοι κι εδω ειναι το σημαντικο
θεμα-ειναι Τουρκοι,οι
οποιοι εγιναν Χριστιανοι εν

κρυπτω,ειδικα τα τελευταια
χρονια:οι πωλησεις της Αγιας
Γραφης ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ
αγγιξαν τα 8.000.000 (!!!)
περυσι,ενω
ειναι κοινη η
πεποιθηση,ακομα
και αναμεσα στους
φανατικοτερους
μουσουλμανους,οτι
οι χριστιανοι
πολλαπλασιαζονται
συνεχως!
Δεκάδες,
εκατοντάδες
βαφτίζονται φανερά
πλέον Χριστιανοί
Ορθόδοξοι, χιλιάδες
είναι εκείνοι που
μεταβαίνουν στα
Ορθόδοξα προσκυνήματα,
Εκκλησιές και Αγιάσματα,
ενώ επιφανείς Τούρκοι
παρακολουθούν με δέος τη Θεία

Λειτουργία!!!!
Σύμφωνα με τις Προφητείες
του Αγίου Κοσμά για το «1/3
των Τούρκων που θα γίνουν
Χριστιανοί» και με βάση το
σημερινό πληθυσμό, φαίνεται
πως πρόκειται για περίπου 15
με 20 εκατομμύρια ψυχές!!!)
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ
Ο κ. Χειλαδάκης παρουσίασε
επίσης με αδιάσειστα βίντεο
τουρκικών καναλιών, τους
χιλιάδες κυριολεκτικά
Τούρκους «μουσουλμάνους»,
που κατακλύζουν την
Εκκλησία του Αϊ Γιώργη
του Κουδουνά, αφήνοντας
τάματα, προσκυνώντας τις
άγιες εικόνες και πηγαίνοντας
σε ατέλειωτες ουρές για να
χριστούν με το λαδάκι από το
καντήλι του Αγίου!!!

ANNOUNCEMENT
The Toronto Orthodox Theological Academy of the Greek
Orthodox Metropolis of Toronto (Canada) is holding its 15th
Annual Golf Classic on Thursday, June 23, 2016, at the Richmond Hill Golf Club.
Enjoy a day of golf, friendship, competition, prizes, lunch,
dinner and an opportunity to help the continuing growth of the
Toronto Orthodox Theological Academy.
Please book this date in your calendar now and tell your friends
and associates to do the same. The price for attending this outstanding event is $250 per golfer. There are also opportunities
available for sponsorships. Please call 416-429-5757 or write
tometropolis@gometropolis.org for more information or to
receive a sponsorship form.
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Σιγοψημένο Κεφτέδες φούρνου αρωματικοί,
χοιρινό κότσι σε στρώμα λαχανικών
με μπίρα
ΕΥΗ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Εύκολο και μυρωδάτο πιάτο, μ’
Ο αυθεντικός σμυρναίικος μουσακάς
Συνταγή ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ
Φωτογραφίες ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ψητές ροδέλες ντομάτας με βασιλικό, κιμάς με τα μπαχάρια

του, μελιτζάνες καλοτηγανισμένες και ένα γευστικότατο
αυγογιαουρτόκομμα, που αναδεικνύει τις γευστικές αρετές του
πιάτου.
Υλικά
Για τα λαχανικά
• 1.500 γρ. μελιτζάνες φλάσκες, καθαρισμένες και κομμένες σε
φέτες πάχους περίπου 1,5 εκ.
• 2 κουτ. σούπας αλάτι
• 2 πιπεριές κέρατα, καθαρισμένες και κομμένες σε κομμάτια
περίπου 4 εκ.
• 8 μέτριες ντομάτες, ξεφλουδισμένες και κομμένες σε ροδέλες
πάχους περίπου 3 χλστ.
• 5 κ. σ. βασιλικός, ψιλοκομμένος
• 40 ml ελαιόλαδο + ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για τον κιμά
• 500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος από ελιά
• 90 ml ελαιόλαδο
• 250 γρ. κρεμμύδια ξερά, σε ψιλά καρέ
• 2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες
• 90 ml κόκκινο ξηρό κρασί, κατά προτίμηση Αγιωργίτικο
• 400 γρ. ολόκληρα ντοματάκια κονσέρβας, πολτοποιημένα στον
πολυκόφτη
- 3 κουτ. σούπας φρέσκα φύλλα μαϊντανού, ψιλοκομμένα
• 5 κουτ. σούπας φρέσκα φύλλα βασιλικού
• 1 φύλλο δάφνης
• 1 κουτ. γλυκού μπαχάρι, σε σκόνη
• 1/2 κουτ. γλυκού τριμμένο μοσχοκάρυδο
• 1/2 κουτ. γλυκού κόλιανδρος ξερός, σε σκόνη
• 1/3 κουτ. γλυκού κανέλα σε σκόνη
• 1/4 κουτ. γλυκού γαρίφαλο, σε σκόνη
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για την κρέμα γιαουρτιού

• 700 γρ. γιαούρτι αγελάδος, στραγγιστό
• 4 αυγά
• 120 γρ. γραβιέρα, τριμμένη
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 1/2 κουτ. γλυκού μαυροκούκι (προαιρετικά)
Μερίδες για ταψί 32 εκ.
Προετοιμασία 25΄ Αναμονή 1 ώρα Ψήσιμο 2 ώρες

Διαδικασία Λαχανικά: Σε ένα βαθύ σκεύος βάζουμε τις μελιτζάνες,

τις πασπαλίζουμε με τις 2 κουτ. σούπας αλάτι και τις καλύπτουμε με κρύο
νερό. Τις αφήνουμε στην άκρη για περίπου 1 ώρα, για να ξεπικρίσουν. Τις
ξεπλένουμε, τις στραγγίζουμε σε ένα σουρωτήρι και τις σκουπίζουμε με
απορροφητικό χαρτί για να στεγνώσουν.
Παράλληλα, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 120° C και στρώνουμε
τη λαμαρίνα του φούρνου με λαδόκολλα. Απλώνουμε τις ντομάτες σε
μία στρώση, τις αλατοπιπερώνουμε και τις ραντίζουμε με το ελαιόλαδο.
Ψήνουμε για περίπου 1 ώρα, μέχρι να μελώσουν. Ξεφουρνίζουμε και τις
αφήνουμε στη λαμαρίνα να κρυώσουν.
Σε ένα μεγάλο και βαθύ τηγάνι ή σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε 5 εκ.
ελαιόλαδο από τον πυθμένα του σκεύους και το ζεσταίνουμε σε δυνατή
φωτιά. Τηγανίζουμε τις μελιτζάνες σε δόσεις, για περίπου 2 λεπτά από
κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσουν. Τις βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και
τις αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίξουν το περιττό λάδι,
για τουλάχιστον 30 λεπτά. Αλλάζουμε τακτικά το απορροφητικό χαρτί με
καινούργιο. Τηγανίζουμε και τις πιπεριές για περίπου 1 λεπτό από κάθε
πλευρά και τις αφήνουμε και αυτές σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίξουν
από το λάδι.
Κιμάς: Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ρίχνουμε τον κιμά, το κρεμμύδι, το
σκόρδο και τα μπαχαρικά και τα σοτάρουμε χωρίς λιπαρή ουσία σε μέτρια
φωτιά για περίπου 15 - 20 λεπτά, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα,
μέχρι να ροδίσει ο κιμάς και να γίνει σπυρωτός. Ρίχνουμε το λάδι και
συνεχίζουμε το σοτάρισμα για περίπου άλλα 5 λεπτά, ανακατεύοντας με
ξύλινη κουτάλα. Ρίχνουμε το κρασί, αφήνουμε 2 - 3 λεπτά να εξατμιστεί το
αλκοόλ και προσθέτουμε την ντομάτα, τη δάφνη, το μαϊντανό, αλατοπίπερο
και 400 ml νερό. Ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε για περίπου 30 λεπτά,
με μισοσκεπασμένη την κατσαρόλα,
μέχρι να δέσει η σάλτσα. Αποσύρουμε
από τη φωτιά και αφαιρούμε τη
δάφνη. Ρίχνουμε το βασιλικό και
ανακατεύουμε.
Μουσακάς: Προθερμαίνουμε το
φούρνο στους 170° C.
Απλώνουμε στο ταψί τις μελιτζάνες
σε στρώσεις, σκορπίζουμε το βασιλικό
και από πάνω απλώνουμε τις μισές φέτες ντομάτας και τις πιπεριές.
Αδειάζουμε τα υγρά του ταψιού με τις ντομάτες σε ένα βαθύ μπολ.
Αδειάζουμε πάνω από τα λαχανικά τον κιμά και στρώνουμε ομοιόμορφα.
Απλώνουμε πάνω από τον κιμά τις υπόλοιπες ντομάτες.
Ρίχνουμε στο μπολ με τα υγρά της ντομάτας το γιαούρτι, τα αυγά και
αλατοπίπερο και ανακατεύουμε με ένα σύρμα μέχρι να σχηματιστεί μια λεία
κρέμα. Προσθέτουμε το τυρί και ανακατεύουμε να σκορπιστεί ομοιόμορφα.
Απλώνουμε την κρέμα γιαουρτιού στο ταψί, τη στρώνουμε ομοιόμορφα
και σκορπίζουμε, αν θέλουμε, το μαυροκούκι. Ψήνουμε για περίπου 45 - 50
λεπτά, μέχρι να ροδίσει στην επιφάνεια.
Ξεφουρνίζουμε, αφήνουμε το μουσακά να «σταθεί» για περίπου 20
λεπτά και σερβίρουμε.

ΥΛΙΚΑ 2-3 χοιρινά κότσια
1 μπουκάλι μπίρα 3 ξερά
κρεμμύδια χοντροκομμένα
2 καρότα χοντροκομμένα
200 γρ. ξερά βερίκοκα 3 κ.σ.
παρθένο ελαιόλαδο 1 κεφάλι
σκόρδο χυμό και ξύσμα (σε
φλοίδες) από 1 πορτοκάλι
2-3 κλωναράκια φρέσκο
δεντρολίβανο 1 μεγάλο ποτήρι
νερό αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Τρόπος Παρασκευής

Σε μεγάλο βαθύ ταψί με καπάκι
ή σε γάστρα τοποθετούμε
τα κότσια. Προσθέτουμε τα
κρεμμύδια, τα καρότα, το
κεφάλι σκόρδο κομμέ - νο στη
μέση, την μπίρα, το νερό, το
ελαιόλαδο, το δεντρολίβανο, τα
βερίκοκα, το ξύσμα και το χυμό
πορτοκαλιού, αλάτι και πιπέρι.
• Σκεπάζουμε και ψήνουμε σε
καλά προθερμασμένο φούρνο
στους 140°C για 3 ώρες.
• Βγάζουμε τα κότσια και τα
τοποθετούμε σε άλλο ταψί
μόνα τους. Ανεβάζουμε τη
θερμοκρασία στους 200°C και
συ - νεχίζουμε το ψήσιμο και
των δύο ταψιών (αυτό με τη
σάλτσα πλέον ξεσκέπαστο)
για άλλα 35-45 λεπτά, μέχρι
να ξεροψηθούν τα κότσια και
να δέσει ελαφρά η σάλτσα.
• Σερβίρουμε αμέσως σε
πιατέλα μαζί με τα βερίκοκα
και περιχύνουμε με τη σάλτσα
μπίρας. 80 real taste &style
Σιγοψημένο χοιρινό κότσι με
μπίρα
Tip: Κατά τον ίδιο τρόπο
μπορείτε επίσης να μαγειρέψετε
ολόκληρο μπούτι από αρνάκι ή
μοσχαρίσιο οσομπούκο.
Πηγή:Realnews.gr

Λευκή, αφράτη και
εύκολη ταραμοσαλάτα
Γιάννης Δεβετζόγλου
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έναν κόπο, αφού στο ίδιο ταψί
ψήνονται τόσο οι κεφτέδες όσο και
η γαρνιτούρα τους. Αν το μείγμα των
μυρωδικών δεν είναι του γούστου
σας, το αλλάζετε και φτιάχνετε
έναν δικό σας συνδυασμό. Εμένα
καμιά φορά μού αρέσει μόνο με
μαντζουράνα, μπόλικη όμως.

Προετοιμασία: 30΄, Αναμονή: 30΄ - 1 ώρα, Ψήσιμο: περίπου 25΄
Υλικά για 25 - 28 κεφτέδες:
Για τους κεφτέδες
• 750 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος, της αρεσκείας μας
• 2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, κομμένα σε πολύ λεπτά καρέ
• 1 αυγό, κατά προτίμηση βιολογικό
• 1/2 κουτ. σούπας πολύ ψιλοκομμένα φύλλα από ανάμεικτα φρέσκα
μυρωδικά (φασκόμηλο, μαντζουράνα και δεντρολίβανο) ή ίση ποσότητα
ξερά, καλά τριμμένα
• 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• 3 κουτ. σούπας τριμμένη κεφαλογραβιέρα (ή κεφαλοτύρι)
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για το στρώμα λαχανικών
• 3 γεμάτα φλιτζ. τσαγιού ψιλοκομμένο λάχανο (το ψιλοκόβουμε για
σαλάτα με ένα κοφτερό μαχαίρι ή με το εργαλείο «μαντολίνο»)
• 3 μέτρια πράσα (το λευκό και το τρυφερό πράσινο μέρος), σε ροδέλες
• 2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια, σε ροδέλες
• 1 μικρή μαραθόριζα, σε λεπτές φέτες
• 1/2 κουτ. σούπας φύλλα από ανάμεικτα φρέσκα μυρωδικά (φασκόμηλο,
μαντζουράνα και δεντρολίβανο), ψιλοκομμένα ή ίση ποσότητα ξερά, καλά
τριμμένα
• αλάτι
• 80 ml ελαιόλαδο
Διαδικασία
Κεφτέδες: Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τον κιμά και τα ξερά κρεμμύδια
και τα ζυμώνουμε για 1 - 2 λεπτά, για να σκορπίσουν τα υγρά του
κρεμμυδιού σε όλο το μείγμα.
Προσθέτουμε το αυγό, το μείγμα των μυρωδικών, το ελαιόλαδο, το
τριμμένο τυρί, αλάτι και πιπέρι και ζυμώνουμε τα υλικά για 2 - 3 λεπτά,
μέχρι να ενωθούν καλά. Σκεπάζουμε το μπολ με διάφανη μεμβράνη,
εφαρμόζοντάς την πάνω στην επιφάνεια του μείγματος και βάζουμε το μπολ
στο ψυγείο για 30 λεπτά έως 1 ώρα.
Λαχανικά: Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C.
Σε ένα μέτριο ταψάκι βάζουμε το λάχανο, τα πράσα, τα κρεμμύδια, τη
μαραθόριζα και το μείγμα μυρωδικών. Ρίχνουμε αλάτι και τρίβουμε όλα
μαζί τα λαχανικά με τα χέρια μας για 1 - 2 λεπτά, για να «πέσουν», να
μαραθούν.
Ρίχνουμε το ελαιόλαδο, τα ανακατεύουμε, τα απλώνουμε ομοιόμορφα στο
ταψάκι και τα βάζουμε στο φούρνο να ψήνονται (τα λαχανικά χρειάζονται
λίγο περισσότερο ψήσιμο, επομένως τα βάζουμε μερικά λεπτά νωρίτερα στο
φούρνο, μέχρι να πλάσουμε τους κεφτέδες).
Ξεκινάμε αμέσως να πλάθουμε το μείγμα του κιμά σε 25 - 28 κεφτέδες,
μέτριου μεγέθους. Βγάζουμε το ταψάκι με τα λαχανικά από το φούρνο και
πάνω τους βάζουμε τους κεφτέδες.
Το ξαναβάζουμε στο φούρνο και συνεχίζουμε το ψήσιμο μέχρι να ψηθούν
καλά οι κεφτέδες και να μαλακώσουν τα λαχανικά. Προσέχουμε να μην
παραψηθούν τα υλικά, γιατί θα στεγνώσουν και θα συρρικνωθούν.
Τι πίνουμε: Η καλύτερη επιλογή μας είναι ένα ροζέ από Ξινόμαυρο ή ένα
Tempranillo ελληνικό ή ισπανικό (Ριόχα).

Αφού δεν βρίσκω -πουθενά
όμως- στο εμπόριο καλή λευκή
ταραμοσαλάτα, αποφάσισα να
αφιερώσω ελάχιστο χρόνο και
να τη φτιάξω με συνταγή Τάσου
Αντωνίου και από το food blog
του www.mamapeinao.gr.
Υλικά
8 φέτες μπαγιάτικο ψωμί χωρίς
την κόρα
4 κ.σ. λευκός ταραμάς
1/4 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
3/4 φλιτζ. ελαιόλαδο
5 κ.σ. χυμός λεμονιού
Ελιές Καλαμάτας, προαιρετικάΕκτέλεση
Στο μπλέντερ βάζουμε τον λευκό
ταραμά μαζί με το κρεμμύδι και
πολτοποιούμε για ένα λεπτό.
Προσθέτουμε το ψωμί στο
μπλέντερ και ρίχνουμε σιγά σιγά
το ελαιόλαδο, με ροή κλωστής
όσο το μπλέντερ δουλεύει,
μέχρι να σχηματιστεί μια ωραία
κρέμα.
Στο τέλος ρίχνουμε τον χυμό
λεμονιού και λίγο πιπέρι.
Μπορούμε να αφήσουμε την
ταραμοσαλάτα στο ψυγείο για 2
ώρες για να δέσουν τα υλικά και
να βγάλει τα αρώματά της.

Ρύζι ογκρατέν
Γιάννης Δεβετζόγλου | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 14/04/2016 TA NEA
Αν έχετε βαρεθεί το σκέτο ρύζι ως συνοδευτικό, αλλάξτε του
τις… υφές και τη γεύση και κάντε το ένα πλούσιο πιάτο που
μπορεί να σταθεί και μόνο του ως κυρίως γεύμα.
Υλικά
2 φλιτζάνια τσαγιού ρύζι
½ φλιτζάνι τσαγιού βούτυρο
5 φλιτζάνια τσαγιού νερό
150 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη
3 αβγά χτυπημένα
3 κρακεράκια (τριμένα στο μούλτι)
Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
Σε μία κατσαρόλα ζεσταίνουμε το βούτυρο και ρίχνουμε μέσα
το ρύζι. Το σοτάρουμε για λίγα λεπτά και προσθέτουμε χλιαρό
το νερό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο ένα τρίτο, σκεπάζουμε
την κατσαρόλα και αφήνουμε το ρύζι να σιγοβράσει για
20 λεπτά (ή σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας). Το
αποσύρουμε από τη φωτιά, το αφήνουμε να κρυώσει λίγο και
προσθέτουμε τα αβγά και το τυρί. το ανακατεύουμε ελαφρά
και το αδειάζουμε μέσα σε ρηχή φόρμα. Το πασπαλίζουμε με
τριμμένο κρακεράκι και το βάζουμε μερικά λεπτά στο φούρνο
να ροδίσει η επιφάνειά του.

Prime Minister attends the G7
Summit in Ise-Shima
May 27, 2016, Ise-Shima, Japan
The Government of Canada remains committed to creating jobs,
strengthening the middle class, and helping those working hard to
join it. When the majority of middle class Canadians feel confident
about their future – and their families’ future – the whole country
benefits.
Today, the Prime Minister, Justin Trudeau, concluded the G7 Leaders’ Summit in Ise-Shima, Japan. Following the Summit, the G7
leaders issued a joint-declaration where they committed to tackle
major global challenges such as the need to promote sustainable
economic growth that benefits all citizens, not just the wealthiest one
per cent.
While in Ise-Shima, Prime Minister Trudeau shared Canada’s proactive approach to bolster economic growth by making strategic investments in infrastructure and clean technologies – investments that
will support good, well-paying jobs and strengthen the middle class.
He underscored the need to improve growth around the world, but
also stressed the need to question who the growth is going to benefit.
The G7 leaders also discussed pressing foreign policy and security challenges, including Russian interference in Ukraine, the fight
against the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), and the global migration crisis. The Prime Minister highlighted the need for G7
solidarity to refrain from paying ransom to terrorist groups.
During the Summit, the Prime Minister also supported Japan’s
decision – as host country of the Summit – to place a particular focus
on women’s empowerment and health. He shared Canada’s commitment to advancing gender equality and advancing women’s rights,
and he encouraged his G7 counterparts to demonstrate leadership
in the context of the Fifth Replenishment Conference of the Global
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, which will be held in
Montreal in September 2016.

Investing in jobs and opportunities in western Canada - Over 150 people to benefit
from job skills upgrading, work experience
in new projects
GATINEAU, QC, May 6, 2016 /
CNW/ - The Honourable MaryAnn
Mihychuk, Minister of Employment, Workforce Development and
Labour, announced today new projects aimed at helping Canadians and
refugees in western Canada get the
skills needed to overcome barriers
to employment.
The funding, which totals more
than $1 million, will be provided
to several organizations in British
Columbia, Alberta and Manitoba for
projects to help under-represented
groups, such as new Canadians, refugees, Indigenous people, youth and
people with disabilities, build their

skills and prepare for the workforce
of the future.
These projects will provide group
workshops to develop or enhance
skills, such as workplace safety,
safe food handling and job search
techniques. They will also offer
work experience opportunities in job
categories of interest to participants,
or they will provide support to
participants wishing to start their
own business. Examples of projects
include:
•
Up to 50 youth, including immigrant and refugee
youth, in Edmonton will increase
their employability skills through

group workshops on topics such as
teamwork, workplace etiquette and
management skills. This will be
followed by several weeks of work
experience in high-demand sectors
that match the participants’ skills.
•
In British Columbia’s
southern interior, up to 75 people
with disabilities will get support
to help them become employed or
self-employed. Some participants
may receive up to six months of
skills upgrading in an in-demand
sector, while others may receive
support to help them start their own
business, such as help with preparing business plans.
Since November 2015, 202 new
grants and contributions projects
have been launched to help more
than 8,300 people across Canada,
with a total combined value of over
$66 million.

BC Celebrates
Family Caregivers
May 11, 2016 – Victoria, BC
In British Columbia there are
more than one million unpaid
people taking care of family
members or friends with chronic
disease, disability, mental health,
or age-related challenges.
Today they are formally recognized by the Honourable Judith
Guichon, OBC, Lieutenant Governor of British Columbia at a tea
at Government House, in partnership with Family Caregivers
of British Columbia (FCBC) as
part of Family Caregiver Week
2016.
Barb MacLean, Executive Director of FCBC, says, “Family
caregivers are the silent pillars of
our health care system. For every
hour of care provided through
the formal system, 10 are provided by family and friend caregivers. This unpaid care often
comes with financial, emotional
or physical costs to the caregivers. We are honoured to be celebrating their incredible contributions.”
Family Caregivers of British
Columbia, previously known as
Family Caregivers’ Network Society, offers a toll-free Caregiver
Support Line, assistance nav-

igating the health system, free
education, support groups and
an online Resource Center. They
are a voice for family caregivers
in health system improvements,
recently in collaboration with the
Ministry of Health, Patients as
Partners program.
This week they have also
launched a website to record the
stories of caregivers across the
province: http://www.familycaregivingtree.com
“Connecting
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with others is vital to maintain
health,” says MacLean. “Caregivers are at risk of isolation and
depression; they are busy with
little time to think of themselves.
We hope this project will entice
people to take a short break, to
reflect and realize they’re not
alone.”
For more information, contact
Barb MacLean, Executive Director, FCBC, 250-516-8866

City takes next steps on modular
housing pilot project
City of Vancouver, May 12, 2016
The City of Vancouver is taking the next steps on a new solution for providing temporary housing for low-income residents. The Vancouver Affordable
Housing Agency (VAHA) has proposed two initial sites to launch a modular
housing pilot program: 1500 Main St. and 1060 Howe St.
“We’ve made gains creating housing for modest income households, but
our housing market is very difficult for people on fixed incomes,” says
Mayor Gregor Robertson. “We need to tackle the housing affordability crisis
head-on with creative approaches like modular housing. We have a huge
task ahead of us, but we’re not backing down, and we’ll keep pursuing all
options to build more affordable housing.”
After shortlisting twelve companies to build modular housing on these sites,
the City is now issuing a Request for Proposals (RFP) to five of the companies with the most experience to submit site specific designs.
VAHA anticipates that 1500 Main St. will be able to accommodate approximately 40 – 80 micro suites (with bathrooms and kitchens) and amenity
space. The site at 1060 Howe St. will be able to accommodate roughly 40
suites (with bathrooms and shared kitchen facilities) on a raised parkade
at the rear of the building. Each pilot site will be operated by a non-profit
society to be selected by the City.
Scheduled to be up and running by late fall, proponents are encouraged to
submit designs which complement the look and feel of the neighbourhoods
into their concepts.
Once the RFP process concludes, the successful proponent(s) will submit an
application for a temporary development permit for each site. As part of that
process, a formal community notification process will take place, seeking
input from neighbouring residents and businesses.
VAHA has been mandated to create new affordable housing to address
Vancouver’s housing affordability challenges as quickly as possible. These
facilities are a concrete step in providing below market temporary housing
to individuals on income assistance or fixed incomes. To provide permanent,
affordable housing, the City has offered up 20 sites of city-owned land worth
$250 million to the provincial and federal governments, to partner on creating more than 3,500 new homes.

For more information on the modular housing pilot project and the
shortlisted proponents, visit www.vancouver.ca/tempmodularhomes
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Πετρούνιας: Αυτή η νίκη μου δίνει
ώθηση για τους Ολυμπιακούς
«Campeones, Campeones»
και ατελείωτο πάρτι στα
αποδυτήρια της Ρεάλ! (vid)
Το 11ο στέμμα είναι γεγονός για τη Ρεάλ Μαδρίτης και όπως ήταν
αναμενόμενο το πανηγύρι στα αποδυτήρια της «Βασίλισσας» μετά
το φινάλε του τελικού στο San Siro, δεν είχε τελειωμό.
Κυριακή, 29 Μαΐου 2016 , από Gazzetta team

Το χρυσό μετάλλιο στη Βέρνη στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και το repeat
της κατάκτησης της πρώτης θέσης στην Ευρώπη, δίνουν ώθηση στον Λευτέρη Πετρούνια για να
χαρίσει μια ακόμα μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.
Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής εμφανώς χαρούμενος για την επιτυχία του είπε:

Η Ρεάλ κατέκτησε για 11η φορά στην ιστορία της την κορυφή της
Ευρώπης, επικρατώντας στον εμφύλιο απέναντι στην Ατλέτικο
Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι.Αμέσως μετά το τέλος
της αναμέτρησης το γλέντι για τους «μερένχες» ξεκίνησε δίχως
καθυστέρηση, με τους πανηγυρισμούς να κορυφώνονται στα
αποδυτήρια, υπό τη συνοδεία του γνωστού «Campeones, Campeones», ενώ ρυθμικά τραγουδήθηκε και το όνομα του Αλβάρο
Αρμπελόα που έζησε τις τελευταίες του στιγμές με την ομάδα της
Μαδρίτης.
Φυσικά δεν έλειψαν και οι αμέτρητες πανηγυρικές φωτογραφίες
των παικτών παρέα με το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας
διασυλλογικής διοργάνωσης.
www.sports.gr.

«Είμαι χαρούμενος που έκανα ένα «ριπίτ» που δεν είχε πετύχει άλλος αθλητής στο ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα στους κρίκους εδώ και 20 χρόνια, από τον Γιούρι Κέκι το 1996. Ο βαθμός που πήρα ήταν
αυτός που μου άξιζε, γιατί έκανα μία πολύ καλή εμφάνιση, αλλά και ένα βήμα στην έξοδο. Θα πάω στο
Ρίο με το ίδιο πρόγραμμα και πιστεύω ότι εκεί θα κάνω την ίδια εκτέλεση, αλλά θα ‘κολλήσω’ και την
έξοδο για να πάρουμε αυτό που θέλουμε.
Αυτή την στιγμή, δεν θεωρώ ότι υπάρχει στην Ευρώπη κάποιος αντίπαλος στα μέτρα μου, όταν η δική
μου εκτέλεση είναι όπως πρέπει. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματός
μου. Συγκριτικά με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αθλητές, η ποιότητα της εκτέλεσής μου πάνω στους
κρίκους είναι απλησίαστη. Το θέμα είναι προσγειώνομαι καλά και εάν το πετύχω και αυτό μπορώ να
κερδίσω τους πάντες. Αυτή η νίκη είναι ό,τι καλύτερο για την ψυχολογία μου ενόψει των Ολυμπιακών
Αγώνων και μου δίνει τεράστια ώθηση. Πιστεύω ότι έχει επίδραση και στα μάτια των κριτών, γιατί
οι κριτές είναι άνθρωποι και πάντοτε λαμβάνουν υπόψη τα προηγούμενα αποτελέσματα ενός αθλητή.
Εδώ στη Βέρνη, ήρθε αυτό που ήθελα και περίμενα: Να πάρω το χρυσό μετάλλιο με πάνω από 15,700
β., που μπορεί να φτάσει και πάνω από 16,000 β. αν αποφύγω το βήμα στην έξοδο.
Μία επίδοση σαν την σημερινή θα με βάλει στα μετάλλια και στο Ρίο, αλλά μάλλον δεν θα μου δώσει
τη νίκη. Εκεί πρέπει να τα κάνω όλα τέλεια για να πάρω το χρυσό μετάλλιο, που είναι ο στόχος μου.
Κάθε αθλητής που ξέρει ότι μπορεί να κερδίσει, δεν συμβιβάζεται με τίποτε λιγότερο. Ο στόχος είναι
πάντοτε η κορυφή».
Συγχαρητήρια από τον Σταύρο Κοντονή
Τα συγχαρητήρια της Πολιτείας, μέσω του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού δέχθηκε ο
Λευτέρης Πετρούνιας, για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε για δεύτερη φορά στους κρίκους του
Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ο κ. Σταύρος Κοντονής επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Έλληνα
πρωταθλητή προκειμένου να τον συγχαρεί και προσωπικά αλλά και εκ μέρους της κυβέρνησης.
Σχετικές ειδήσεις: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Λευτέρης Πετρούνιας
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δημήτρης Γιαχανατζής

Θρίλερ με τον Άλαν Πουλίδο
29 ΜΑΙ 2016

Ακούστε το κείμενο της
είδησης
Θύμα απαγωγής «έπεσε»
– όπως όλα δείχνουν
– ο ποδοσφαιριστής
τουΟλυμπιακού Άλαν
Πουλίδο.
Αν και δεν υπάρχει,
μέχρι στιγμής, επίσημη
ενημέρωση, ο Μεξικανός
επιθετικός του Ολυμπιακού
και η σύντροφος του,
απήχθησαν τα ξημερώματα
από έξι άνδρες, οι
οποίοι λίγο αργότερα
απελευθέρωσαν την Ιλεάνα Σάλας. Όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ του μεξικανικού περιοδικού
«El Cinco» αλλά και σε πολλά ΜΜΕ της χώρας, στις έρευνες συμμετέχουν άνδρες της Αστυνομίας και
ελικόπτερο, «χτενίζοντας» διάφορες περιοχές της πόλης Βικτώρια.
Οι πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση είναι συγκεχυμένες, ενώ ο αδελφός του Πουλίδο, απλά
έχει επιβεβαιώσει ότι έχει χάσει την επαφή μαζί του τις τελευταίες ώρες. Ο μεξικανικός Τύπος,
εκτιμά ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, αν και συνήθης πρακτική σε
ανάλογες περιπτώσεις, είναι οι πληροφορίες να… τρέχουν με το σταγονόμετρο, προκειμένου να
αποπροσανατολίζονται οι δράστες.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: eurokinissi/actionimages
Δημήτρης Γιαχανατζής

Ο κλέψας του κλέψαντος
στην Αρχαία Ελλάδα
(όπως και σήμερα)

Ο Μέγας Αλέξανδρος ανέλαβε τον Μακεδονικό θρόνο, μετά τη δολοφονία
του πατέρα του Φιλίππου από το σωματοφύλακά του Παυσανία, το 336 π.Χ.,
σε ηλικία 20 ετών.
Ο Μ. Αλέξανδρος έδινε την εξουσία μόνο σε όσους την άξιζαν, ενεργώντας
όχι ευνοιοκρατικά, αλλά ρεαλιστικά και αξιοκρατικά. Σχεδόν όλοι αυτοί
ήταν ομοτράπεζοί του και μερικοί σωματοφύλακές του. Ηταν δυνατοί και
ατρόμητοι πολεμιστές και πάντοτε διακρίνονταν στη διοίκηση και ως
πολεμικοί ηγέτες. Όλοι τους - πλην του Άρπαλου, που ήταν χωλός
Ο Άρπαλος λόγω του σωματικού του προβλήματος, ανέλαβε οικονομικό
πόστο και όχι στρατιωτικό. Πριν από τη μάχη της Ισσού (Νοέμβριος 333
π.Χ.) ,όντας διορισμένος θησαυροφύλακας της στρατιάς, παρασυρμένος από
τον Ταυρίσκο, έφυγε μαζί του δυτικά, παίρνοντας μαζί του όλα τα χρήματα
της στρατιάς και κατέφυγε στα Μέγαρα.
Ο Μ. Αλέξανδρος δέχτηκε τη μετάνοιά του, τον ξανακάλεσε δίπλα του και τον
όρισε γενικό διαχειριστή των θησαυρών του κράτους με έδρα τα Εκβάτανα
. Με το να απομακρύνεται όμως όλο και μακρύτερα, προς Ανατολάς, ο Μ.
Αλέξανδρος, ο Άρπαλος έγινε ανεξέλεγκτος. Επιδόθηκε σε παντός είδους
ακολασίες και καταχρήσεις.
Η φήμη του έφτασε μέχρι την Ελλάδα, όπου οι κωμωδιογράφοι τον διέσυραν
για τα «κατορθώματά» του. Είχε ερωτικές σχέσεις με Ασιάτισσες και
μετακάλεσε από την Αθήνα την εταίρα Πυθιονίκη. Όταν αυτή πέθανε προς
τιμήν της έστησε μνημεία στην Αθήνα και τη Βαβυλώνα.
Μετά το θάνατό της κάλεσε από την Αθήνα άλλη εταίρα, την περιβόητη
Γλυκέρα, που την εγκατέστησε στα ανάκτορα της Ταρσού. Είχε πωρωθεί
τόσο πολύ, ώστε όταν του προσέφεραν χρυσό στεφάνι, απαιτούσε να δίδεται
και στη Γλυκέρα ένα άλλο και να την προσκυνούν ως βασίλισσα.
Αυτά είχαν καταγγελθεί στο Μ. Αλέξανδρο, ο οποίος τα θεώρησε υπερβολικά
και όχι μόνο δεν κυνήγησε εγκαίρως τον Άρπαλο, αλλά θυμούμενος την παλιά
του φιλία με αυτόν φυλάκισε αυτούς που τον κατάγγειλαν ως συκοφάντες.
Ο Άρπαλος, γνωρίζοντας ότι ο Αλέξανδρος πολεμούσε πάντα στην πρώτη
γραμμή και ότι το μυαλό του ήταν πάντα στη δόξα και την κατάκτηση, πίστευε
ότι ήταν αδύνατο να ξαναγυρίσει ζωντανός, ύστερα από τόσους αγώνες και
μάχες στα βάθη της Ανατολής. Όταν γύρισε ο Μ. Αλέξανδρος στα Σούσα
(Άνοιξη 334 π.Χ.), δηλαδή μετά την επιστροφή του απ’ την εκστρατεία της
Ανατολής στην Ινδία, πληροφορήθηκε ότι είχε ξαναφύγει με θησαυρούς .
Πήρε μαζί του 5.000 τάλαντα, τη Γλυκέρα, την κόρη του από την Πυθιονίκη
και κατέφυγε στα παράλια της Μ. Ασίας.
Στρατολόγησε 6.000 μισθοφόρους και με 30 πλοία κατέπλευσε στο Σαρωνικό
κόλπο, στη Μουνιχία.
Οι Αθηναίοι δεν τον δέχτηκαν με τιμές, όπως ήλπιζε, γιατί φοβούνταν
την αντίδραση του Μ. Αλεξάνδρου. Ύστερα από διαπραγματεύσεις του
επιτράπηκε να αποβιβαστεί μόνος, οπότε πήγε στην εκκλησία του Δήμου και
τους πρότεινε να τους δώσει μέρος του θησαυρού του και τους μισθοφόρους
του.
Παράλληλα όμως έφτασε στην Αθήνα και τελεσίγραφο του Φιλόξενου, που
ήταν ο διάδοχος του Άρπαλου στη θέση του διαχειριστή των χρημάτων, που
τους ζητούσε να τον εκδώσουν.
Άρχισαν ατελείωτες συζητήσεις στην Πνύκα για το θέμα, όπου κυριαρχούσαν
οι αντιμακεδονίζοντες με τον Υπερείδη, που στήριζαν τη θέση του Άρπαλου
και οι Μακεδονίζοντες, οι οποίοι πρότειναν την έκδοση του καταχραστή.
Έτσι, αποφασίστηκε να φυλακιστεί στην Ακρόπολη ο Άρπαλος, εως ότου
αποφασίσει ο Αλέξανδρος για την τύχη του.
Ο Δημοσθένης ορίστηκε επίτροπος, για να παραλάβει τα χρήματα, στον οποίο
ο Άρπαλος δήλωσε ότι είχε μαζί του 700 τάλαντα ( ο πλουσιότερος Έλληνας
εφοπλιστής ή τραπεζίτης δεν είχε τότε περιουσία πάνω από 300 τάλαντα).
Όμως, την επόμενη, όταν μετρήθηκαν τα τάλαντα, αντί για 700 βρέθηκαν
μόνο 350 (πάλι εδώ οι μίζες για εξαγορά Αθηναίων).
Αλληλοκατηγορούνταν πολλοί στην Πνύκα για δωροδοκία και ο Άρειος
Πάγος πρότεινε να δηλώσουν οι ένοχοι ότι τα πήραν, πράγμα που δεν
έγινε. Ο Άρπαλος τελικα δραπέτευσε και εξαφανίστηκε. Όλοι πείστηκαν
ότι ο Άρπαλος είχε εξαγοράσει τους πάντες, για να δραπετεύσει, ανάμεσα
σε αυτούς και ο Δημοσθένης. Έτσι, το θέμα παραπέμφθηκε στις δικαστικές
καλένδες.
Ο Άρπαλος κατέφυγε στο Ταίναρο, όπου παρέλαβε τους υπόλοιπους θησαυρούς
και μισθοφόρους του και έπλευσε στην Κρήτη. Εκεί δολοφονήθηκε από
κάποιον Σπαρτιάτη Θίβρωνα, ίδιου φυράματος κι αυτός. ο οποίος κατέφυγε
στην Αφρική, όπου άρχισε τις λεηλασίες. Όμως το 322 π. Χ. τον συνέλαβε ο
Πτολεμαίος Α’ και τον σταύρωσε στην Αλεξάνδρεια.
Αναφορικά τώρα με την εμπλοκή του Δημοσθένη.
Έξι μήνες αργότερα άρχισαν οι δίκες περί των «Αρπαλείων χρημάτων», που
υπήρξαν ολέθριες για την Αθήνα.
Οι επιφανέστεροι Αθηναίοι αλληλοκατηγορούνταν για τα κλεμμένα, ενώ
ο Δημοσθένης υποχρεώθηκε να πληρώσει το ποσό που ιδιοποιήθηκε στο
πενταπλάσιο και επειδή δεν είχε να τα πληρώσει φυλακίστηκε. Όμως με τη
βοήθεια φίλων του ο Δημοσθένης δραπέτευσε και πήγε στην Τροιζήνα και
αργότερα στην Αίγινα, απ’ όπου ικέτευε τους Αθηναίους να του επιτρέψουν
να ξαναγυρίσει.
Παρόλα αυτά εξακολουθούσε να βυσσοδομεί κατά του Μ. Αλεξάνδρου και
των Μακεδόνων.
Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου (13-6-323 π.χ.) οι Αθηναίοι ψήφισαν την
επάνοδό του, αλλά αυτός εξακολούθησε την αντιμακεδονική του τακτική.
Ακολούθησε ο Λαμιακός πόλεμος, όπου οι Αθηναίοι και οι σύμμαχοί τους
συνετρίβησαν από τον Αντίπατρο και τον Κρατερό, που είχε έλθει από τη Μ.
Ασία και ο στόλος τους καταστράφηκε στην Άβυδο και την Αμοργό.
Η Αθήνα τιμωρήθηκε σκληρά. Πλήρωσε πολεμική αποζημίωση, δέχτηκε την
εγκατάσταση Μακεδονικής φρουράς στην Ακρόπολη, ενώ καταδικάστηκαν
σε θάνατο ο Δημοσθένης και ο Υπερείδης και άλλοι αντιμακεδονίζοντες
δημαγωγοί.
Όλοι εκτελέστηκαν πλην του Δημοσθένη, ο οποίος δραπέτευσε και κατέφυγε
στο ναό του Ποσειδώνα στην Καλαυρία (σημ. Πόρος), όπου αυτοκτόνησε με
δηλητήριο (Οκτώβριος 322 π.χ.), για να μην συλληφθεί.
Αλλά και ο φίλος των Μακεδόνων Δημάδης καταδικάστηκε, γιατί ομολόγησε
ότι πήρε και αυτός 20 τάλαντα, αλλά είχε το θράσος να ομολογήσει ότι στο
μέλλον πάλι θα χρηματίζεται. Τα 100 τάλαντα με τα οποία τιμωρήθηκε,
πληρώθηκαν από άλλους, γιατί αυτός δεν τα είχε. Όμως εξακολούθησε
να παρανομεί και, επειδή δεν μπορούσε να εξοφλήσει τις ποινές που του
επιβλήθηκαν, κηρύχτηκε άτιμος (δηλ. στερημένος πολιτικών δικαιωμάτων).
Αυτή ήταν η εικόνα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας εκείνης της εποχής,
εικόνας παραπλήσιας με τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα!!!
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Το μέγεθος
Ένας Κύπριος πηγαίνει σε ένα
φαρμακείο στην Αθήνα. Λέει
στον φαρμακοποιό:
- Θα ήθελα να μου δώσετε
οινόπνευμα.
Πηγαίνει ο φαρμακοποιός
στην αποθήκη και του φέρνει
οινόπνευμα σε μπουκάλι του
κιλού.
Μόλις το βλέπει ο Κύπριος
λέει: - Τόσο μεγάλο; Εμείς στην
Κύπρο το οινόπνευμα το έχομε
σε μικράν μπουκάλια. Τέλος
πάντων! Μου δίνετε και έναν
πακέτο βαμβάκι;
Του φέρνει ο φαρμακοποιός ένα
τεράστιο πακέτο βαμβάκι.
Γουρλώνει τα μάτια ο Κύπριος: Μα είναι δυνατόν τόσον μεγάλο
πακέτο; Εμείς στην Κύπρο το
βαμβάκι το έχομε σε μικράν
πακέτα.
- Θέλετε και τίποτ άλλο; ρωτάει
ο φαρμακοποιός.
Και ο Κύπριος: - Θέλω και έναν
υπόθετο, αλλά δεν πειράζει. Θα
το πάρω από την Κύπρο.
****
Είχε πάει η πεθερά κάποιου στα
Ιεροσόλυμα...
Εκεί έπαθε εγκεφαλικό, και
σύντομα πέθανε.
Παίρνουν τηλέφωνο στην
Αθήνα, τον γαμπρό της για τα
τυπικά της κηδείας:
- Για να γίνει η κηδεία Αθήνα
χρειάζονται τουλάχιστον 5000
ευρώ, ενώ εδώ μόνο 1000.
Το σκέφτεται λίγο ο γαμπρός της
και απαντά:
- Αθήνα!!
- Α, εσείς νοιάζεστε πολύ. Θα
σας κάνουμε καλύτερη τιμή!
Αθήνα 5000 ευρώ, εδώ 800.
- Όχι, να την φέρετε εδώ.
- Αθήνα 5000, εδώ 600!!
- Όχι, όχι, εδώ!!!!
- Αθήνα 5000, εδώ 200!!!
- Μα δεν καταλαβαίνετε τι σας
λέω;;; Αθήνα είπαμε!!
- Α, μα εσείς πρέπει να την
λατρεύετε! Πρώτη φορά βλέπω
τέτοια αγάπη, τέτοια επιθυμία
να την έχετε κοντά σας!
- Κοίταξτε να δείτε, πριν
πολλά πολλά χρόνια, ένας
δικός σας κηδεύτηκε εκει πέρα,
και μετά αναστήθηκε! Δεν το
διακινδυνεύω...!!!
****
Είπε μονολογώντας ο παππούς,
καθισμένος στην πολυθρόνα του
μπροστά στη τηλεόραση που
ανακοίνωνε και νέες μειώσεις
στις συντάξεις:
Όταν ήμουν μαθητής, άκουγα
κάθε τόσο τη δασκάλα μου να
λέει:
«Να προσέχετε τα κόμματα!
Ένα λάθος κόμμα, μπορεί να σας
χαλάσει τελείως τη σύνταξη!»
Έπρεπε να περάσουν εξήντα
χρόνια για να καταλάβω τι
εννοούσε.
Σοκιν Ανέκδοτο: Ο μπαμπάς
του Τοτού
Ο Τοτός κάνει πάρτυ στο σπίτι
του για τα γενέθλια του. Η
μητέρα του είναι στην κουζίνα
και ετοιμάζει λιχουδιές για τα
παιδιά. Εκείνη την ώρα έρχεται
ο πατέρας του Τοτού από τη
δουλειά και λέει στη γυναίκα
του.
– Γυναίκα έχω ορμές και

θέλω να κάνουμε έρωτα τώρα
αμέσως.
– Μα αντρούλη, έχουμε πάρτυ,
καλεσμένους και θα γίνουμε
ρεζίλι.
– Δεν αντέχω ούτε λεπτό και
πρέπει να κάνουμε κάτι για να
τα βολέψουμε.
– Δηλαδή σαν τι;
– Να, εσύ θα κοπείς λίγο με το
μαχαίρι, θα σπάσουμε και ένα
πιάτο και θα πούμε ότι έσπασε
ένα πιάτο και κόπηκες όταν
μάζευες τα σπασμένα και ότι θα
πάμε πάνω για να στο δέσω.
Πράγματι κόβεται λίγο η μητέρα
του Τοτού, πετάνε και ένα πιάτο
κάτω για να σπάσει. Ακούει ο
Τοτός το θόρυβο και τρέχει στην
κουζίνα.
– Τι έγινε;
– Τίποτα σημαντικό, απαντάει ο
πατέρας του, έσπασε ένα πιάτο
η μαμά σου και κόπηκε όταν τα
μάζευε και θα πάμε πάνω να το
δέσουμε.
– Καλά, λέει ο Τοτός και
ξαναγυρίζει στους φίλους του,
ενώ οι γονείς του πήγανε επάνω.
Η ώρα περνούσε, οπότε ο Τοτός
ανησύχησε και πήγε επάνω
να τι γίνεται. Περνώντας έξω
από την κρεβατοκάμαρα των
γονιών άκουσε βογκητά. Σκύβει
και βλέπει τους γονείς του να
κάνουν έρωτα. Αμέσως αλλάζει
χρώμα και γίνεται άσπρος,
κατεβαίνει με τα τέσσερα τα
σκαλοπάτια, τρέχει κλείνει τη
μουσική και γυρίζει προς τους
φίλους του και τους λέει:
– Μην τολμήσει κανένας να
σπάσει πιάτο γιατί θα τον
γα........ει ο πατέρας μου.
Ανεκδοτάκια με τον Τοτο:
Tο Αδελφάκι…
Ο μπαμπάς στον Τοτο:
– Τοτέ σήμερα σου έφερε
ο πελαργός ένα καινούργιο
αδελφάκι…
– Καλά ρε μπαμπά έξω
κυκλοφορούν ένα σωρό
γυναικάρες, εσύ τον πελαργό
βρήκες;
****
Τοτός: – Κυρία κυρία κυρία
κυρία… να πάω τουαλέτα;;;;
Δασκάλα: – Μόλις γυρίσει η
Μαρία, Τοτέ.
Τοτός: – Τότε δεν θα έχει νόημα
κυρία…
****
Μια φορά η Αννούλα γυρίζει
στο σπίτι της γεμάτη χαρά με 5
ευρώ στο χέρι.
– Που τα βρήκες Αννούλα μου
τα 5 ευρώ; ρωτάει η μητέρα της.
– Μου τα έδωσε ο Τοτός γιατί
ανέβηκα στο δέντρο και είδε το
βρακάκι μου… λέει εκείνη
– Μα δεν σου έχω πει πως τα
αγόρια δεν πρέπει να βλέπουν
το βρακάκι σου; είπε αυστηρά
η μαμά.
– Ναι μαμά, μα ο Τοτός μου
έδωσε τα 5 ευρώ.
– Μην ξαναγίνει αυτό, είπε η
μαμά και έφυγε…
Την επόμενη μέρα η Αννούλα
γύρισε στο σπίτι με 50 ευρώ στο
χέρι μες στην καλή χαρά.
– Που βρήκες τα 50 ευρώ
Αννούλα; ρωτάει η μαμά της
– Μου τα έδωσε ο Τοτός γιατί
ανέβηκα στο δέντρο, είπε εκείνη
– Μα μόλις χτες δεν σου είπα να
μην ξανανεβείς στο δέντρο γιατί

ο Τοτός θα δει το βρακάκι σου;;
είπε πολύ αυστηρά η μαμά.
– Ναι μανούλα μου, της λέει,
αλλά αυτήν τη φορά δεν
φορούσα βρακάκι!!!
Η πυτζάμα
Νύχτα. Όλοι στο σπίτι
κοιμούνται. Ξαφνικά από το
δωμάτιο του Τοτού ακούγεται
ένας πολύ δυνατός θόρυβος.
Σηκώνεται η μάνα του από το
δίπλα δωμάτιο τρομαγμένη και
φωνάζει:
- Τοτέ, είσαι εντάξει; Τί ήταν
αυτός ο θόρυβος;
- Α, τίποτα μαμά. Η πυτζάμα
μου έπεσε κάτω.
- Η πυτζάμα σου έκανε τόσο
θόρυβο;;
- Ε να...ήμουνα κι εγώ μέσα...

He is my younger brother Joke
Two young boys walked into a
pharmacy one day, picked out a
box of tampons and proceeded
to the checkout counter.
The pharmacist at the counter
asked the older boy, “Son, how
old are you?”
“Eight”, the boy replied.
The man continued, “Do you
know what these are used for?”
The boy replied, “Not exactly,
but they aren’t for me. They’re
for him. He’s my brother. He’s
four.”
“Oh, really?” the pharmacist
replied with a grin.
“Yes.” the boy said. “We saw
on TV that if you use these, you
would be able to swim, play tennis and ride a bike. Right now,
he can’t do none of that.”
****
A minister parked his car in a
no-parking zone in a large city
because he was short of time
and couldn’t find a space with a
meter.
Then he put a note under the
windshield wiper that read:
“I have circled the block 10
times. If I don’t park here, I’ll
miss my appointment. Forgive
us our trespasses.”
When he returned, he found
a citation from a police officer
along with this note “I’ve circled
this block for 10 years. If I don’t
give you a ticket I’ll lose my
job. Lead us not into temptation.”
****
There is the story of a pastor
who got up one Sunday and announced to his congregation: “I
have good news and bad news.
The good news is, we have
enough money to pay for our
new building program.
The bad news is, it’s still out
there in your pockets.”
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ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ ΘΥΜΙΖΕΙ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
Στο χωριό
Πλατάνια
της Ρόδου,
που
βρίσκεται
σε
απόσταση
38
χιλιομέτρων
από την
πόλη Ρόδου
κατοικούν
περίπου 383 οικογένειες. Για την ψυχαγωγία των κaτοίκων
ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ» διοργάνωσε το
Σάββατο βράδυ της 28ης Μαϊου 2016 στην πλατεία της εκκλησίας
την προβολή της
ελληνικής ταινίας «Ο
Μπακαλόγατος» με
τον κωμικό ηθοποιό
Κώστα Χατζηχρίστο,
την οποίαν
παρακολούθησαν
περίπου 45 άτομα
απ΄όλες τις ηλικίες.
Η σκηνή αυτή μου
θύμισε τα παιδικά μου χρόνια του 1950.
Κώστας Καρατσίκης

Άνω: Στην Ταβέρνα “SFINAKI” γιόρτασαν την γιορτή
της Μητέρας με τις οικογένειές τους οι δυό καλοί φίλοι,
Δημήτρης Xαραλαμπίδης και ο Βασίλης Φιλιτόγλου.

Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 42 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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Γι αυτους που ήμασταν παιδιά τις δεκαετίες του 50, 60 και 70.
Τηλέφωνο είχε ή σε κανένα θάλαμο του ΟΤΕ με κερματοδέκτη ή στο περίπτερο της γειτονιάς, που είχε
κρεμασμένα με μανταλάκια τα περιοδικά μας ο Μικρός Ηρωας κι ο Μικρός Σερίφης, κι ακόμα το Ρομάντζο, το
Πάνθεον, το Ντομινό, η Βεντέττα, το Πρώτο, το Εμπρός.
Ακόμα ζητάω τη σοκολάτα ΙΟΝ αμυγδάλου, τις πρώτες γκοφρέτες ΜΕΛΟ , το Γλυφιτζούρι κοκοράκι, το μαλλί
της γριάς, το αυθεντικό παστέλι, και το κάτασπρο μαντολάτο. Ακόμα θυμάμαι τη γεύση απ το καλαμπόκι και τα
κάστανα και συγκινούμαι όταν βλέπω καστανάδες, λίγους πια και καλαμποκάδες σε κάνα πανηγύρι.
Χάθηκαν τα αυθεντικά σουβλάκια με τα ντονέρ και την ξεροψημένη πίτα και το κοκινοπίπερο.
Τα αστικά λεωφορεία Σκανια Βάμπις, Σκόντα, Βόλβο κι αργότερα ΒritishLeyland και ΗΙΝΟ, είχαν τη μηχανή
μέσα και ήταν συνήθως καλυμμένη με μπλέ δερμάτινα καπιτονέ καλύμματα. Βόγκαγαν κάθε φορά που ο οδηγός
άλλαζε ταχύτητα. Καμμιά φορά είχε και μια θέση μπροστά δεξιά δίπλα στη μηχανή που ηταν η καλύτερη για τα
παιδικά μας όνειρα. Υπήρχε και εισπράκτορας στριμωγμένος δίπλα στην πίσω πόρτα με το κλασσικό γκρί καπέλο
με το γείσο, ένα πρωτόγονο μικρόφωνο κι έλεγε τις στάσεις ή φώναζε τέρμα τα μία και είκοσι. Θυμάστε εκείνες τις
κερματοθήκες που έβαζε τα κέρματα και που τώρα τελευταία ξανάγιναν της μόδας;

Νέα πρόκληση
των Σκοπιανών
στο Καναδά
Αντώνης Ανακέφαλος

Τα κίτρινα τρόλευ με τους οδηγούς και τους εισπράκτορες με τις καφέ στολές, κι εκείνο το περίεργο μηχανάκι με τη
μανιβέλλα που έκοβε τα εισιτήρια.
Τα γκρίζα αμερικάνικα πελώρια ταξί γυρόφερναν ή άραζαν στις πιάτσες.
Ποιος να έχει τότε Ι.Χ Οι λίγοι τυχεροί αγόραζαν VW σκαραβαίους, ή μεταχειρισμένα Consoul Cortina, Hansa,
Wartburg, FIAT 1100, OpelOlympia. Θυμάστε τα Anglia, τα Peugeot 403, τα Renault 10 ή το Simca1000, με τα
ανύπαρκτα καλοριφέρ και τα λιγνά λάστιχα.
Το γάλα μας το έφερνε ο γαλατάς ή μέσα σε γυάλινα μπουκάλια με αλουμινένια καπάκια ή μας το άδειαζε από
μεγάλες καρδάρες στην κατσαρόλα στην εξώπορτα.
Οι κολώνες του πάγου που τις έφερνε ο παγοπώλης με την τρίκυκλη μοτοσυκλέτα του και τις κουβάλαγε με εκείνο
το περίεργο εργαλείο γάντζο, αργοέλιωναν στο κεφαλόσκαλο. Και η βρύση του ψυγείου είχε στο στόμιο της
τυλιγμένο ένα λευκό τουλπάνι σα φίλτρο. Που ηλεκτρικά ψυγεία. Αργότερα θυμάμαι κάτι ΠΙΤΣΟΣ ΙΖΟΛΑ και
ΚΕΛΒΙΝΕΙΤΟΡ.
Οι παπλωματάδες, οι καρεκλάδες οι γανωτζήδες οι ακονιστές κι οι τσαγκάρηδες είχαν πολλή δουλειά.
Στην κεντρική λεωφόρο ένα πλήθος από λούστρους με καλογυαλισμένα κασελάκια που λαμποκοπούσαν περιίμεναν
πελάτη. Και σε κάποια γωνιά σε μια καμαρούλα 2Χ2 ήταν το βασίλειο του τσαγκάρη με εκείνο το περίεργο
καλαπόδι που έβαζε ανάποδα το παπούτσι και το κόλλαγε και το κάρφωνε με εκείνες τις μαύρες πρόκες με το πλατύ
κεφάλι και διάχυτη η μυρουδιά της βενζινόκολλας.
Στη γωνιά του δρόμου μια ΕΒΓΑ που πούλαγε γάλα, γιαούρτια και παγωτά σε ψυγεία .
Στο κομμωτήριο της γειτονιάς οι κυρίες ψηνόντουσαν με τις ώρες κάτω απ τις κάσκες σεσουάρ με τα μαλλιά
πασαλειμένα πλίξ τυλιγμένα σε ρόλλει κι όλα μαζί σκεπασμένα με δίχτυ και τα αυτιά σκεπασμένα με κοκκάλινα
καπάκια. Η μανικιουρίστα καθάριζε τα πετσάκια και έβαφε τα νύχια με κατακόκκινο μανό που μύριζε ασετόν από
δέκα μέτρα μακριά.
Ο καφές στα καφενεία ήταν μόνο τούρκικος τότε. Δεν υπήρχε νες ούτε φραπέ ούτε καπουτσίνο ούτε εσπρέσσο
ούτε κάν φίλτρου γαλλικός. Μόνο σε κανένα ζαχαροπλαστείο εύρισκες γαλλικό και βέβαια τον πλήρωνες
πανάκριβα.
Σαββατόβραδο στα μικράτα μας σινεμαδάκι την σπουδαία περίοδο του Ελληνικού κινηματογράφου και το βράδυ
ταβερνάκι με μπριζολίτσα παιδάκια και μια γουλιά μπύρα που μας έδινε κρυφά η μάνα μας γιατί «το παιδί δεν
πρέπει να πίνει».
Με πόση χαρά ακολουθούσαμε Κυριακή πρωϊ τον πατέρα στο καφενείο και απολαμβάναμε επί ώρες μια
κουταλιά βανίλια, το γνωστο υποβρύχιο μεσα σε ένα ποτήρι παγωμένο νερό, ή τρώγαμε το μεζέ του ούζου και του
αφήναμε το ούζο ξεροσφύρι.
Και το μεσημέρι της Κυριακής μετά το οικογενειακό γεύμα με πόση λαχτάρα περιμέναμε να ακούσουμε την
περιγραφή απ το ραδιόφωνο. Γεωργίου, Φώσκολος, Λογοθέτης κι αργότερα απ την τηλεόραση Διακογιάννης
Φουντουκίδης Κατσαρός.
Η γλυκύτερη αναμονή το καλοκαίρι ήταν ο παγωτατζής με το καρότσι με τις σιδερένιες ρόδες που το σπρωχνε
στο χωματόδρομο. ΑΣΤΥ ΕΒΓΑ. Μια δραχμή η κρέμα, μιάμιση το κακάο, δύο η σοκολάτα.
Τα καλοκαίρια μπάνιο με το πούλμαν ή πάνω στις καρότσες των αγροτικών ή με φορτηγά ή άντε με
προϊστορικά λεωφορεία Γελάγαμε με κάτι χοντρές γριές που κάνανε μπανιο με τις κομπιναιζόν, Πέφταμε κάτω και
χτυπιόμασταν όταν βλέπαμε κάποιους με το ένα χέρι να κρατάνε τυλιγμένη την πετσέτα γύρω τους και με το άλλο
να προσπαθούν να βγάλουν το μαγιό και ναι βάλουν εσώρουχο και παντελόνι. Σιχαινόμασταν τα κεφτεδάκια ή τα
ντολμαδάκια στην αμμουδιά.
Και φρούτα, θεούλη μου τι φρούτα ήταν αυτά! Θυμάμαι ακόμα τον πατέρα μου να κουβαλάει κάτι δωδεκάκιλα
ριγέ καρπούζια και γιαρμάδες που σε κάθε δαγκωνιά τα ζουμιά έτρεχαν στο πηγούνι και το λαιμό. Και πεπόνια που
μοσχομύριζαν. Και κεράσια μέλι. Και σταφύλια ολόγλυκα. Ψωμί, τυρί φέτα και καρπούζι για φαγητό. Η υπέρτατη
γεύση.
Πίναμε νερό απ το λάστιχο του κήπου (τι εμφιαλωμένα και πράσινα άλογα), τρώγαμε λουκουμάδες με ζάχαρη,
κουλούρι και τριγωνάκι κεφαλοτύρι απ τον πλανόδιο κουλουρά έξω απ την εκκλησία, αμφίβολης καθαριότητας
τυρόπιτες και σάμαλι κοκ και πάστες νουγκατίνες σοκολατίνες και σεράνο απ τις ΕΒΓΑ της γειτονιάς.
Γευόμασταν βούτυρα και μαρμελάδες σπιτικές και σπιτικά γλυκά κουταλιού συκαλάκι, περγαμόντο, βύσσινο και
πορτοκάλι, νερατζάκι, και φαγητά που δεν τα φτιάχνουν τώρα γιατί είναι κουραστικά. Ροστ μπήφ, μελιτζάνες
παπουτσάκια, ιμάμ, παστίτσια, μουσακάδες. Τρώγαμε τόνους κεφτέδες με πατάτες τηγανιτές αλλά ποτέ δεν
είμασταν υπέρβαροι γιατί γυρνάγαμε όλη μέρα στους δρόμους και τις αλάνες παίζοντας.
Μοιραζόμασταν με τους φίλους μας μια πορτοκαλάδα ή γκαζόζα απ το ίδιο μπουκάλι και ποτέ κανένας μας δεν
έπαθε τίποτε. Δεν πολυαρωσταίναμε , αλλά αν τύχαινε να αρρωστήσουμε πάντα υπήρχε μια καλή μάνα ή γιαγιά να
μας δώσει λίγο φιδέ και να μας ρίξει βεντούζες να μας δώσει ή ασπιρίνη διαλυμένη στο κουταλάκι μαζί με ζάχαρη,
ή να μας κάνει μια ένεση με γυάλινη σύριγγα που τη βράζανε στο κατσαρολάκι.
Οταν κάναμε ποδήλατο δεν φορούσαμε κράνος και στην πίσω ρόδα βάζαμε πάντα χαρτόνι από πακέττο τσιγάρα
πιασμένο με ξύλινο μανταλάκι έτσι για να κάνει θόρυβο και να μας θυμίζει μηχανάκι.
Περνάγαμε ώρες έξω απ το σπίτι φτιάχνοντας πατίνια με ρουλεμάν και σανίδια και κατεβαίναμε τις κατηφόρες τις
γειτονιάς απλά για να διαπιστώσουμε ότι είχαμε ξεχάσει να βάλουμε φρένο. Κι όταν σηκωνόμασταν μέσα απ τους
θάμνους που καταλήγαμε, μαθαίναμε πώς να διορθώνουμε το πρόβλημα των φρένων. Για να μη ξαναπληγώσουμε
τα γόνατα μας
Είχαμε φίλους. Βγαίναμε στο δρόμο και τους βρίσκαμε. Παίζαμε μπάλα και κυνηγητό στους δρόμους. Τα δοκάρια
στα αυτοσχέδια γήπεδα ήταν ή οι σχολικές τσάντες ή τα πουλόβερ κι οι ζακέττες μας κουβαριασμένες και για
καλάθια του μπάσκετ είχαμε τα περβάζια των παραθύρων.

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

Ο Πρέσβης των Σκοπίων στο Καναδά σε πρόσφατη ομιλία του από
το βήμα του United Macedonians,συναίνεσε τουλάχιστον και ως
ηθικός συναυτουργός σε χάρτη και συμβόλου της Βεργίνας,που
είχε τοποθετηθεί πίσω από την θέση των ομιλητών που στρέφεται
απροκάλυπτα και προκλητικά κατά της εδαφικής ακεραιότητας του
Ελληνικού κράτους,αλλά και άλλων γειτονικών χωρών .
Ο τεράστιος χάρτης,απεικόνιζε τη φανταστική «Μεγάλη Μακεδονία
τους»,φυσικά τα σύνορα και η ονομασία που παρουσίαζε ο
χάρτης είναι πλαστά,αυθαίρετα και αποτελούν διεθνείς παράνομες
μονομερείς ενέργειες, και κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών
κανόνων που διέπουν τις διπλωματικές σχέσεις,ενώ παράλληλα
παραβιάζονται επίσημες διεθνείς συμφωνίες και δεσμεύσεις της
χώρας που ο ίδιος ο Πρέσβης των Σκοπίων οφείλει να εκπροσωπεί
και να διαφυλάττει,παρότι δεν έχει δοθεί λύση ακόμα για την
ονομασία του
Το ΥΠΕΞ οφείλει να προβεί άμεσα και δυναμικά σε επίσημο
διάβημα εντονότατης διαμαρτυρίας,και να ενημερώσει κάθε
ενδιαφερόμενο για τα πραχθέντα.
Η σκοπιανή κυβέρνηση του ψευδοκράτους πριν λίγο καιρό,δεν
έχασε καθόλου χρόνο και διαμαρτυρήθηκε στις Ελληνικές αρχές,
για τα τραγούδια των ΕΔ και την επικόλληση αυτοκόλλητων σε
οχήματα.
Για να αντιληφθούμε τις καταστροφικές συνέπειες της ολιγωρίας
των Ελληνικών κυβερνήσεων αναφορικά με την καταγγελία
των συνεχών παραβιάσεων από τα Σκόπια, ας εξετάσουμε μια
παράμετρο της απόφασης του Διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης.
Στην υπερασπιστική της γραμμή τότε η Ελληνική πλευρά
ισχυρίστηκε πως τα Σκόπια, έκαναν αρκετές φορές χρήση του
συμβόλου της Βεργίνας μετά από την έναρξη ισχύος της Ενδιάμεσης
Συμφωνίας,
Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αφού εξέτασε τις περιπτώσεις
που κατονόμασε η Ελληνική πλευρά, σημείωσε πως αυτές οι
περιπτώσεις, αφενός αφορούν ενέργειες ιδιωτών, αφετέρου τα
παράπονα αναφορικά με τις περιπτώσεις αυτές κοινοποιήθηκαν στη
κυβέρνηση των Σκοπίων ΜΕΤΑ την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ,
το 2008. Το Δικαστήριο κατέληξε πως υπήρξε μόνο μια περίπτωση
παραβίασης εκ μέρους των Σκοπίων της δεύτερης παραγράφου του
άρθρου 7,το έτος 2004.
Εδώ αξίζει να παρατηρηθεί το γεγονός ότι η Ελληνική Κυβέρνηση
εξέφρασε παράπονα προς την αντίστοιχη των Σκοπίων,μετά τη
Σύνοδο Κορυφής του 2008, αν και οι περιπτώσεις χρήσης του
απαγορευμένου συμβόλου έλαβαν χώρα ΜΗΝΕΣ Ή ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ (τη Σύνοδο Κορυφής).
Η απόφαση του ΔΔΧ καταδεικνύει το μόνιμο πρόβλημα της
Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Οι ελληνικές κυβερνήσεις
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΑΝ ΑΜΕΣΑ (και
συνεχίζουν να το κάνουν ακόμη και σήμερα) για όλες αυτές
τις προκλητικές και έκνομες ενέργειες – είτε ιδιωτών, είτε των
σκοπιανών αρχών – και κυρίως ΔΕΝ έχουν καταγγείλει την
Ενδιάμεση Συμφωνία.
Με λίγα λόγια, τι μας διδάσκει η απόφαση του Διεθνούς
Δικαστηρίου της Χάγης.
Ότι οι Ελληνικές Αρχές δεν εξέφρασαν άμεσα κάποια αντίδραση
προς την σκοπιανή κυβέρνηση, στοιχείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε
από το Δικαστήριο για να μην ασχοληυθεί με αυτές τις κατηγορίες,
κατηγορίες οι οποίες υπό διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να
καταδείξουν την διαρκή παραβατική συμπεριφορά της σκοπιανής
κυβέρνησης.

property
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Σ
κοπός της εταιρίας μας
είναι να διευκολύνει και
να εξυπηρετήσει όλους
τους Έλληνες ομογενείς στα
ζητήματα που αντιμετωπίζουν
σχετικά με την ιδιοκτησία τους
(διαμέρισμα, μονοκατοικία,
εξοχικό, πατρικό σπίτι στο
χωριό, οικόπεδο, αγροτεμάχιο)
στην Ελλάδα.

Γ

νωρίζουμε ότι η απόσταση
σας από την Ελλάδα,
δυσκολεύει τον έλεγχο, τη
συντήρηση (επισκευή ή
ανακαίνιση) και τη διαχείριση
της περιουσίας σας. Αν δεν
έχετε στενούς συγγενείς στην
Ελλάδα, διαθέσιμους για να
σας εξυπηρετήσουν ή αν δε
θέλετε να τους επιβαρύνετε,
αναλαμβάνουμε εμείς αυτόν
το ρόλο. Το ρόλο του δικού
σας ανθρώπου εμπιστοσύνης
που έχει τη δυνατότητα
να διεκπεραιώσει και να
τακτοποιήσει οποιαδήποτε
εργασία ή ζήτημα σχετικά με την
ιδιοκτησία σας.
Δουλεύουμε πάντα ποιοτικά,
μέσα από μια σχέση αξιοπιστίας
και εμπιστοσύνης. Φιλοδοξία
μας είναι να σας απαλλάξουμε
από όλες τις έννοιες που
συνεπάγεται η κατοχή και η
συντήρηση (επισκευή ή ανακαίνιση) ακινήτων.

Γ

ια οτιδήποτε χρειάζεστε, απλά επικοινωνήστε μαζί μας, να σας προτείνουμε την βέλτιστη λύση.
Η LagMa απαρτίζεται από μια ομάδα νέων ανθρώπων που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν όλους
εσάς, τους Έλληνες ομογενείς στις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε αναφορικά με τη συντήρηση
(επισκευή ή ανακαίνιση), τον έλεγχο και την διαχείριση των ακινήτων σας στην Ελλάδα.

Τ

ο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αποτελείται από αξιόπιστους επαγγελματίες, μηχανικούς,
δικηγόρους, λογιστές και τεχνίτες, οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην
περιοχή της δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.

Ι

δρυτής της εταιρίας είναι ο Παναγιώτης Λάγιος, ο οποίος κατάγεται από την Ποτιδάνεια της ορεινής
Φωκίδας, γεννήθηκε στο Chicago του Illinois, ενώ μεγάλωσε και κατοικεί στην Πάτρα. Σπούδασε
πολιτικός μηχανικός στην Πάτρα, ενώ πρόσφατα διαβλέποντας την ανάγκη κυρίως για συντήρηση
των υφιστάμενων κτιρίων, έναντι της ανέγερσης νέων οικοδομών, αποφοίτησε και από την σχολή
ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων του ΤΕΙ Πάτρας. Εδώ και αρκετά χρονια διατηρεί γραφείο
μελετών – κατασκευών ιδιωτικών εργων (www.notos-engineers.gr).

Η
Ε

εταιρεία μας δραστηριοποιείται στις περιοχές της Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας,
Πελοποννήσου καθώς και στα Ιόνια νησιά.

μείς, αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης , επισκευής ή ανακαίνισης επιθυμείτε.
Οργανωμένα συνεργεία, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων μηχανικών εκτελούν με
αξιοπιστία όλες τις εργασίες. Οι υπηρεσίες μας είναι εξειδικευμένες ανάλογα με τις ανάγκες κάθε
ακινήτου.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες:
•

Αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές (όπου απαιτείται)

•

Περίφραξη Ιδιοκτησιών

•

Συντήρηση – Επισκευή – Ενίσχυση Σκελετού & Τοίχων του κτιρίου

•

Συντήρηση – Επισκευή – Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων

•

Συντήρηση – Επισκευή – Αντικατάσταση εγκαταστάσεων ψύξης-θέρμανσης

•

Αντικατάσταση κουφωμάτων (εξωτερικών & εσωτερικών)

•

Κατασκευή εξωτερικών θερμομονώσεων

•

Αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας

•

Χρωματισμοί (εσωτερικοί-εξωτερικοί)

•

Επισκευή – Αντικατάσταση στέγης

•

Πέτρινες κατασκευές (μάντρες, επενδύσεις τοίχων κλπ)

•

Έργα πράσινου (κατασκευή νέου κήπου ή συντήρηση υφιστάμενου)

Και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτεί το ακίνητό σας.
Γραφεία: Αγίου Ανδρέου 27, Πάτρα –TK26221 Τηλ: 30 2610 461 648 Fax: +30 2610 461 648
• info@lagma.gr
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O Ελληνας του εξωτερικού
Β

αρέθηκα να μου λένε «εσύ δε δικαιούσαι να μιλάς, δεν ζεις εδώ»
Ειναι πια πολλα χρονια που μου μπήκε και επίσημα η γνωστή ταμπέλα:
Ελληνας του Εξωτερικού.

Η

ταμπέλα σκονίστηκε αλλά ξεσκονίστηκε πολύ από την εποχή που
ξεκίνησε η ελληνική κρίση. Ξαφνικά, άρχισα να ακούω σχόλια του
τύπου: Εσύ δε δικαιούσαι να μιλάς, εσύ ζεις στο εξωτερικό, εσύ άφησες την
πατρίδα σου, εσύ περνάς καλά.

Ή
Τ

μουν κάπως προετοιμασμένος για αυτά τα σχόλια αν και πέρασα
διάφορα στάδια αντιμετώπισής τους.

ο πρώτο στάδιο ήταν θυμός. Μα πώς μπορεί κάποιος να μου πει ότι δε
δικαιούμαι να μιλάω; Τίποτα δε μου χαρίστηκε στην Ελλάδα. Από τότε
που θυμάμαι τον εαυτό μου διάβαζα για να πετύχω στον πανεπιστήμιο,
αγωνιζόμουν μόνος μου να βρω δουλειά και να αποφασίσω ότι μονο με
πολιτικό μέσο μπορουσα να βρω μια καλη δοθλεια . Ναι, δουλειά βρέθηκε
πολύ πριν τελειώσω το πανεπιστήμιο αφού από 19 χρονών αποφάσισα
να σπουδάζω και να δουλεύω παράλληλα για να είμαι καπως οικονομικά
ανεξάρτητη.

Τ

ο δεύτερο στάδιο ήταν η απολογία: Μα ξέρετε, όταν έφυγα, στην
Ελλάδα υπήρχε ευδαιμονία, δεν έφυγα λόγω κρίσης (λες και αν έφευγα
λόγω κρίσης έπρεπε να νοιώθω ένοχος όλη μου τη ζωή).

Τ

ο τρίτο στάδιο είναι η αποδοχή. Ναι, έχω φύγει από την Ελλάδα, όμως
αντί να με κρίνεις αρνητικά, ρώτα με αν έχω δει στο εξωτερικό κάτι
καλό που θα μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα, ρώτα με αν έμαθα ζώντας
και με άλλες εθνικότητες τί θετικό υπάρχει στον τρόπο που βλέπεις τα
πράγματα και αν κάτι από αυτό θα βελτίωνε τη ζωή των ανθρώπων στην
Ελλάδα,ρώτα με πόσο πονάω κάθε φορά που αφήνω πίσω τον ήλιο, τη
θάλασσα τους δικούς μου ανθρώπους , όλα εκείνα που μου λείπουν στο
εξωτερικό, ρώτα με πώς οι γονείς μου, παππούς και γιαγιά πλέον αντέχουν
να μη βλέπουν τα εγγονάκια τους να μεγαλώνουν παρά μόνο συνήθως μέσω
μία οθόνης υπολογιστή (να σαι καλά skype).

Ό

χι δεν είναι θυμός, είναι διάθεση να πιούμε ένα καφέ και να μιλήσουμε.
Να μιλήσουμε για ό,τι μας απασχολεί, να μιλήσουμε για πράγματα
που μπορούν να γίνουν καλύτερα και να βοηθήσει ο ένας τον άλλο όσο
καλύτερα γίνεται.

Ν

α μιλήσουμε για το ό,τι η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα που δε
γίνεται σεβαστός ο αντικαπνιστικός νόμος (ναι κλισέ αλλά δείχνει
κάτι για τη γενικότερη στάση απέναντι στη ζωή και στο συνάνθρωπο). Όχι
μη το πάρεις στραβά και όχι μη μου λες ότι η μόνη ευχαρίστηση που έχει
απομείνει στον Έλληνα είναι το κάπνισμα.

Ν

α μιλήσουμε για την έλλειψη σεβασμού σε πεζούς, για την απέραντη
γραφειοκρατία, για τους ψεύτικους διορισμούς, για την αναξιοκρατία,
για την κακοποίηση των ζώων. Για τόσα πολλά. Όχι με διάθεση κριτικής
αλλά με αγάπη για την Ελλάδα.

Κ

αι να σου πώ και εγώ και να εκπλαγείς ευχάριστα ότι ούτε στο
εξωτερικό είναι τέλεια. Υπάρχει και διαφθορά, υπάρχει και λαμογιά.
Υπάρχουν αρνητικά.

Υ

πάρχουν όμως και αυτά που δεν είναι δύσκολο να γίνουν και στην
Ελλάδα.
Όταν πηγαίνω στο δήμο να ζητήσω ένα χαρτί, μιλάω με έναν υπάλληλο
μόνο. Εκείνος θα φτιάξει το χαρτί, εκείνος θα το υπογράψει. Ούτε
πρωτόκολλο, ούτε προιστάμενος ούτε τίποτα. Απλά, γρήγορα, ανέξοδα.
Δε θα περιμένω στις ουρές ώρες ατελείωτες, οι ώρες εργασίας του δήμου
2 φορές την εβδομάδα είναι μέχρι αργά το απόγευμα για να μπορούν και
οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν για τη διαπεραίωση μίας υπόθεσης όταν
τελειώσουν την εργασία τους.
Όταν περνάω τη διάβαση πεζών, τα αυτοκίνητα κοκαλώνουν.

Σ
Ξ
Σ

α μονογονικός πατέρας ξέρω ακριβώς πού να απευθυνθώ αν έχω κάποιο
πρόβλημα σε σχέση με το μεγάλωμα των παιδιών.
έρω ότι όταν πάω σε ένα εστιατόριο να φάω με τα παιδιά μου, κανείς δε
θα καπνίζει.

αν πολίτης ξέρω ότι οι φόροι που πληρώνονται θα γίνουν κάτι, θα
πάνε κάπου για το καλό των πολιτών: Τα δημόσια σχολεία είναι σαν
ιδιωτικά, τα νοσοκομεία το ίδιο, οι δρόμοι είναι καθαροί, τα σκουπίδια
ανακυκλώνονται, υπάρχουν πεζοδρόμια, υπάρχουν πάρκα.

Θ

υμάμαι τους πρώτους μήνες διαμονής στο Καναδα , ήθελα να πάω στην
ανακύκλωση μία παλιά τηλεόραση που είχα αλλά δεν είχα μεταφορικό
μέσο. Τηλεφώνησα στο δήμο και μου είπαν ότι μπορούν να έρθουν να την
πάρουν και να την πάνε στην ανακύκλωση. Θα μου στοίχιζε 10 ευρώ όμως.

Ε

ντάξει κανένα πρόβλημα. Κλείσαμε ραντεβού. Ο εργαζόμενος του
δήμου ήρθε ακριβώς την ώρα που είχαμε συμφωνήσει. Βγάζω από
την τσέπη μου 10 ευρώ να του δώσω. Τον βλέπω να εκπλήσσεται και να
μου λέει κουνώντας χαρακτηριστικά τα χέρια: Όχι, όχι, μη μου δίνετε τα
χρήματα, θα σας έρθει τιμολόγιο από το δήμο και θα πληρώσετε μέσω
τράπεζας. Τί είχε συμβεί; Εγώ συνηθισμένη σε άλλες πρακτικές έβγαλα να
πληρώσω. Εκείνος συνηθισμένος επίσης σε άλλες πρακτικές νόμιζε ότι τον
«δωροδοκούσα». Ή τέλος πάντων με κοίταζε σα να μου έλεγε: Μα καλά δε
ξέρετε ότι εδώ ό,τι έχει σχέση με συνδιαλλαγή με το δημόσιο πληρώνεται
μέσω τράπεζας;

Δ

ε ξέρω τι ισχύει στην Ελλάδα, για αυτό θα ήθελα να μου πεις. Αλλά
κάθε φορά που αρχίζεις με την πρόταση εσύ δε ξέρεις ζεις αλλού, χάνω
και εγώ τη διάθεση να συζητήσω.

Δ

ε ξέρω επίσης αν θα μπορέσεις να με δεις διαφορετικά όταν σου πώ, ότι
εδώ, μετά τις 9:30 μ.μ. δύσκολα να βρεις κουζίνα ανοιχτή σε εστιατόριο
να φας, ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εχει συνεφια ή οι μέρες
είναι απλά γκρι! Ναι γκρι. Δεν υπάρχει ρεμπέτικο, δεν υπάρχει λαϊκό, δεν
υπάρχει έντεχνο, δεν υπάρχει τσιπουράδικο, δεν υπάρχει μεζεδοπωλείο, δεν
υπάρχει ταβερνάκι δίπλα στο κύμα της θάλασσας).

Α

ν σε βοηθήσουν όλα αυτά να με δεις σαν άνθρωπο και όχι σαν Ελληνα
του Εξωτερικού νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο.
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Γέφυρες με τη Ρωσία στήνει
ο Κ. Μητσοτάκης
Συναντήθηκε το βράδυ του σαββάτου με τον Βλ. Πούτιν στο Καβούρι

Γ

έφυρες με τη Ρωσία, αρχίζει να
στήνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
που εκτός απρόοπτου είναι πολύ
πιθανόν να βρεθεί στα μέσα Ιουνίου
στη Μόσχα για να συναντηθεί
με τονΒλαντιμίρ Πούτιν, με τον
οποίο είχε λίγο μετά τα μεσάνυκτα
της Παρασκευής την πρώτη του
συνάντηση.

Στο ξενοδοχείο, όπου είχε καταλύσει ο
Ρώσος Πρόεδρος στο Καβούρι, θέλησε
να γνωρίσει από κοντά τον πρόεδρο
της Ν.Δ., τον μόνο πολιτικό αρχηγό με
τον οποίο συνομίλησε κατ’ιδίαν, εκτός βέβαια του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
Παρά την προχωρημένη ώρα και την πίεση που υπήρχε ο Ρώσος Πρόεδρος ήθελε να συναντηθεί με τον
κ. Μητσοτάκη για να έχει μια πρώτη εικόνα για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που θεωρεί
ότι πρέπει να υπάρξει αναθέρμανση των σχέσεων Ελλάδας και Ρωσίας και ευελπιστεί ότι θα αποκτήσει
ένα καλό σύμμαχο στο πρόσωπο του Β. Πούτν.
Σε αυτό πλαίσιο ο κ. Μητσοτάκης προγραμματίζει επίσκεψη στη Μόσχα, καθώς εκτός από την
αναθέρμανση των ελληνορωσικών σχέσεων, επιθυμεί να διαμορφώσει ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο για την
επόμενη ημέρα των εκλογών, εφόσον εκλεγεί πρωθυπουργός.
Η κίνηση να επισκεφθεί τη Μόσχα, αν και εμπεριέχει για κάποιους και τον κίνδυνο υπερατλαντικών
παρενεργειών με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως λένε διπλωμάτες, εντάσσεται στο πλαίσιο των επισκέψεων
στο εξωτερικό που κρίνονται κρίσιμες για την εικόνα των πολιτικών προσώπων οι οποίοι θεωρείται ότι
είναι στον προθάλαμο της εξουσίας.
Ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με ηγέτες τους οποίους θεωρεί
στρατηγικούς συμμάχους και γι’ αυτό και δίνει και μεγάλη βαρύτητα στην επίσκεψη στη Μόσχα, ενώ
όπως μεταδίδεται από το περιβάλλον του θα γίνουν και επισκέψεις σε άλλες χώρες.
Για την ιστορία, επί προεδρίας Αντώνη Σαμαρά, ο τότε αντιπρόεδρος Δημήτρης Αβραμόπουλος, είχε
υπογράψει συμφωνία συνεργασίας της Ν.Δ.με το κόμμα του Β. Πούτιν.
Για την ηγετική ομάδα της Ν.Δ.η επιλογή του κ. Πούτιν να συναντήσει μετά τα μεσάνυκτα, παρά το
πιεστικό του πρόγραμμα τον Μητσοτάκη έχει ιδιαίτερη σημασία και στέλνει μηνύματα, καθώς ο Ρώσος
πρόεδρος στην κάμερα είπε ότι η «κάναμε πολλά για την ανάπτυξη αυτών των σχέσεων όταν εδώ στην
Ελλάδα, βρισκόταν στην Κυβέρνηση οι εκπρόσωποι του κόμματός σας».
Ο Β. Πούτιν ανέφερε ότι είναι χαρά του που τον γνωρίζει προσωπικά και είπε: «Ευελπιστούμε ότι οι
εκπρόσωποι του Κόμματός σας στη Βουλή των Ελλήνων, από τη σημερινή ημέρα, θα υποστηρίξουν τις
κοινές μας πρωτοβουλίες».
Από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης εξήρε και την περίοδο διακυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή,
λέγοντας δημόσια ότι έχει την τιμή να είναι Πρόεδρος ενός Κόμματος το οποίο όταν βρέθηκε στην
κυβέρνηση το 2004 – 2009, έκανε πολλά πράγματα για να προωθήσει τις Ελληνορωσικές σχέσεις.
«Οι δεσμοί των χωρών μας είναι πολλοί στενοί. Είναι δεσμοί που ανάγονται στις παραδόσεις μας,
στη θρησκεία μας και στην κοινή γεωγραφική μας θέση. Νομίζω, ότι είναι σημαντικό ότι σε αυτήν τη
συγκυρία υπάρχει μια συμφωνία διακομματική, ότι οι σχέσεις με τη Ρωσία μπορούν να ενισχυθούν
περισσότερο. Έχω και εγώ ένα προσωπικά έντονο ενδιαφέρον για την περαιτέρω σύσφιξη των
οικονομικών σχέσεων» είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ενώπιον του κ. Πούτιν και μπροστά στην κάμερα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ν.Δ., ως το
κατεξοχήν μεγάλο κεντροδεξιό φιλελεύθερο Κόμμα, υπήρξε και παραμένει ανέκαθεν υπέρμαχο των
αποκρατικοποιήσεων και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και συμπλήρωσε: «Και χαιρόμαστε - που
έστω και με κάποια καθυστέρηση - η Κυβέρνηση κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση».
Επί των γεωπολιτικών εξελίξεων ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ρωσία έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει
ειδικά στη βοήθεια που μπορεί να παράσχει και για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. «Υπάρχει
μια κινητικότητα που μας κάνει συγκρατημένα αισιόδοξους, αλλά φυσικά ακόμα τα δύσκολα είναι
μπροστά μας» ανέφερε.
Αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι με τον Πρόεδρο Πούτιν έγινε
μια εξαίρετη συνάντηση και μια εξίσου ουσιαστική συζήτηση. «Οι σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας έχουν
ισχυρές ιστορικές ρίζες φιλίας και συνεργασίας. Έχουν ταυτόχρονα, εξαιρετικά θετικές προοπτικές προς
όφελος και των δύο λαών. Η Ρωσία βλέπει στην Ελλάδα μια ιδιαίτερα σημαντική ευρωπαϊκή χώρα της
Ανατολικής Μεσογείου» είπε.
Για τον πρόεδρο της Ν.Δ., η Ελλάδα βλέπει στη Ρωσία μια σταθερή φίλη χώρα με την οποία μπορούμε
και πρέπει να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας σε όλους τους τομείς, από τον
τουρισμό έως τη γεωργία, από τις διπλωματικές σχέσεις έως τον πολιτισμό και στο σύνολο των τομέων
της οικονομίας.
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, για τις οποίες συζήτησαν αρκετά με τον
κ. Πούτιν και όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει το ουσιαστικό ενδιαφέρον
που υπάρχει από Ρωσικής πλευράς.
«Πέραν των διμερών σχέσεων, που κατά κοινή μας διαπίστωση είναι άριστες, με τον κ. Πούτιν, κάναμε
και μια επισκόπηση της ανησυχητικά ρευστής κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή μας.
Μιλήσαμε βέβαια και για το Κυπριακό. Τέλος, από πλευράς μου είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω
για τις απόψεις και τις θέσεις της Ν.Δ. Υπογράμμισα τις πολλές δυνατότητες που έχει η Ελλάδα να
επιτύχει, με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, σημαντικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Αυτός είναι άλλωστε
και ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει οριστικά τη χώρα μας, έξω από την οικονομική κρίση των
τελευταίων ετών» τόνισε.
Πηγή:TO BHMA

Γαλλία: Κλιμακώνουν τα
συνδικάτα-Ανυποχώρητος
ο«ΑυτήΟλάντ
είναι είναι μια καλή μεταρρύθμιση» λέει ο Γάλλος Πρόεδρος
Παρίσι 27/05/2016 TO BHMA

Σ

ε «συνέχιση και κλιμάκωση» των κινητοποιήσεων καλούν από
κοινού τα γαλλικά συνδικάτα προαναγγέλλοντας νέες διαδηλώσεις
και αποκλεισμούς κόντρα στην εργασιακή μεταρρύθμιση που έχει
προκαλέσει εδώ και δύο μήνες γενικό ξεσηκωμό. Ο Φρανσουά Ολάντ την
ίδια στιγμή διαμηνύει ότι δεν θα υποχωρήσει «γιατί αυτή είναι μια καλή
μεταρρύθμιση».
Από την Ιαπωνία, όπου
συμμετείχε στη σύνοδο της G7,
ο Φρανσουά Ολάντ απάντησε
ότι «δεν θα υποχωρήσει» γιατί
«αυτή είναι είναι μια καλή
μεταρρύθμιση» -παρόλο που ο
πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς
έχει αφήσει να εννοηθεί πως
θα μπορούσαν να υπάρξουν
ορισμένες τροποποιήσεις.
Για όγδοη φορά από τα μέσα Μαρτίου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι (300.000
σύμφωνα με το συνδικάτο CGT, 153.000 σύμφωνα με τις αρχές), κατέβηκαν
την Πέμπτη στους δρόμους σε ολόκληρη τη Γαλλία κατά του σχεδίου
νόμου, που έχει σκοπό να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις,
σύμφωνα με την κυβέρνηση, αλλά απειλεί να αυξήσει, σύμφωνα με τους
αντιπάλους του, την εργασιακή αβεβαιότητα των μισθωτών.
Τις τελευταίες ημέρες το κίνημα έχει σκληρύνει τη στάση του με τον
αποκλεισμό λιμανιών, διυλιστηρίων και αποθηκών καυσίμων, σε μία
μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση που θέλει να αποφύγει την παράλυση
της χώρας δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού Euro
2016.
Εννέα από τους 19 πυρηνικούς σταθμούς της χώρας έχουν μειώσει
την παραγωγή τους, σύμφωνα με το CGT, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν
προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τον διαχειριστή του
δικτύου.
Την Παρασκευή το διασωματειακό στο οποίο συμμετέχουν τα οκτώ
συνδικάτα τα οποία αντιτίθενται στο σχέδιο νόμου κάλεσε σε ανακοίνωσή
του να «συνεχιστούν και να διευρυνθούν οι κινητοποιήσεις».
Εκτός από τη συνέχιση των αποκλεισμών, ένατη ημέρα κινητοποίησης έχει
προγραμματιστεί για τις 14 Ιουνίου, με μία «δυνατή εθνική διαδήλωση» στο
Παρίσι. Η ημερομηνία αυτή επελέγη ώστε να συμπέσει με την έναρξη της
συζήτησης του κειμένου στη Γερουσία.
Τα συνδικάτα, τα οποία ζήτησαν να συναντηθούν με τον Φρανσουά Ολάντ
την περασμένη εβδομάδα χωρίς να λάβουν απάντηση στο αίτημά τους,
εξέφρασαν επίσης τη λύπη τους για τη σιωπή της εκτελεστικής εξουσίας
επικρίνοντας «την επιμονή της να μην αποσύρει το σχέδιο νόμου».
Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν εξάλλου τη διοργάνωση, «από τις αρχές
της επόμενης εβδομάδας» μίας «ψηφοφορίας των πολιτών», μεγάλης
διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου μέχρι τις 14 Ιουνίου «στις επιχειρήσεις,
στις διοικήσεις και στους χώρους σπουδών».
Τα προβλήματα στις σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές
παραμένουν ωστόσο περιορισμένα, παρά τις πολλές εκκλήσεις για απεργία.
Ο τομέας είναι νευραλγικής σημασίας καθώς πλησιάζει το Euro 2016, το
οποίο θα φέρει στη Γαλλία δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές των εθνικών
ομάδων.
«Δεν θα υποχωρήσω γιατί νομίζω πως είναι μια καλή μεταρρύθμιση και
πως οφείλουμε να φθάσουμε μέχρι την υιοθέτησή της» δήλωσε ο Γάλλος
πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στην ΊσεΣίμα της Ιαπωνίας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι καιρός να δημιουργούμε
δυσκολίες για τη γαλλική οικονομία».
«Η πρώτη υποχρέωσή μας είναι εκείνη που κάλεσα την κυβέρνηση να φέρει
σε πέρας και για την οποία καλώ ενώπιον όλων των Γάλλων, να κάνουμε
τα πάντα για τον εφοδιασμό με καύσιμα των καταναλωτών, για την παροχή
των απαραίτητων δημοσίων υπηρεσιών, να επιτρέψουμε τη μετακίνηση
όλων και να διασφαλίσουμε την καλή λειτουργία της οικονομίας» συνέχισε
ο αρχηγός του Κράτους.
«Έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα και θα συνεχίσουμε να τα
λαμβάνουμε, πάντοτε με σεβασμό των ελευθεριών, αλλά και της πρώτης
των ελευθεριών που είναι η ελευθερία της κυκλοφορίας» ανέφερε.
Για τον Φρανσουά Ολάντ, «ο διάλογος είναι πάντα δυνατός, ωστόσο ποτέ
δεν στηρίζεται σε τελεσίγραφα».
«Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι υπάρχει ένα κεντρικό συνδικάτο με ιστορία
που μπορεί να πει τι θα είναι ο νόμος ή τι δεν πρέπει να είναι ο νόμος» είπε,
αναφερόμενος στο CGT.
Ο πρόεδρος Ολάντ άφησε, ωστόσο, ένα παράθυρο για αλλαγές. «Το κείμενο
θα έλθει στη Γερουσία και ακολούθως θα επιστρέψει στην Εθνοσυνέλευση
και σε αυτό το πλαίσιο, εκεί, θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις και, προς το
παρόν, πουθενά αλλού», συνέχισε.
«Θέλω να μπορέσουμε να φθάσουμε μέχρι το τέλος» είπε, προσθέτοντας
πως «οι Γάλλοι θα κρίνουν» όταν το κείμενο τεθεί «σε εφαρμογή τον
Σεπτέμβριο».
Αναφερόμενος στο άρθρο 2 του νόμου που αναφέρεται στην υπερίσχυση
των επιχειρησιακών συμβάσεων στο θέμα της κατανομής του χρόνου
εργασίας, και ευρύτερα στη «φιλοσοφία του κειμένου», ο Ολάντ είπε: «Όλο
αυτό πρέπει να διατηρηθεί», ακόμη και αν «πρέπει να αποσαφηνιστεί,
να παρουσιαστεί σε εκείνες και εκείνους που μπορεί να έχουν ακόμη
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Τσίπρας: Η συνεργασία με τη Ρωσία αποτελεί
στρατηγική επιλογή της χώρας - Πούτιν:
Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνεργασίας
στην ενέργεια
Υπογραφή σειράς συμφωνιών συνεργασίας Ελλάδας - Ρωσίας - Το θέμα του καθεστώτος
της Κριμαίας έχει λήξει, τόνισε ο ρώσος πρόεδρος - Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 27/05/2016
αντιπαλότητας και προκειμένου
να υπάρξουν αποφάσεις που
συγκλίνουν ΕΕ και Ρωσία, είπε
ο πρωθυπουργός.
Ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση έχει
επανειλημμένα τοποθετηθεί ότι
δεν αποτελεί λύση ο φαύλος
κύκλος της στρατιωτικοποίησης,
της ψυχροπολεμικής ρητορικής
και των κυρώσεων αλλά λύση
είναι ο διάλογος.

Η

συνεργασία με τη Ρωσία
αποτελεί στρατηγική
επιλογή για την Ελλάδα,
αλλά και στοιχείο της σύγχρονης
εξωτερικής πολιτικής της χώρας,
δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας ανοίγοντας τις κοινές
δηλώσεις με τον ρώσο πρόεδρο
Βλαντιμίρ Πούτιν. Σημείωσε
ότι η Ελλάδα έχει σταθερή
συμμετοχή στην Ευρώπη,
αλλά δεν διστάζει να ανοίξει
τα κλαδιά της προς όλες τις
κατευθύνσεις.
Η επίσκεψη Πούτιν, συνέχισε ο
πρωθυπουργός, έρχεται σε μια
σημαντική συγκυρία, με την
επιτυχημένη ολοκλήρωση της
αξιολόγησης, στιγμή κατά την
οποία αφήνουμε πίσω μας την
αβεβαιότητα.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε
στις συμφωνίες που
υπογράφηκαν, ιδιαίτερα στον
τομέα της ενέργειας, τον
τουρισμό, τον πολιτισμό, την
επιστήμη και την τεχνολογία,
εκφράζοντας την ικανοποίησή
του.
«Η ενέργεια αποτελεί κεντρικό
τομέα οικονομικής ανάπτυξης
για την ευρύτερη περιοχή
και την Ελλάδα και έχουμε
στρατηγική επιδίωξη η Ελλάδα
να αποτελέσει ενεργειακό
κόμβο», είπε ο πρωθυπουργός.
Είμαστε ανοιχτοί στη
δυνατότητα συνεργασίας
-συμπλήρωσε ο κ. Τσίπραςκαι στο βαθμό που υπάρχουν
δυνατότητες θα τις
αξιοποιήσουμε κοιτώντας το
εθνικό μας συμφέρον και με
τη γνώμη ότι οι αγωγοί είναι
γέφυρες συνεργασίας.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι,
εκτός του τομέα του φυσικού
αερίου, υπάρχουν και άλλες
δυνατότητες συνεργασίας όπως
στις ανανεώσιμες πηγές, στο
πετρέλαιο, γιατί πιστεύουμε ότι
η ενέργεια πρέπει να αποτελεί
γέφυρα συνεργασίας και όχι
εφαλτήριο συγκρούσεων.
Τόνισε επίσης τη σημασία του
αφιερωματικού έτους Ελλάδας
- Ρωσίας που περιλαμβάνει
εμβληματικές πολιτιστικές
εκδηλώσεις και στις δύο χώρες,
εκδηλώσεις που αναδεικνύουν
τις διαχρονικές σχέσεις των δύο
χωρών.

Παράλληλα ο κ. Τσίπρας
είπε ότι υπήρξε μία πολύ
εποικοδομητική ανταλλαγή
απόψεων για περιφερειακά και
διεθνή θέματα, για τα οποία
υπογράφηκε κοινή διακήρυξη
που θέτει το γενικότερο
πλαίσιο όχι μόνο της διμερούς
συνεργασίας αλλά και του
πολιτικού διαλόγου για διεθνή
και περιφερειακά ζητήματα
αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Η αναβάθμιση αυτού του
διαλόγου μπορεί να συμβάλλει
στην προώθηση των σχέσεων
ΕΕ - Ρωσίας και ΝΑΤΟΡωσίας και στην ενίσχυση
της ευρωπαϊκής πολιτικής
ασφάλειας στο πλαίσιο του
ΟΑΣΕ.
Για το Κυπριακό, ο
πρωθυπουργός είπε ότι είναι
σταθερή η υποστήριξη της
Ρωσίας για μία λύση σύμφωνη
με το Διεθνές Δίκαιο και τις
αποφάσεις του ΟΗΕ.
Συζητήθηκαν επίσης οι
εξελίξεις στη Συρία και η
κρίση στην Ουκρανία.
Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος
στον ρόλο της Ελλάδας, είπε
ότι έχει σταθερές συμμαχίες
στη δύση αλλά δεν διστάζει να
ανοίγει τα κλαδιά της και στο
βορρά, στα Βαλκάνια, στην
ευρύτερη παρευξείνια γειτονιά
μας, στο νότο, στη Β. Αφρική,
στη Μέση και Άπω Ανατολή.
Τσίπρας: Η Ελλάδα γέφυρα
φιλίας
«Η Ελλάδα είναι μια χώρα που
τηρεί τις δεσμεύσεις της στους
οργανισμούς που συμμετέχει,
είναι μια χώρα της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ αλλά είναι και μια χώρα
που εξαιτίας των παραδοσιακών
της σχέσεων με τη Ρωσία είναι
εξαιρετικά χρήσιμη και για
την ΕΕ και για την Ρωσία»,
δήλωσε ο πρωθυπουργός και
υπογράμμισε ότι δεν μπορεί
να υπάρξει μέλλον για την
ευρωπαϊκή ήπειρο με την ΕΕ και
τη Ρωσία σε αντιπαλότητα.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα που
η χρησιμότητά της έγκειται στο
ότι μπορεί να είναι η γέφυρα
φιλίας και συνεργασίας και
να εξαντλεί κάθε περιθώριο
σε όλους τους διεθνείς που
ανήκει για την άμβλυνση της

«Σε ό,τι αφορά στην Ουκρανία
αποδίδουμε σημασία στην
σταθερότητα και ειρήνη
στην περιοχή στη βάση της
συμφωνίας του Μινσκ» είπε ο
πρωθυπουργός και πρόσθεσε:
«έχουμε εκφράσει με τον πιο
επίσημο τρόπο την στρατηγική
πεποίθηση μας ότι δεν μπορεί
να υπάρξει αρχιτεκτονική
ασφάλειας στην Ευρώπη χωρίς
η Ρωσία να είναι μέρος αυτής
της στρατηγικής και με βάση
αυτές τις αρχές πορευόμαστε»,
είπε ο πρωθυπουργός.
Πούτιν: Μεγάλα περιθώρια
συνεργασίας
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε
λόγο για «πολύ ουσιαστικές
συνομιλίες» επί ενός ευρύτατου
φάσματος διμερών και διεθνών
θεμάτων, έκανε δε ιδιαίτερη
αναφορά στο Αφιερωματικό
Έτος Ελλάδας - Ρωσίας.
Επισήμανε το πακέτο
συμφωνιών που υπεγράφη
απόψε, σημειώνοντας ότι
οι ρωσοελληνικές σχέσεις
συνεργασίας συνεχίζουν με
προοδευτική τάση.
«Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια
συνεργασίας στην ενέργεια»
δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος
και προς την κατεύθυνση της
εμβάθυνσης της σχέσης αυτής
θα προσφέρει το μνημόνιο
συνεργασίας που υπογράφτηκε.
Τόνισε ότι συμφωνήθηκε επίσης
να δοθεί έμφαση και στον τομέα

των επενδύσεων, τονίζοντας ότι
οι επενδύσεις στην Ελλάδα από
ρωσικής πλευράς είναι 700 εκατ.
δολάρια και πως υπάρχουν κι
άλλα περιθώρια όπως και στον
τομέα των μεταφορών.
Ο κ. Πούτιν αναφέρθηκε
στο ενδιαφέρον της ρωσικής
πλευρά σε ιδιωτικοποιήσεις
που γίνονται στην Ελλάδα και
ειδικά την αποκρατικοποίηση
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ROSCO,
καθώς και του ΟΛΘ.
Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε
και στον τουρισμό, όπου
υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον και
περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης
της συνεργασίας.
Ο Πούτιν για την διεθνή
πολιτική της Ρωσίας
Κόβει τη συζήτηση για το
καθεστώς στην Κριμαία ο ρώσος
πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο
οποίος στις δηλώσεις του από
την Αθήνα δήλωσε ότι η Μόσχα
θεωρεί το θέμα λήξαν.
«Η Ρωσία δεν θα διεξάγει
συνομιλίες με κανέναν σχετικά
με αυτό το ζήτημα» δήλωσε.
Επίσης, ο Βλ.Πούτιν δήλωσε ότι
η Μόσχα δεν είχε άλλη επιλογή
από το να προβεί σε αντίποινα
κατά της αντιπυραυλικής
ασπίδας των ΗΠΑ στην Ευρώπη,
και προειδοποίησε ότι τόσο η
Ρουμανία όσο και η Πολωνία
θα μπορούσαν να βρεθούν στο
στόχαστρο της Ρωσίας.
«Αν μέχρι χθες σε αυτά τα
σημεία της Ρουμανίας οι πολίτες
δεν γνώριζαν τι σημαίνει να
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βρίσκονται στο στόχαστρο,
σήμερα θα αναγκαστούμε να
λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα
για να εξασφαλίσουμε την
ασφάλειά μας» σημείωσε.
«Το ίδιο θα συμβεί και με την
Πολωνία» πρόσθεσε.
Ωστόσο, επέμεινε ότι η
Ρωσία δεν θα είναι η πρώτη
που θα κάνει το βήμα, μόνο
θα απαντήσει στις κινήσεις
της Ουάσινγκτον. «Δεν θα
δράσουμε μέχρι να δούμε
πυραύλους σε περιοχές κοντά
στα σύνορά μας» είπε.
----------Συμφωνίες συνεργασίας
υπογράφηκαν και μεταξύ
φορέων:
Enterprise Greece – Invest in
Russia
ΕΛΠΕ – Rosneft
Πανεπιστήμιο Πειραιά –
Πανεπιστήμιο Ουραλίων
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας – Ρωσικό Ινστιτούτο
Ενέργειας
Μετά την ολοκλήρωση της
συνέντευξης Τύπου ο Ρώσος
πρόεδρος επισκέφθηκε το
Βυζαντινό και Χριστιανικό
Μουσείο, μαζί με τον
πρωθυπουργό, όπου ξεναγήθηκε
από τη διευθύντριά του
Αικατερίνη Δελλαπόρτα.
Ο Ρώσος Πρόεδρος δεν έκρυψε
τον θαυμασμό του για τα
εκθέματα του Βυζαντινού και
Χριστιανικού Μουσείου και
ειδικότερα για την εικόνα της
Παναγίας της Γλυκοφιλούσας.

ΓΑΛΛΙΑ:Κλιμακώνουν τα συνδικάτα
(Συνέχεια από σελίδα 14)
ερωτήσεις».
Εν τω μεταξύ, ειδικές μονάδες της γαλλικής αστυνομίας απομάκρυναν
διαδηλωτές και οδοφράγματα που εμπόδιζαν την πρόσβαση σε μια μεγάλη
αποθήκη διανομής καυσίμων.
Της αστυνομικής επιχείρησης για την άρση του αποκλεισμού της αποθήκης
καυσίμων κοντά στο διυλιστήριο Ντονζέ στη δυτική Γαλλία, είχαν
προηγηθεί παρόμοιες επιχειρήσεις σε άλλες αποθήκες καυσίμων αυτή την
εβδομάδα.
Διαδηλωτές επιτέθηκαν σε ένα αστυνομικό τμήμα και έσπασαν προσόψεις
τραπεζών μετά τα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη σε
όλη τη Γαλλία κατά του σχεδίου νόμου για τις εργασιακές σχέσεις.
Εβδομήντα επτά άνθρωποι συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα στη διάρκεια των
διαδηλώσεων, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
Συγγραφέας: Στέργια Κάββαλου
Εικόνες: Σοφία Γαλή
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Η συγγραφέας έγραψε μια ιστορία για το
bullying. Με χιούμορ κι ευαισθησία μιλά
για ένα παιδί που θα μπορούσε να είναι το
παιδί μας, ο μαθητής μας, ο φίλος μας.
Ο Κάρολος περνά δύσκολα στο σχολείο.
Όχι μόνο γιατί τον λένε Κάρολο, αλλά
και γιατί κλαίει μερικές φορές. Βέβαια αν
δεν τον έλεγαν Κάρολο δεν θα έκλαιγε…
Είναι δύσκολο να είσαι δυστυχισμένος και
να μη μπορείς να το μοιραστείς. Τα γυαλιά
είναι η αφορμή για να μιλήσει. Και τι
ωραία συγκυρία, με το που βλέπει εκείνος
πλέον καθαρά, μετά την αγορά των γυαλιών, καθαρίζει το τοπίο και
βλέπουν και όλοι οι άλλοι.
Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και σημαντικό. Ακριβώς όπως και σε ένα
γλυκό που χρειάζεται πολλά διαφορετικά υλικά για να φτιαχτεί.
ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΣΤΟ ΤΕΞΑΣ
Συγγραφέας: Κώστας Χαραλάς
Εικόνες: Γιώργος Δημητρίου
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Δυο διαφορετικά αγόρια, δυο
διαφορετικές ζωές.
Ο Μπιπί, ζει με τη μαμά του. Αν τον
επιλέξουν θα περάσει το καλοκαίρι του
στην Βαλτιμόρη παίζοντας μπάσκετ. Ένα
παιδί που εξαιτίας των συνθηκών δεν
τολμά να ονειρευτεί. Από την άλλη, ο
Φέντι, με έναν μπαμπά πιεστικό έχει μια
ζωή τακτοποιημένη και παίζει τέννις. Δεν
τολμά να κάνει όνειρα γιατί ονειρεύονται
άλλοι για εκείνον.
Στο τέλος, ο συγγραφέας βάζει τα
πράγματα στη θέση τους. Γιατί μπαίνοντας στις ζωές αυτών των
παιδιών είδε τι είναι αυτό που πραγματικά επιθυμούν. Τους έδειξε
τον δρόμο. Έτσι κι οι δυο καταφέρνουν να πραγματοποιήσουν όλα
όσα δεν είχαν τολμήσει να ονειρευτούν. Μια ιστορία ζωντανή με
ήρωες που αναπνέουν δίπλα μας.

Με τα παιδιά στην αγκαλιά θέλουν αλλού να πάνε
με κλάματα και νηστικοί δεν έχουν τι να φάνε.
Τα σπίτια τους στον πόλεμο γίνανε όλα ΣΤΑΧΤΗ
σην ΕΙΔΟΜΕΗ φτάσανε να κοιμηθούν στη λάσπη!!
Επάλεψαν στις θάλασσες κι έχασαν τη ζωή τους
έχασαν την πατρίδα τους δεν θα΄ναι πια δική τους.
Πήγαν σε χώρες μακρινές σαν άνθρωποι να ζούνε
κι άφησαν την ΠΑΤΡΙΔΑ τους δεν θα την ξαναδούνε.
Εξάπλωσαν να κοιμηθούν στων ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ τους ΦΡΑΧΤΕΣ
κι έβαλαν στρώμα το νερό, προσκέφαλο τις ΛΑΣΠΕΣ!
‘Εφυγαν απ’ τον όλεθρο, τον πόλεμο τη ΣΤΑΧΤΗ
στην ΕΙΔΟΜΕΝΟΙ γέννησαν παιδιά μέσα στη ΛΑΣΠΗ!!!
Μέσα στις λάσπες παίζουνε τα όμορφα παιδάκια
εχάσανε τους φίλους τους δεν έχουν παιχνιδάκια.
Διώξτε το ΦΡΑΧΤΗ της ντροπής ανοίξετε τις ΠΥΛΕΣ
κι αφηστε να περάσουνε ρε ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ, ΞΕΦΤΙΛΕΣ.
Τι θα εκάνατε εσείς αν ήταν η αφεντιά σας
που’ναι ο πόνος της ψυχής, που’ναι η ΑΝΘΡΩΠΙΑ σας;
Aς ευχηθούμε γρήγορα να έρθει κάποια ΛΥΣΗ
της ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ το πρόβλμα να παύσει και να ΣΒΗΣΕΙ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
20 Μαρτίου 2016
Βανκούβερ Καναδά.

Σημείωση:
Το ποίημα του κ. Βασίλη Πανταζή εκφράζει τα
συναισθήματα όλων των Ελλήνων που ζουν στον
Καναδά όπου ζεί ένας μεγάλος αριθμός ξεριζωμένων
Ποντίων που αυτοί οι ίδιοι ή συγγενείς τους έζησαν
παρόμοιες καταστάσεις .

Ποίημα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ

Να κοιμάσαι ευτυχισμένος. Να εκπέμπεις αγάπη. Να ξέρεις ότι
είμαστε εδώ περαστικοί.

Ξελόγιασμα

Δεν μπορώ να σου δώσω λύσεις για όλα τα προβλήματα της ζωής
σου, ούτε έχω απαντήσεις για τις αμφιβολίες και τους φόβους σου ˙
όμως μπορώ να σ’ ακούσω και να τα μοιραστώ μαζί σου.

Έναν άνεμο κλέφτη ερωτεύτηκα.
Ήρθε ξαφνικά και τα πήρε όλα.
Σκέψεις , λόγια , πόνους...
Μπήκε αθόρυβα απ’ το φεγγίτη
του νου και φύσηξε λήθη.
Μ’ όλη του τη δύναμη πέταξε τα
φύλλα των δακρύων μου
κι όλα τα σκουπίδια των χρόνων μου πολύ μακριά.
Ένας άνεμος αλήτης με ξελόγιασε.
Σκέπασε το κορμί μου με την ανάσα του κι ανατρίχιασα.
Γέμισε τη ψυχή μου δροσιά κι άρχισαν ρίζες αγάπης να
φυτρώνουν.
Τώρα κάθε μέρα περιμένω τα άνθη τους.
Να στολίσω τα μαλλιά μου.
Να γεμίσω τα χέρια μου...
Γιατί άνεμος κλέφτης με πλάνεψε και σε άνεμο κλέφτη ανήκω...
Χριστίνα Γαλιάνδρα Strada

ΠΟΙΗΜΑ “Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ”
Η προσφυγιά είναι πικρή για όσους δεν την ξέρουν
δεν έχουν τόπο να σταθούν και πάντα υποφέρουν.
Εμφύλιος εξέσπασε στην όμορφη ΣΥΡΙΑ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ και το ΙΡΑΚ και ήρθε ΔΥΣΤΥΧΙΑ!!
Άντρες, γυναίκες και παιδιά φτωχοί και πεινασμένοι
μέρες πολλές περπάτησαν μέχρι την ΕΙΔΟΜΕΝΗ.
Έφυγαν απ΄τον πόλεμο και μέσα από την στάχτη
και περπατώντας φτάσανε στων Σκοπιανών την Φράχτη!!
Ξυπόλυτοι και νηστικοί με δάκρυα κοιτάζουν
Ανοίχτε μας τα σύνορα όλοι μαζί κραυγάζουν.

Δεν μπορώ ν’ αλλάξω το παρελθόν ή το μέλλον σου. Όμως όταν με
χρειάζεσαι θα είμαι εκεί μαζί σου.
Δεν μπορώ να αποτρέψω τα παραπατήματα σου. Μόνο μπορώ
να σου προσφέρω το χέρι μου να κρατηθείς και να μη πέσεις. Οι
χαρές σου, οι θρίαμβοι και οι επιτυχίες σου δεν είναι δικές μου.
Όμως ειλικρινά απολαμβάνω να σε βλέπω ευτυχισμένο.
Δεν μπορώ να περιορίσω μέσα σε όρια αυτά που πρέπει να
πραγματοποιήσεις, όμως θα σου προσφέρω τον ελεύθερο χώρο που
χρειάζεσαι για να μεγαλουργήσεις.
Δεν μπορώ να αποτρέψω τις οδύνες σου όταν κάποιες θλίψεις
σου σκίζουν την καρδιά, όμως μπορώ να κλάψω μαζί σου και να
μαζέψω τα κομμάτια της για να την φτιάξουμε ξανά πιο δυνατή.
Δεν μπορώ να σου πω ποιος είσαι ούτε ποιος πρέπει να γίνεις.
Μόνο μπορώ να σ’ αγαπώ όπως είσαι και να είμαι φίλος σου.
Αυτές τις μέρες σκεφτόμουν τους φίλους μου και τις φίλες
μου, δεν ήσουν πάνω ή κάτω ή στη μέση. Δεν ήσουν πρώτος
ούτε τελευταίος στη λίστα. Δεν ήσουν το νούμερο ένα ούτε το
τελευταίο.
Να κοιμάσαι ευτυχισμένος. Να εκπέμπεις αγάπη. Να ξέρεις ότι
είμαστε εδώ περαστικοί.
Ας βελτιώσουμε τις σχέσεις με τους άλλους. Να αρπάζουμε τις
ευκαιρίες. Να ακούμε την καρδιά μας. Να εκτιμούμε τη ζωή.
Πάντως δεν έχω την αξίωση να είμαι ο πρώτος, ο δεύτερος ή ο
τρίτος στη λίστα σου. Μου αρκεί που με θέλεις για φίλο.
Ευχαριστώ που είμαι.

Ποίημα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες (1899-1986), Ο Χόρχε Λουίς
Μπόρχες (1899-1986) γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες της
Αργεντινής.

Ο Πλάτων και η Κρίση
H κατάλυση των κρατών
στην ΕΕ γίνεται ‘’από
απληστία για αυτό που
προβάλλεται ως κυρίαρχο
αγαθό.
Από την ανάγκη δηλαδή, να
γίνει κάνεις όσο το δυνατόν
πιο πλούσιος” (Πλάτωνος
Πολιτεία 555β).
H Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
στηρίζεται στην αυταξία του
πλούτου, που η ιστορία έχει
αποδείξει ότι η φιλοδοξία
και η αρπακτικότητα, πάνω
στην οποία στηρίζεται η
παραγωγή του πλούτου, στο
τέλος φέρνει αίμα.
Λέει ο Πλάτων επίσης, στην
556α, ότι ΄΄οι κερδοσκόποι,
κάνοντας πως δεν βλέπουν
καν, και ρίχνοντας κάθε
φορά το δηλητήριο του
χρήματος σε όποιον
πέσει στα νύχια τους, τον
πληγώνουν, του παίρνουν
τόκους πολλαπλάσιους, που
τους γεννά το κεφάλαιο...και
μετά φτιάχνουν κηφήνες και
φτωχούς στην πόλη΄΄.
Με άλλα λόγια γίνεται
τέτοια αναδιανομή του
πλούτου εις βάρος του Λαού
που στο τέλος ένα προδοτικό
οικονομικό-πολιτικό
κατεστημένο κυβερνά έναν
ανήμπορο και φοβισμένο
Λαό.
Αλλά λέει και ένα τρίτο
ωραίο και τρομακτικό στη
555ε,
΄΄οι άνθρωποι οπλισμένοι
πια με πολύ φαρμάκι μέσα
τους, άλλοι πνιγμένοι στα
χρέη, άλλοι έχοντας χάσει
τα πολιτικά τους δικαιώματα
(είναι στην ξέφτια της
ανημποριάς) και άλλοι
έχοντας πάθει και τα δυο
αυτά, με το μίσος να βράζει
μέσα τους, σχεδιάζουν
άσχημα πράγματα για
εκείνους που τους πήραν την
περιουσία, ..με την λαχταρά
του ξεσηκωμού στην ψυχή΄΄.
Δηλαδή οι εξουσιαστές ας
μην εφησυχάζουν το αίμα
έρχεται.
Και καταλήγει με την αιωνία
αλήθεια, που συνεχώς την
ξεχνάμε, Πολιτεία 556β, ότι:
΄΄αν επιβαλλόταν δια
νόμου οι ιδιωτικές
συναλλαγές να γίνονται
ως επί το πλείστον επί ιδίω
κινδύνω του δανειστή (της
Τράπεζας), η οικονομική
ζωή στην πόλη θα ήταν
λιγότερο ξεδιάντροπη και
αθλιότητες σαν αυτές που
τώρα δα περιγράψαμε θα
εμφανίζονταν σ’ αυτήν
σπανιότερα΄΄.
ΜΕ AΛΛΑ ΛOΓΙΑ, ΤΟ
ΧΡHΜΑ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ
ΕΊΝΑΙ ΥΠO ΚΟΙΝΩΝΙΚO
EΛΕΓΧΟ!!!!!!!!!!!!!!
Αυτή είναι η πρωταρχική
επιλογή σωτηρίας της
Χώρας.
Εθνικό Νόμισμα να μπει
η Χώρα στη δουλειά,
ανατροπή του νυν
κατεστημένου, και τα
καλύτερα θα έλθουν!
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Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Toronto Orthodox Theological Academy Graduation Ceremony

Five hundred and fifty people attended the Toronto Orthodox Theological Academy (TOTA) graduation
ceremony. This year’s Valedictorian, Mr. Chris
Koumarelas, gave an excellent address in both
Greek and English. The evening’s keynote speech
was delivered by Mrs. Vassiliki Tsirou-Marcantonatou (wife of the Ambassador of Greece in
Canada) who holds several degrees, including in
Theology; her outstanding theological-spiritual
speech moved all of those in attendance. Greetings were delivered by a number of dignitaries,
including federal, provincial, and municipal
politicians. The ceremony’s atmosphere was
very festive. All participants were enthused by
the church hymns and songs chanted by current
TOTA students, alumni, and Reverend Fathers. The evening concluded with remarks by His Eminence
Metropolitan Sotirios, in Greek and English, regarding the duties and responsibilities of a priest.

Τελετή αποφοίτησης Ορθοδόξου Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο
Πεντακόσιοι πενήντα άτομα παρεκάθησαν στο δείπνο της
τελετής αποφοίτησης της Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας
Τορόντο. Ο αριστεύσας της χρονιάς Χρήστος Κουμαρέλας,
μίλησε άριστα ελληνικά και αγγλικά. Η κύρια ομιλήτρια της
βραδιάς, κα Βασιλική Τσίρου-Μαρκαντωνάτου, σύζυγος του
Πρέσβη της Ελλάδος στον Καναδά, η οποία είναι κατόχος
πολλών πτυχίων, αλλά και πτυχίου Θεολογίας, με μια άριστη
θεολογική-πνευματική ομιλία κατέπληξε τους πάντες.
Εδόθησαν χαιρετισμοί από πολιτικούς. Η όλη ατμόσφαιρα
ήταν πανηγυρική. Ενθουσιάστηκαν άπαντες με τους ύμνους
και τα τραγούδια που έψαλλαν και τραγούδησαν οι φοιτητές,
οι απόφοιτοι της Ακαδημίας και οι ιερείς της περιοχής. Την όλη βραδιά έκλεισε ο Μητροπολίτης
Σωτήριος με ομιλία, ελληνιστί και αγγλιστί, της οποίας το κείμενο ακολουθεί.

Πατρικές νουθεσίες στους αποφοίτους
Τα καθήκοντα του ιερέα
Μητροπολίτη Σωτηρίου
Η μικρή ιστορία της μικρής μας Θεολογικής Ακαδημίας είναι θαυμαστή. Κανείς δεν πίστευε, ότι
στον Καναδά θα στηθεί μία Θεολογική Σχολή, εκτός από τον Θεό και κάποιον υπηρέτη Του.

Γιατί; Διότι η Εκκλησία μας στον Καναδά είναι πολύ μικρή. Έχει μόνο 350.000 πιστούς.
Ήταν ανοργάνωτη και τα οικονομικά της μέσα ήσαν πολύ πενιχρά. Όμως, η Ορθόδοξη
Θεολογική Ακαδημία Τορόντο υπάρχει και λειτουργεί για δεκαοκτώ χρόνια. Απεφοίτησαν
από αυτήν σαράντα επτά νέοι άνθρωποι και οι περισσότεροι χειροτονήθηκαν ιερείς και
υπηρετούν κοινότητές μας στον Καναδά. Η μεγάλη πλειοψηφία των νέων μας αυτών ιερέων,
εργάζεται τόσο καλά που μπορεί
να λεχθεί, ότι μεγαλουργεί. Με
την χάρη του Θεού αυτοί οι νέοι
ιερείς έχουν πλούσια κηρυκτική
και κατηχητική δράση. Γέμισαν
τις εκκλησιές με ιερόπαιδες.
Έκαμαν τις κατασκηνώσεις
πραγματικά να ανθούν. Σε
πολλά μέρη του Καναδά ετήσιες
συνελεύσεις νεολαίας γίνονται με
πολλή επιτυχία. Πολλοί από τους
νέους ιερείς μας με τα εφόδια τα
οποία πήραν από την Θεολογική
μας Ακαδημία -όλοι διδάχθηκαν
βυζαντινή μουσική- ίδρυσαν
σχολές βυζαντινής μουσικής και καταρτίζουν ιεροψάλτες και χορωδίες.
Οι εφετεινοί αποφοιτοι τελειώσατε τις σπουδές σας και καλείσθε από τον Θεό να
χειροτονηθείτε και να πρσφέρετε τις υπηρεσίες σας σαν ιερείς. Ποια θα είναι τα καθήκοντά
σας;
Θα είσθε μέτοχοι των τριών αξιωμάτων του Χριστού. Του αρχιερατικού, του προφητικού και
του βασιλικού. Με το αρχιερατικό αξίωμα, θα αγιάζετε τους πιστούς με τα ιερά Μυστήρια
και άλλες ι. Ακολουθίες. Με το προφητικό αξίωμα, θα διδάσκετε τους εγγύς και τους
μακράν, δηλαδή, αυτούς οι οποίοι είναι χριστιανοί, αλλά και αυτούς οι οποίοι δεν είναι
χριστιανοί, την Αλήθεια του Θεού. Και η Αλήθεια του Θεού είναι μία. Ο Ιησούς Χριστός
είναι ο Αληθινός Θεός. Ο Ίδιος είναι η Αλήθεια, η Ζωή και το Φως του κόσμου. Με το
βασιλικό αξίωμα θα διοικείτε τον εαυτό σας, αλλά και την κοινότητά σας.
Μερικοί θα αντιφρονήσουν με αυτό. Θα ισχυριστούν, ότι σύμφωνα με τους νόμους του
Καναδά, ο ιερέας δεν έχει διοικητική εξουσία στη κοινότητα. Αυτό είναι αληθές για τον
Καναδά, αλλά ο ιερέας δεν παύει να είναι ο πατέρας της κοινότητας. Σαν πατέρας έχει την
ευθύνη των πάντων.
Με το αρχιερατικό και το προφητικό αξίωμά του, ο ιερέας κάνει τα μέλη της κοινότητάς
του πραγματικούς χριστιανούς. Και οι πραγματικοί χριστιανοί σέβονται τον πατέρα και
υπακούουν στις οδηγίες του.
Αυτά είναι γενικά τα καθήκοντα του ιερέα. Στις λεπτομέρειες μπορούν να λεχθούν και

Γενικό Προξενείο της Ελλάδος
Βανκούβερ
Βανκούβερ, 11 Μαϊ. 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Βανκούβερ προτίθεται
να προσλάβει με σύμβαση για δύο (2) έτη, υπάλληλο, σε θέση
φύλακα-θυρωρού:
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Όρια ηλικίας: κατ’ελάχιστο συμπληρωμένο το 21ο έτος
2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.
3. Χρήση Η/Υ, Καναδική υπηκοότητα ή ιδιότητα μόνιμου
κατοίκου Καναδά, προϋπηρεσία.
4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων (μέσω e-mail) είναι η
15η Ιουνίου 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν μία απλή αίτηση
βρίσκεται στην σελίδα http://www.vancouver.grconsulate.ca/portal/docs/applications_el/Application.pdf
την οποία και πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά στο vancouver@
mfa.gr μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα.
500-688 West Hastings St., Vancouver, B.C. V6B 1P1 Canada Tel.
(604)681-1381 Fax.(604)681-6656 e-mail: vancouver@mfa.gr

Consulate General of Greece
in Vancouver
Vancouver, May 11, 2016
ANNOUNCEMENT
The Consulate General of Greece in Vancouver, is seeking to hire a
contract-position employee, as an office clerk.
Required qualifications:
1. Must be at least 21 years old.
2. Fluent in both English and Greek.
3. Computer software knowledge, Canadian citizenship or permanent residency, work experience.
4. Copy of Criminal Record (RCMP).
Deadline for submission of applications by email is : June 15, 2016
Those interested in this position may apply by completing the
application form available at http://www.vancouver.grconsulate.ca/
portal/docs/applications_el/Application.pd
and submit it by email along with a resume to the Consulate General of Greece at vancouver@mfa.gr
500-688 West Hastings St., Vancouver, B.C. V6B 1P1 Canada Tel.
(604)681-1381 Fax.(604)681-6656 e-mail: vancouver@mfa.gr

τα εξής. Δώσε τον εαυτό σου στην Εκκλησία. Βάλε και
την ψυχή σου σε ό,τι κάνεις. Ψάξε και βρες το απολωλός
πρόβατο και φέρτο πίσω στη στάνη. Ρίξε τα δίχτυά σου και
φέρε μέσα στην Εκκλησία αυτούς οι οποίοι δεν γνώρισαν
τον Χριστό. Η Εκκλησία και η δική σου αποστολή δεν είναι
μόνο για τους εντός των τειχών, αλλά και για αυτούς οι
οποίοι είναι απ’έξω και πρέπει να έρθουν μέσα. Φρόντιζε
την Εκκλησία, αλλά και την κατ΄οίκον εκκλησία. Η κάθε
οικογένεια πρέπει να είναι πραγματική εκκλησία στο σπίτι
της. Δώσε ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά και τους νέους.
Τα κατηχητικά. Τα ελληνικά σχολεία. Οι ιερόπαιδες. Οι
χορωδίες. Οι συνελεύσεις νεολαίας. Οι κατασκηνώσεις.
Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα. Η πνευματική ζωή της
κοινοτητάς σου, είναι το καθημερινό μέλημά σου. Σαν
ιερέας είσαι ο πνευματικός πατέρας και μη το ξεχνάς αυτό
ποτέ.
Σας συγχαίρω, διότι με επιτυχία εφοιτήσατε στην
Θεολογική μας Ακαδημία και εφέτος αποφοιτείτε. Σας
καλώ σύντομα να χειροτονηθείτε διάκονοι και ιερείς και
με την ψυχή σας να εργασθείτε στο αμπέλι του Θεού.
Ευχαριστώ και τους γονείς σας που σας γαλούχησαν στα
νάματα της Ορθοδοξίας. Καθώς επίσης, ευχαριστώ τους
καλούς καθηγητές σας και τον καλό διευθυντή σας.
Παρακαλώ τον Τρισάγιο Θεό να ευλογεί την Ακαδημία μας
και να μας χαριτώνει όλους.
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ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Αθήνα 18Μαΐου 2016
Σχεδόν το 100% των γυναικών με καρκίνο του μαστού αναμένεται να ζει τουλάχιστο για μία δεκαετία στην
επόμενη εικοσαετία, χάρις στην έγκαιρη διάγνωση και αλματώδη εξέλιξη της ιατρικής και των νέων μεθόδων
θεραπείας.
Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος Δ/ντής της Κλινικής
Μαστού του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» , μιλώντας σε
διάλεξη του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού
Κολλεγίου Ελλάδος με θέμα «Ο καρκίνος του μαστού στις
αρχές του 21ου αιώνα».

1972 που ήταν περίπου στο 50%».

Εμπόδια για ασθενείς
με καρκίνο του μαστού

Τ

α προβλήματα στην πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες
υγείας για τη διαχείριση του καρκίνου του μαστού, καθώς και
τη σημαντική ψυχοκοινωνική και οικονομική επιβάρυνση των
νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν τη νόσο, ανέδειξε νέα έρευνα
του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Υγείας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με
Καρκίνο Μαστού «Αλμα Ζωής».Σ)

«Οι νέες μορφές θεραπειών που συνεχώς προβάλλουν σχεδόν
κάθε χρόνο και εξοπλίζουν την φαρέτρα των γιατρών στον
πόλεμο κατά του καρκίνου του μαστού σε συνδυασμό με την
επανάσταση στον τομέα της τεχνολογίας και την ενημέρωση
των γυναικών θα βοηθήσουν στο να μετατρέψουν τον καρκίνο
του μαστού σε μία χρόνια νόσο που δεν απειλεί πλέον τη ζωή
και την ποιότητα της» ανέφερε ο κ Φιλόπουλος και πρόσθεσε

Τα ευρήματα της έρευνας είναι πολλά και εξαιρετικά τόσο όσον
αφορά την ευαισθητοποίηση των γυναικών για πρόληψη αλλά
και όσον αφορά τα εμπόδια πρόσβασης σε προληπτικό έλεγχο ή
και θεραπεία. Συνολικά σημαντικό ήταν το ποσοστό (31%) των
γυναικών που δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να είχαν λάβει πιο
έγκαιρα φροντίδα, κυρίως στο στάδιο ως τη διάγνωσή τους με
καρκίνο του μαστού.

«Οι νέες θεραπείες έχουν συμβάλλει ήδη στην μείωση των
χειρουργικών παρεμβάσεων, στην επιμήκυνση του χρόνου
επιβίωσης και στην διαρκώς βελτιούμενη ποιότητα ζωής των
ασθενών. Εντυπωσιακά είναι τα στατιστικά στοιχεία που
δείχνουν πως η αύξηση της 5ετούς επιβίωσης των γυναικών με
καρκίνο του μαστού έφτασε το 2010 στο 85% σε σχέση με το

Το 75,8% των γυναικών δήλωσε ότι γνώριζε να κάνει ψηλάφηση
μαστού, εν τούτοις το 49% δεν είχε κάνει ποτέ αυτοεξέταση
μαστού. Μία στις τρεις γυναίκες δεν είχε επισκεφθεί ποτέ γιατρό για
ψηλάφηση και το 35,7% δεν είχε κάνει ποτέ μαστογραφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας ο καρκίνος του μαστού στην Ελλάδα είναι πρώτος σε συχνότητα εμφάνισης και
δεύτερος ως αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Μάλιστα το 2012 καταγράφηκαν στη χώρα μας 5.000
νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού (ποσοστό 28% όλων των καρκίνων στις γυναίκες), ενώ ο καρκίνος του
πνεύμονα έπληξε 1811 άτομα (ποσοστό 10,3%) και ο καρκίνος του παχέος εντέρου 1139(ποσοστό 10%) .
Πάντως τα στοιχεία μαρτυρούν ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μείωση της τάσης στη θνησιμότητα και αύξηση
των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα, γεγονός ιδιαίτερα αισθητό σ’ όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς αυτή η τάση θα
συνεχίσει να είναι ανοδική, όσο οι γυναίκες δεν εγκαταλείπουν την καπνιστική συνήθεια.
Εξαιτίας του καπνίσματος οι Έλληνες, και των δύο φύλλων, έχουν από τα μεγαλύτερα ποσοστά θανάτων από
καρκίνο του πνεύμονα(25%) μεταξύ 28 χωρών της Ευρώπης.
Η καλύτερη ενημέρωση, η πρόληψη και κατά συνέπεια η έγκαιρη διάγνωση έχουν συμβάλλει, σύμφωνα με τους
επιστήμονες , στη μείωση των θανάτων από καρκίνο του μαστού.
Γενικότερα ο κ. Φιλόπουλος επεσήμανε ότι ο καρκίνος είναι υπεύθυνος για το 37,6% των θανάτων σε άτομα
ηλικίας κάτω των 65 χρόνων.
Ειδικότερα σε ότι αφορά στον καρκίνο του μαστού τα περιστατικά που καταγράφονται χωρίζονται σε τρείς
κατηγορίες:
•
Σποραδικός (απουσία οικογενειακού ιστορικού καρκίνου)
•
Οικογενής (ύπαρξη τουλάχιστον ενός περιστατικού στην ευρύτερη οικογένεια)
•
Κληρονομικός (2 ή περισσότερα περιστατικά στην οικογένεια που μπορούν να αποδοθούν σε γονιδιακό
παράγοντα-κληρονόμιση)
Όπως τόνισε ο κ. Φιλόπουλος το ποσοστό του οικογενούς καρκίνου είναι σχετικά υψηλό στο καρκίνο του μαστού /
ωοθηκών, ενώ σε άλλους καρκίνους όπως αυτός του πνεύμονα είναι χαμηλότερο.
Οι επιλογές παρέμβασης για την πρόληψη για καρκίνο του μαστού σε γυναίκες υψηλού κινδύνου, δηλ. αυτές που
έχουν είτε κληρονομικά μεταλλαγμένα γονίδια, είτε λοβιακή νεοπλασία ή πολύ επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό)
είναι:
•
Επιτήρηση (αυτοεξέταση, κλινική εξέταση, ψηφιακή μαστογραφία)
•
Χημειοπροφύλαξη (ταμοξιφένη -ραλοξιφένη)
•
Προφυλακτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή (περίπτωση της διάσημης ηθοποιού Τζολί)
•
Προφυλακτική σαλπιγγοωοθηκεκτομή
Η έγκαιρη διάγνωση της νόσου σε αρχικό στάδιο ελαχιστοποιεί και την μετάσταση στους λεμφαδένες αφού
σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία όγκοι < 1 cmεμφανίζουν λεμφαδενικές μεταστάσεις σε ποσοστό 14,26%,
όγκοι από 1 εως 2 cmποσοστό 33% ενώ το ποσοστό για τους όγκους των 10 cmφτάνει το 78%.
http://smokefreegreece.gr/

Οι γυναίκες αναφέρουν σε ποσοστό 30,8% εμπόδια στην πρόσβαση
σε γιατρό και εμπόδια στην πρόσβαση σε μαστογραφία για πρόληψη
σε ποσοστό 26,5% με κύριους λόγους «πολύ απασχολημένη»,
«αμέλεια» και «κόστος». Το 69,3% εντόπισαν ένα σύμπτωμα
(κυρίως ψηλάφησαν όγκο στο στήθος) το οποίο τις έκανε να
απευθυνθούν σε γιατρό, ενώ το 30,7% εντόπισε κάποιο πρόβλημα
στον προληπτικό έλεγχο.
Οι ασθενείς επισκέπτονται κατά μέσον όρο 2,9 γιατρούς
(γυναικολόγο ή χειρουργό) ως την επιβεβαίωση της διάγνωσης
και 1,8 χειρουργούς για να επιλέξουν τον χειρουργό τους. Από
την πρώτη επίσκεψη σε γιατρό ως την παραπομπή για διερεύνηση
πιθανότητας καρκίνου μεσολαβούν κατά μέσον όρο 18 ημέρες.
Το21% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι
θα μπορούσαν να είχαν απευθυνθεί νωρίτερα σε γιατρό. Αποδίδουν
την καθυστέρηση σε ψυχολογική άρνηση, άλλες υποχρεώσεις ή και
φόβο.
Στο στάδιο της παρακολούθησης από τις γυναίκες που συμμετείχαν
στην έρευνα 5,6% δηλώνουν εμπόδια στην πρόσβαση σε γιατρό και
3,6% δηλώνουν εμπόδια σε εξετάσεις με κυριότερους λόγους την
αδυναμία κάλυψης του κόστους και την έλλειψη χρόνου.
Τις δαπάνες θεραπείας καλύπτουν κατά κύριο λόγο τα ασφαλιστικά
ταμεία αλλά και οι ίδιες οι ασθενείς με ιδιωτικές πληρωμές. Σε
ποσοστό 91,4% χρησιμοποιούν το ασφαλιστικό τους ταμείο, το
οποίο καλύπτει μερικώς ή ολικά τη δαπάνη θεραπείας. Ποσοστό
76,6% αναφέρει ότι κάλυψε μέρος της δαπάνης είτε το σύνολο
αυτής με ιδιωτικές πληρωμές.
Για άλλη μία φορά τα στοιχεία τονίζουν ότι προκύπτει η ανάγκη
υιοθέτησης ενός Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού
Ελέγχου.
Πηγή: TO BHMA

Today’s Worst
Disease & no
cure in sight.

ΣΤΟ ΣΟΥΡΕΥ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΑΝ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΤΣΙΚΗ
Χωρίς το σούφλισμα του αρνιού και το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί
ως Κυριακή του Πάσχα. Γι’ αυτό και η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Σούρεη και περιχώρων
ανήμερα το Πάσχα στο προαύλιο της εκκλησίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,το Διοικητικό
Συμβούλιο έψησε επτά αρνιά και κοντοσούφλι για να γιορτάσουν την ημέρα αυτή με οικογένειεςτων
μελών της κοινότητας.

ΠΕΝΘΗ
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ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
1938-2016
Πέθανε στο Surrey, B.C., στις 19
Απριλίου 2016, ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ. Γεννήθηκε στις 21
Μαϊου 1938 στο χωριό Φυλακτό στην
Ελλάδα. Η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν.
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
την Δευτέρα 25η Απριλίου 2016. Η
Ελληνική Κοινότητα του Σούρεη,
έχασε έναν μεγάλο υποστηριχτεί και
εργάτη της. Το πένθος και ο πόνος ήταν
ζωγραφισμένος στά πρόσωπα ‘όλων
όσων τον συνόδευσαν στο τελευταίο του
ταξίδι. Θα μείνει για πάντα αξέχαστος σε όλους, και ευχόμαστε το
παράδειγμα του ΣΤΑΜΑΤΗ να το μιμηθούν και άλλοι αν θέλουμε
να είμαστε πραγματικοί Έλληνες.
Στην σύζυγό του, στα παιδιά του, στα εγγόνια του ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.
Ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ήταν πολύ γνωστός στην
ελληνική παροικία, ιδιαίτερα στην κοινότητα του Σούρεη. Αυτός
με την οικογένειά του και τους φίλους ήταν παρών σε όλες τις
εκδηλώσεις της παροικίας μας. Είτε ήταν χορός κοινότητας,
συλόγου, σχολείου, είτε πανηγύρι δεν απουσίαζε. Τελευταία έβαλε
και πολύ προσωπική εργασία στην εκκλησία και στη Κοινότητα
του Σούρεη.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
1934-2016
Πέθανε στο Μπούρναμπη στις 12 Μαϊου
2016 ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ. Ο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ γεννήθηκε
στις 11 Αυγούστου το 1934 στην Κύπρο.
Διετέλεσε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Έλληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του
Ανατολικού Βανκούβερ για πολλά χρόνια.
Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου στις 19 Μαϊου 2016
στις 7.30 μ.μ. και η κηδεία στις 20 Μαίου
2016. Η ταφή έγινε στο κοιμητήριο του
Forest Lawn Burnaby.
Στα παιδιά του, στα εγγόνια του και σε όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

PAPPAS JERRY “TONY”
1957-2016

Γι’ αυτούς που ήμασταν παιδιά τις δεκαετίες του 50, 60 και 70.
(Συνέχεια από σελίδα 12)
Τσακωνόμασταν και παίζαμε μπουνιές και μαυρίζαμε και μελανιάζαμε και πάλι φιλιώναμε. Παίζαμε ξιφομαχίες με
αυτοσχέδια ξύλινα σπαθιά. Τα ακόντια μας ήταν τα κοντάρια απ τις σκούπες Οι ασπίδες μας ήταν τα καπάκια απ
τις μεγάλες κατσαρόλες .

Πέθανε αιφνιδίως στο Βανκούβερ στις 13
Μαϊου 2016, ο JERRY “TONY” PAPPAS γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου το
1957, αγαπούσε τα αυτοκίνητα και τις
μοτοσυκλέτες και ήταν πολύ κοινωνικώς.
Του άρεσε να κάνει παρέες, να πίνει
καφέδες και να συζητά. Το τρισάγιο
έγινε την Πέμπτη 19 Μαίου 2016 στον
Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 7.30 μ.μ.,
και η κηδεία έγινε στις 20 Μαίου 2016
και η ταφή στο κοιμητήριο του Forest
Lawn Burnaby. Στην μητέρα του Τασία, στα παιδιά του Γρηγόρη
και Ηλία, στα αδέλφια του Κεν (Λόλα), Γιώργο, Χρήστο, στην
αδελφή του Κάθη (Πήτερ), στα ανήψια του και σε όλους τους
συγγενείς, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Φεύγαμε απ το σπίτι το πρωί και παίζαμε όλη μέρα ελεύθεροι αρκεί να γυρίζαμε πίσω μόλις άρχιζε να
σκοτεινιάζει, ή όταν η μάνα μας έβαζε τις φωνές απ το μπαλκόνι να τσακιστούμε να ανεβούμε για διάβασμα. Δεν
είχαμε βιντεοπαιχνίδια ούτε καν τηλεόραση, ούτε κινητά ούτε υπολογιστές ή internet άντε κανένα ραδιόρφωνο με
λυχνίες. Το καλύτερο δώρο ήταν ένα μικρό τρανζιστοράκι με εννιάβολτη Bereck για να ακούμε radio.
Πηγαίναμε σχολείο και τα Σάββατα. Τρείς μέρες πρωι, τρείς μέρες απόγευμα. Τετάρτη απόγευμα Πέμπτη πρωί και
την πρώτη ώρα Μαθηματικά. Πόσες φορές δεν αισθανθήκαμε το χέρι κάποιου καθηγητή να μας σηκώνει απ τη
φαβορίτα ή να μας τραβάει τα αυτιά, η να μας ρίχνει μια σβουριχτή σφαλιάρα. Κι η βίτσα, συνήθως από μουριά να
μας πληγώνει την παλάμη. Οι πράξεις μας ήταν δικές μας και οι συνέπειες θα βάρυναν εμάς.
Θυμάστε στα διαγωνίσματα την απεγνωσμένη προσπάθεια να αντιγράψουμε με το βιβλίο στα γόνατα, ή τα
σκονάκια κρυμμένα στα μανίκια, ή τα κορίτσια που τάγραφαν με στυλό BIC ή SCHNEIDERπάνω στα μπούτια
τους και τα κάλυπταν με τις μπλέ ποδιές τους. Μπλέ κοριτσίστικες ποδιές, άσπρο γιακαδάκι και άσπρη μπλέ
κορδέλλα στα μαλλιά. Ποδιές που εξαφανιζόντουσαν στο λεωφορείο και χωνόντουσαν μες στις τσάντες και ταΆ
αγόρια που περίμεναν στο τέρμα του λεωφορείου.
Κάποιοι μαθητές όχι τόσο έξυπνοι ή επιμελείς έχαναν την τάξη και ξαναπήγαιναν στην ίδια. Θυμηθείτε πόσους
διετείς είχατε στην τάξη σας στο γυμνάσιο. Ήταν εύκολα αναγνωρίσιμοι απ τα γένια και τη χοντρή φωνή.
Ο πρώτος μας έρωτας ήταν συνήθως αδελφή ή εξαδέλφη του καλύτερου φίλου μας. Θυμόσαστε το
χτυποκάρδι αλήθεια; Την αγωνία μη μας πάρουν χαμπάρι. Το πρώτο φιλί. Τα ξαναμμένα μάγουλα ,το χνούδι πάνω
απ το χείλος μας.
Θυμάστε τα πάρτυ γενεθλίων με 15 αγόρια και δύο κορίτσια, (Ποιος να αφήσει την κόρη του να πάει) με
πορτοκαλάδα ή ΤΑΜ ΤΑΜ, πατατάκια τσιπς και σπιτικό κέϊκ κι αργότερα βερμουτάκι και ξηρούς καρπούς. Τις
άπειρες φορές που χορεύαμε το ίδιο μπλούζ σε συνενόηση με τον υπεύθυνο του πικάπ, έτσι για να μένουμε πιο
πολλή ώρα αγκαλιασμένοι με το κορίτσι των ονείρων μας. Την απίστευτη φράση ΤΑ ΦΤΙΑΞΑΜΕ. Τι φτιάξαμε ο
Θεός κι η ψυχή μας.
Αξέχαστα χρόνια.
Οι γενιές αυτές έβγαλαν μερικούς απ τους καλύτερους επιστήμονες, γιατρούς, μηχανικούς, ανθρώπους
εργατικούς και τίμιους οικογενειάρχες και πολλούς άλλους. Τα τελευταία πενήντα χρόνια έγινε έκρηξη σε
καινοτομίες και νέες ιδέες. Είχαμε επιτυχίες, αποτυχίες και υπευθυνότητα και μάθαμε να τα αντιμετωπίζουμε
όλα. Μεγαλώσαμε σαν παιδιά με τις χαρές και τις λύπες, μας. Ζήσαμε. Και θα εξακολουθήσουμε να ζούμε
όσο μας χρωστάει ο Θεός, σε πείσμα όλων αυτών που μας πλαστικοποίησαν τη ζωή με δικές τους ιδέες και

για δικό τους όφελος.

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 3 ΜΗΝΩΝ (90 ΗΜΕΡΕΣ), ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Για Έλληνες υπηκόους
Α) Δεν υπάρχει περιορισμός διαμονής στην Ελλάδα για Έλληνες
υπηκόους.
Β) Οι Έλληνες υπήκοοι, όταν ταξιδεύουν προς την Ελλάδα, από
τρίτες χώρες εκτός ΕΕ (όπως π.χ. ο Καναδάς), πρέπει να διαθέτουν
έγκυρο διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο, ήτοι το ελληνικό διαβατήριο.
Γ) Έλληνες υπήκοοι που διαθέτουν διπλή ιθαγένεια (π.χ. ελληνική
και καναδική), μπορούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, για περίοδο
μέχρι 3 μήνες (90 ημέρες) και με το διαβατήριο της χώρας που
είναι επίσης υπήκοοι (π.χ. με καναδικό διαβατήριο, βλέπε επόμενη
ενότητα).
Για υπηκόους τρίτων χωρών, εκτός Ε.Ε. (π.χ. Καναδάς)
Α) Εάν είστε υπήκοος χώρας που δεν είναι μέλος της ΕΕ (π.χ.
Καναδάς) και επιθυμείτε να επισκεφθείτε μία (την Ελλάδα π.χ.) ή
περισσότερες χώρες της ΕΕ, θα χρειαστείτε διαβατήριο:
▪ που να ισχύει τουλάχιστον 3 μήνες μετά την ημερομηνία που
σκοπεύετε να φύγετε από τη χώρα της ΕΕ την οποία πρόκειται να
επισκεφθείτε,
▪ που έχει εκδοθεί μέσα στα 10 τελευταία χρόνια,
Β) Για παραμονή άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα ή/και σε χώρα
ΕΕ, από υπηκόους τρίτων χωρών, εκτός ΕΕ, απαιτείται θεώρηση
(βίζα).
Σημείωση
Υπενθυμίζουμε στους ομογενείς μας, που διαθέτουν διπλή ιθαγένεια
και ταξιδεύουν προς την Ελλάδα, για περισσότερο από 3 μήνες (90
ημέρες), ότι, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες, για λόγους ασφαλείας,
ελέγχουν αυστηρότερα πλέον τα στοιχεία ταυτότητας και τα
ταξιδιωτικά έγγραφα των επιβατών, πρέπει να έχουν οπωσδήποτε
στην κατοχή τους και έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. (Όσον αφορά
την έγκυρη ελληνική Αστυνομική Ταυτότητα ως αποδεικτικό
στοιχείο, σημειώνουμε, ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια της
αεροπορικής εταιρείας αν θα την δεχθεί, σε χώρα εκτός ΕΕ, όπως ο
Καναδάς) .

