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Συναντήθηκαν στην Κούβα,ο Πάπας Ρίξτε τους φράχτες
Φραγκίσκος και ο Πατριάρχης Ρωσίας και ανοίξτε τα σύνορα
Κύριλος μετά από σχεδόν 1.000 χρόνια της Ευρώπης
Αντώνης Ανακέφαλος

... πριν την γκρεμίσουν με τη βία οι μετανάστες...
Σιδηρόφραχτη την ήθελε μόνο ο Χίλτερ
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

Τ

ο απάνθρωπο πρόσωπό της δείχνει απέναντι στους κατατρεγμένους
πρόσφυγες η Ευρώπη, που έχει μετατραπεί σε σιδηρόφραχτη ήπειρο
όπως ακριβώς την ήθελε μόνο ο αδίστακτος δικτάτορας της Ναζιστικής
Γερμανίας, Αδόλφος Χίτλερ.

Στην Κούβα συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά το Σχίσμα,ο Πάπας Φραγκίσκος με
τον Πατριάρχη της Ρωσίας, Κύριλο.
Πρόκειται για μία πραγματικά ιστορική συνάντηση,καθώς ήταν η πρώτη μετά από
σχεδόν 1.000 χρόνια (!) που ένας Πάπας συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Μόσχας.
Ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Πατριάρχης Ρωσίας εξέδωσαν μετά τη συνάντηση μία
κοινή δήλωση στην οποία μεταξύ άλλων σημειώνουν:
“Το βλέμμα μας πρέπει αρχικά να στραφεί στις περιοχές του κόσμου όπου
οι Χριστιανοί είναι τα θύματα των διώξεων. Σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής
και της Βόρειας Αφρικής, ολόκληρες οικογένειες, χωριά και πόλεις από τους εν
Χριστώ αδελφούς μας εξοντώθηκαν εντελώς”.
Κάλεσαν ακόμη όποιους μπορούν να ασκήσουν επιρροή,να βοηθήσουν για την
απελευθέρωση του Μητροπολίτη Χαλεπιού που έχει απαχθεί.
Στη δήλωσή τους αναφέρονται και στο Oυκρανικό καταδικάζοντας “τη βία που έχει
ρίξει την κοινωνία σε μια βαθιά οικονομική και ανθρωπιστική κρίση. Καλούμε όλες τις
πλευρές να αγκαλιάσουν μια ειρηνική λύση στη σύγκρουση”.
Σύμφωνα με πληροφορίες,ο Πάπας Φραγκίσκος με το που συνάντησε τον Πατριάρχη,
Κύριλο, είπε “Είμαστε αδέρφια, επιτέλους. Η συνάντηση αυτή είναι θέλημα Θεού”.
“Συναντηθήκαμε στο κατάλληλο μέρος, την κατάλληλη στιγμή”, απάντησε ο Κύριλος.

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου
2016 ο σύλλογος Κυνηγών,
Ψαράδων και Φυσιολατρών
“ΑΡΤΕΜΗΣ”στην ετήσια
Γενική συνέλευσή τους φάγανε
δυο ψητά Γουρουνόπουλα.
Στη φωτοφραφία αριστερά ο Μάγειρας Θανάσης Στούμπος

Περισσότερα στη σελίδα 15

Σήμερα, οι νοσταλγοί του φασισμού και των στρατοπέδων συγκέντρωσης
αντί ολοκαυτώματος σηκώνουν φράχτες και κλείνουν τα σύνορά τους,
καταστρατηγώντας τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες.
Η παντελής έλλειψη σεβασμού απέναντι σε αυτές τις ταλαιπωρημένες
ψυχές, ανάμεσα στις οποίες μικρά παιδιά και έγκυες γυναίκες, αποτελεί
αναμφισβήτητα την δεύτερη μεγαλύτερη «μαύρη» σελίδα στην ιστορία του
Ευρωπαϊκού πολιτισμού μετά τον αφανισμό εκατομμυρίων Εβραίων από το
χιτλερικό καθεστώς.
Έτσι και τώρα, οι ηγέτες της Ευρώπης – ως γνήσιοι οπαδοί του ρατσισμού
και της ξενοφοβίας – με τις πρακτικές τους οδηγούν στην εξόντωση
εκατομμύρια ανθρώπους που φεύγουν από τις χώρες τους για να γλιτώσουν
τα παιδιά τους και τις ζωές τους από τους βομβαρδισμούς αλλά και την
φρικαλέα δράση των τζιχαντιστών.
Η Ευρώπη των σκοτεινών δυνάμεων και των εγκληματικά αδιάφορων
ηγετών καλείται έστω αυτή την ύστατη ώρα να θυμηθεί το ανθρώπινο
πρόσωπό της για να σώσει αυτούς τους ανθρώπους, που δεν έχουν πειράξει
κανέναν.
Ας αναλάβουν επιτέλους όλες οι κυβερνήσεις τις ευθύνες τους, να
σταματήσουν επιτέλους τον πόλεμο στην αιματοβαμμένη Συρία, να
ξαναχτίσουν τα σπίτια τους που οι ίδιοι ισοπέδωσαν, να ανοίξουν την
αγκαλιά τους στους πρόσφυγες και να τους δώσουν στέγη και δουλειά μέχρι
να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να βρουν τη δύναμη και τα μέσα για να
γυρίσουν πίσω στις πατρίδες τους.
Αν δεν το κάνουν, πολύ σύντομα θα βρεθούν αντιμέτωποι με το μένος και
την οργή των προσφύγων που είναι έτοιμοι να γκρεμίσουν τους φράκτες του
μίσους και τα τείχη του νεοφασισμού.
Μόνο, που τότε θα είναι αργά για τους ίδιους και πολύ περισσότερο για την
Ευρώπη…

Την Ευρώπη προ των ευθυνών της φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας
Λύσεις εδώ και τώρα ώστε να λειτουργήσει άμεσα το πρόγραμμα
μετεγκατάστασης στη βάση ενός αναλογικού υποχρεωτικού διαμερισμού
των προσφυγικών ροών σε όλα τα κράτη – μέλη της Ευρώπης θα ζητήσει ο
Αλέξης Τσίπρας από τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην έκτακτη Σύνοδο
Κορυφής της 7ης Μαρτίου για το προσφυγικό με τη συμμετοχή και του
Τούρκου πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου.
Ο κ. Τσίπρας δεν πρόκειται να υπογράψει καμία απόφαση και κανένα
κείμενο συμπερασμάτων αν δεν υπάρχει ανάλογη γραπτή πρόβλεψη, αφού η
προφορική συμφωνία της προηγούμενης Συνόδου Κορυφής ακυρώθηκε από
τους αρχηγούς των αστυνομικών δυνάμεων της Σλοβενίας, της Αυστρίας,
της ΠΓΔΜ, της Σερβίας και της Κροατίας που έκλεισαν τα σύνορά τους με
μονομερείς και απαράδεκτες ενέργειες.

(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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Ρίξτε τους φράχτες και ανοίξτε τα σύνορα της Ευρώπης
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά στη
σοβαρότερη κρίση των τελευταίων
ετών και βρίσκεται ένα βήμα πριν
την οριστική διάλυση εξαιτίας
του προσφυγικού, για αυτό και
ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέλει
να φέρει τους ηγέτες της Γηραιάς
Ηπείρου προ των ευθυνών τους.

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης
Το παράνομο κλείσιμο των συνόρων
από την Αυστρία και τις χώρες των
δυτικών Βαλκανίων έχει προκαλέσει
«έμφραγμα» στην ελληνική
επικράτεια ενώ οι προβλέψεις για
τον αριθμό των προσφύγων που θα
εγκλωβιστούν στη χώρα μας τον
ερχόμενο διάστημα.
Σύμφωνα με τον υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη
Μουζάλα, σήμερα βρίσκονται στη
χώρα μας εγκλωβισμένοι 22.000
άνθρωποι, όμως αυτοί αναμένεται
να εκτιναχθούν στους 70.000 τον
επόμενο μήνα.
Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση
προχωρά στην εφαρμογή σχεδίου
έκτακτης ανάγκης και ήδη αναζητά
νέους χώρους – όπως γήπεδα
με σκηνές - για την μεταφορά
των χιλιάδων προσφύγων και
μεταναστών.
Ο κ. Μουζάλας, που βρίσκεται
σε συνεννόηση με δημάρχους και
περιφερειάρχες, διαβεβαίωσε ότι οι
χώροι που προετοιμάζονται είναι
έκτακτης ανάγκης και όχι κανονικοί
χώροι φιλοξενίας.
«Έχουμε σχέδιο έκτακτης
ανάγκης το οποίο πλέον πρέπει
να υλοποιηθεί. Ελπίζουμε ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί πιο
γρήγορα», δήλωσε ο αρμόδιος
υπουργός.
Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι μεγάλος
αριθμός ανθρώπων θα αποχωρήσει
μέσω του προγράμματος
οικειοθελούς επιστροφής
του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης.
Εκτίμησε, επίσης, ότι με την
εφαρμογή του σχεδίου του ΝΑΤΟ
ότι δεν θα διέρχονται 5.000
πρόσφυγες την ημέρα από την
Τουρκία, και έτσι θα περιοριστούν
οι ροές στο 70%.
Ήδη η κυβέρνηση παίρνει
όλα τα μέτρα σαν να έχουν
κλείσει οριστικά τα σύνορα,
ενεργοποιώντας το «σχέδιο Β»,
επισήμανε ο κ. Μουζάλας.
«Έχει υποβληθεί από την Ελλάδα
στην ΕΕ σχέδιο έκτακτης ανάγκης,
όπου η Ελλάδα ζητάει 450
εκατομμύρια ευρώ για είδη και
προσλήψεις εκτός μνημονίου, ώστε
να εξυπηρετηθούν οι πρόχειροι
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καταυλισμοί των προσφύγων που
αναμένεται να εγκλωβιστούν στη
χώρα μας», ανέφερε.
Παράλληλα, στάθηκε στις μεγάλες
ελλείψεις στην παροχή βοήθειας
από την Ευρώπη, αφού από τα 1.700
άτομα της Frontex που είχε ζητήσει
η Ελλάδα, έχουν έρθει μόλις 700 και
από τα 26 σκάφη, τα 8.
Πυρά Κοτζιά κατά Βιέννης
Εντονότατη κριτική στη στάση της
Βιέννης απέναντι στην Ελλάδα,
και ειδικότερα στην Αυστριακή
υπουργό Εσωτερικών Γιοχάνα
Μικλ-Λάιτνερ, για τις κατηγορίες
που εκτοξεύει σε μόνιμη βάση
εναντίον της Αθήνας, άσκησε
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Κοτζιάς, σε συνέντευξή του στο
κυριακάτικο φύλλο της αυστριακής
εφημερίδας Die Presse.
Ο κ. Κοτζιάς εξέφρασε μάλιστα
ανησυχίες πως η πολιτική της
Αυστρίας θα μπορούσε να οδηγήσει
στη διάσπαση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
«Δεν μπορεί κάποιος να βρίζει
και να παίρνει αποφάσεις,
προσπαθώντας να “πνίξει” μία
χώρα-μέλος της ΕΕ και κατόπιν να
έρχεται στην Αθήνα μόνον για το
σόου”, καθώς δεν χρειαζόμαστε
κανένα σόου, αλλά μία πολιτική,
η οποία προωθεί την ενοποίηση
και υπεραμύνεται της ενότητας
της Ευρώπης», τόνισε ο
Έλληνας υπουργός Εξωτερικών,
σχολιάζοντας την απόρριψη από
την Ελλάδα για επίσκεψη της
Αυστριακής υπουργού Εσωτερικών
στην Αθήνα.
Σχολιάζοντας την αμφιλεγόμενη
Διάσκεψη της Βιέννης για τα Δυτικά
Βαλκάνια, την οποία συγκάλεσαν,
εξωθεσμικά και ερήμην της
Ελλάδας, οι Αυστριακοί υπουργοί
Εσωτερικών και Εξωτερικών
ο επικεφαλής της ελληνικής
διπλωματίας διεμήνυσε πως αυτός
δεν είναι τρόπος προώθησης των
καλών σχέσεων.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών,
αναφέροντας πως δεν μπορεί να πει
πότε θα επιστρέψει στη Βιέννη η
Ελληνίδα πρέσβης στην Αυστρία,
την οποία έχει ανακαλέσει στην
Αθήνα για διαβουλεύσεις, εξέφρασε
την ελπίδα πως «η αυστριακή
πλευρά δεν θα συνεχίσει να
διασπείρει ψεύδη».
Συνεχίζει τις προκλήσεις η Αυστρία
Στο μεταξύ στην άκρως προκλητική
της στάση επιμένει η Αυστρία,
εκτοξεύοντας απειλές και
ανυπόστατες κατηγορίες σε βάρος
της Ελλάδας…

του ομοσπονδιακού καγκελάριου
της Αυστρίας και αρχηγού των
Σοσιαλδημοκρατών, Βέρνερ
Φάιμαν, ο οποίος σε συνέντευξή
του στην αυστριακή εφημερίδα
Osterreich είπε μεταξύ άλλων:
«Δεν κατανοώ πλέον την πολιτική
των Ελλήνων. Δεν είναι δυνατόν
η Ελλάδα να δρα σαν γραφείο
ταξιδιών και να στέλνει αλλού
όλους τους πρόσφυγες. Η Ελλάδα
υποδέχθηκε τον τελευταίο χρόνο
11.000 πρόσφυγες, ενώ εμείς
90.000. Αυτό δεν επιτρέπεται να
επαναληφθεί».
Μήνυμα στήριξης από τον Πάπα
Στην προσφυγική κρίση, με μήνυμα
αλληλεγγύης και στήριξης προς
την Ελλάδα αναφέρθηκε ο πάπας
Φραγκίσκος μιλώντας χθες στους
πιστούς που είχαν γεμίσει την
πλατεία του Αγίου Πέτρου στο
Βατικανό.
«Στην προσευχή μου και στη
δική σας είναι πάντα παρούσα
η δραματική κατάσταση των
προσφύγων, οι οποίοι προσπαθούν
να απομακρυνθούν από πολέμους
και άλλες απάνθρωπες καταστάσεις.
Ιδίως η Ελλάδα και οι άλλες
χώρες που βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή, προσφέρουν στους
πρόσφυγες μια γενναιόδωρη
βοήθεια, η οποία χρειάζεται τη
συνεργασία όλων των κρατών. Μια
ομαδική, ενιαία απάντηση μπορεί
να είναι αποτελεσματική, για την
ίση κατανομή των βαρών. Για
τον λόγο αυτό πρέπει να θέσει ως
στόχο, κανείς –χωρίς επιφυλάξεις
και με αποφασιστικότητα– τις
διαπραγματεύσεις» τόνισε ο
Αργεντινός ποντίφικας, αφήνοντας
έμμεσες αιχμές για την άκαρδη
στάση που κρατούν οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις απέναντι στην χώρα
μας και τους κατατρεγμένους
πρόσφυγες.

Στο πλευρό μας οι Ιταλοί
Την έλλειψη αλληλεγγύης έναντι
της Ελλάδας απέναντι στις γιγάντιες
διαστάσεις του προσφυγικού
ζητήματος, τη διάσκεψη της
Βιέννης και τις μονομερείς
ενέργειες για κλείσιμο συνόρων
στηλίτευσε ο επικεφαλής της
ιταλικής διπλωματίας Πάολο
Τζεντιλόνι, προειδοποιώντας για
τον κίνδυνο κατάρρευσης της ζώνης
Σένγκεν.
Αναφερόμενος στις πρόσφατες
εξελίξεις, και ιδίως στη σύνοδο της
Βιέννης, στη στάση της Τουρκίας
και στην έλλειψη αλληλεγγύης προς

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις
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Απόπειρα απόδρασης από τον Κορυδαλλό
με «άρωμα» Μαζιώτη - Ρούπα
Δευτέρα 22/02/2016
«Απαγωγή» ελικοπτέρου με σκοπό την απόδραση τρομοκρατών μέσα
από τις φυλακές Κορυδαλλού σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής
αλλά απετράπη κυριολεκτικά στο παρά… ένα, χάρη στην ψυχραιμία του
πιλότου.

Σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα
ο τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης
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Αντώνης Ανακέφαλος
Ο τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του στις 8.20 το πρωί της Πέμπτης 18-2016 σε
τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης 18,στο ύψος του παλαιού ανατολικού αεροδρομίου του Ελληνικού,
όταν το Ι.Χ τύπου τζιπ mercedes που οδηγούσε,ξέφυγε από την πορεία του σε μια απότομη στροφή
και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω στις
διαχωριστικές μπάρες και να αναποδογυριστεί,επίσης τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες που επέβαιναν
στο όχημα.

Πρωταγωνίστρια στο εναέριο θρίλερ ήταν μια γυναίκα, η οποία σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις των αρχών δεν είναι άλλη από την καταζητούμενη
Πόλα Ρούπα, σύντροφο του Νίκου Μαζιώτη που είναι έγκλειστος
στον Κορυδαλλό ως αρχηγός της ένοπλης οργάνωσης «Επαναστατικός
Αγώνας».
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα που ταιριάζει με τα
χαρακτηριστικά της επικηρυγμένης Π. Ρούπα προέβη στην ενοικίαση
ελικοπτέρου με το πρόσχημα εναέριας κατόπτευσης οικοπέδων προς
αγορά ή μεταφοράς σε... κοινωνική εκδήλωση (γάμο), στη Φθιώτιδα.
Το ελικόπτερο ξεκίνησε από την Ερμιόνιδα με προορισμό τη Φθιώτιδα
και σε αυτό επιβιβάστηκε η επικίνδυνη γυναίκα, η οποία κατά τη διάρκεια
της πτήσης, πάνα από τη Θήβα έβγαλε όπλο και το προέταξε στον
κυβερνήτη, διατάζοντάς τον να κατευθύνει το εναέριο μέσο προς την
περιοχή της Αττικής.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο χειριστής αντέδρασε αλλά η
αδίστακτη ένοπλη δεν δίστασε να πυροβολήσει δύο φορές στο εσωτερικό
του ελικοπτέρου προκειμένου να κάμψει τις αντιστάσεις του.
Ακολούθησε μικρής έντασης συμπλοκής, ωστόσο ο χειριστής κατόρθωσε
να προσγειώσει το ελικόπτερο, με την δράστιδα να αποβιβάζεται και να
διαφεύγει τρέχοντας στην περιοχή.
Στο εσωτερικό του ελικοπτέρου, όμως, έπεσαν μία γεμιστήρα όπλου και
μία περούκα που φαίνεται να φορούσε η γυναίκα.
Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας τέθηκαν σε συναγερμό, ενώ
τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών,
προκειμένου να διαπιστωθεί αν γενετικό υλικό και αποτυπώματα
ταιριάζουν με αυτά της καταζητούμενης Πόλας Ρούπα.
Σημειώνεται πως αυτό το χρονικό διάστημα στις φυλακές Κορυδαλλού
βρίσκονται έγκλειστοι ο Νίκος Μαζιώτης, μέλη της Συνωμοσίας
Πυρήνων της Φωτιάς, Γιώργος Πετρακάκος, Παναγιώτης Ασπιώτης,
καθώς δικάζονται υποθέσεις τους όπως και αυτή της απόπειρας
ανατίναξης των φυλακών, γνωστό ως σχέδιο «Γοργοπόταμος».
Υπενθυμίζεται ότι δύο φορές οι Βασίλης Παλαιοκώστας και Αλκέτ Ριζάι,
στις 4 Ιουνίου 2006 και στις 22 Φεβρουαρίου 2009 κατόρθωσαν να
αποδράσουν με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού.
Στις 24 Φεβρουαρίου 2013 επιχείρησε να κάνει το ίδιο ο βαρυποινίτης
Παναγιώτης Βλαστός από τις φυλακές Τρικάλων χωρίς να το καταφέρει,
ενώ και μέλη της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς, σχεδίαζαν να
κάνουν το ίδιο, όταν το ίδιο χρονικό διάστημα στο κρησφύγετο που
χρησιμοποιούσαν στα Τουρκοβούνια είχαν βρεθεί στοιχεία και σχέδια για
την απόδραση έγκλειστων μελών τους με 10θέσιο ελικόπτερο.
Τα πρώτα στοιχεία για την αποτυχημένη απόπειρα απόδρασης με
ελικόπτερο
Ένας κάλυκας από πυροβόλο όπλο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί από
το μέλος του «Επαναστατικού Αγώνα» Νίκο Μαζιώτη, βρέθηκε από τις
μέχρι τώρα εργαστηριακές εξετάσεις των αρχών μέσα στο ελικόπτερο, το
οποίο επιχείρησε να προσεγγίσει τις φυλακές Κορυδαλλού.
Το όπλο είχε χρησιμοποιηθεί στη ληστεία της Τράπεζας Πειραιώς στην
Κλειτορία Αχαΐας στις 10 Μαρτίου 2014, κατά τη διάρκεια της οποίας
είχε τραυματιστεί σοβαρά ένας αστυνομικός.
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και αναζητούν μία γυναίκα 40 έως 50
ετών.
Όπως περιγράφεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, την Κυριακή
περίπου στις 13.45 απογειώθηκε από την περιοχή Θερμησία Πόρτο
Χελίου Αργολίδας ελικόπτερο με δυνατότητα μεταφοράς έξι ατόμων,
στο πλαίσιο προγραμματισμένης πτήσης με δρομολόγιο από το χωριό
Θερμησία, ενδιάμεσο σταθμό το χωριό Θεολόγο Φθιώτιδας και τελικό
προορισμό την Κύθνο.
Στο ελικόπτερο επιβιβάστηκε γυναίκα και βάσει της σχετικής συμφωνίας
στον ενδιάμεσο σταθμό (Θεολόγο) θα πραγματοποιούνταν παραλαβή
πέντε επιπλέον ατόμων.
Στις 2:15 το μεσημέρι και ενώ το ελικόπτερο υπερίπτατο της περιοχής
Ερυθρών Αττικής, η γυναίκα επιβάτης, με την απειλή χρήσης πυροβόλου
πιστολιού, ζήτησε από τον κυβερνήτη την αλλαγή πορείας, απαιτώντας
επιτακτικά την κίνηση του ελικοπτέρου προς ανατολική κατεύθυνση,
δηλαδή προς το Λεκανοπέδιο της Αττικής.
Σύμφωνα με τις αρχές, στην προσπάθεια του κυβερνήτη να αφοπλίσει
την επιβάτιδα, αυτή πυροβόλησε, ενώ ακολούθησε πάλη μεταξύ τους, με
συνέπεια την απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου αλλά και την σταδιακή
απώλεια ύψους.
Τελικά, κατόπιν προσπαθειών του κυβερνήτη αποφεύχθηκε η
πρόσκρουση στο έδαφος και το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε μη
κατοικημένη ορεινή περιοχή, μεταξύ των χωριών Πλαταιών και Ερυθρών.
Η επιβάτιδα μετά την προσγείωση κατάφερε να διαφύγει, παρά τις
προσπάθειες του κυβερνήτη να τη συγκρατήσει, εγκαταλείποντας στο
ελικόπτερο μέρος του οπλισμού της (γεμιστήρα όπλου).
Κατά την αυτοψία, η οποία διενεργήθηκε από αστυνομικούς της
Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας διαπιστώθηκε η ύπαρξη τριών οπών
στο πιλοτήριο του ελικοπτέρου, δύο στον ανεμοθώρακα και μίας στην
κονσόλα οργάνων, ενώ μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- μεταλλικός γεμιστήρας πυροβόλου όπλου, ο οποίος περιείχε 13
φυσίγγια,
- κάλυκας και φυσίγγιο πυροβόλου όπλου,
- ζεύγος ακουστικών και
- μεταλλικός γεμιστήρας πυροβόλου όπλου, που παρέδωσε ο
κυβερνήτης.
Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, για τη ναύλωση του ελικοπτέρου
χρησιμοποιήθηκε από τη γυναίκα καταφανώς πλαστό δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας, υπό στοιχεία Αρβανίτη Χριστίνα του

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση,μία λυγισμένη λαμαρίνα,η οποία πέρασε μέσα από την οροφή
του τζιπ είναι αυτή που προκάλεσε το θανατηφόρο τραύμα,επίσης ο θάνατος του ήταν ακαριαίος και
προκλήθηκε από ένα μόνο τραύμα.
Την ίδια ώρα,οι πραγματογνώμονες που έχει ορίσει η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν τις έρευνες και θα έχουν τα
πρώτα αποτελέσματα για την ταχύτητα που είχε αναπτύξει το τζιπ.
Tα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν είχε γίνει κατανάλωση
αλκοόλ,όπως και για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είχε ρίξει κάποιος κάτι στο ποτό του τραγουδιστή
πριν το δυστύχημα αναμένονται.Από την πλευρά της οικογένιας έχουν οριστεί τεχνικοί σύμβουλοι
που θα εξετάσουν και εκείνοι τις συνθήκες του περιστατικού. Ανώτατος αξιωματικός της Τροχαίας
επισημαίνει ότι «ερευνώνται τα πάντα. Όπως γίνεται σε όλα τα δυστυχήματα. Τυχόν βλάβη στα φρένα,
στο γκάζι, ακόμα και το σχεδόν απίθανο ενδεχόμενο της δολιοφθοράς. Το επικρατέστερο σενάριο, όμως,
είναι ο οδηγός να έχασε τον έλεγχο του οχήματος στην επικίνδυνη και απότομη στροφή που οδηγεί στη
Βουλιαγμένης με αποτέλεσμα το όχημα να φύγει με δύναμη εκτός δρόμου»....
Η σορός τέθηκε από το πρωί του Σαββάτου σε λαϊκό προκύνημα,από το πατρικό του σπίτι στον Ι.Ν
του Αγίου Σπυρίδωνα με τη συνοδεία της μπάντας του και παίζοντας τα τραγούδια του. Συγκεκριμένα
ακουγόταν το "είχα κάποτε μια αγάπη" και το πλήθος χειροκροτούσε δυνατά. Τραγική φιγούρα η μητέρα
του Αθηνά, που κάθε λίγο και λιγάκι φώναζε στον γιο της να σηκωθεί, να ξυπνήσει.
Η λευκή νεκροφόρα με δυσκολία μπορούσε να μετακινηθεί στον δρόμο, αφού ήταν κλεισμένος από
χιλιάδες κόσμου που ήθελε να πετάξει ένα λουδούδι και να δείξει την αγάπη του στον τραγουδιστή.Ο
πατέρας του Σταύρος λύγισε και δεν ακολούθησε, ενώ η μητέρα του μαζί με τους αδερφούς του με το
ζόρι περπατούσαν προς την τελευταία του κατοικία.
Η τραγωδία έρχεται λίγα 24ωρα μετά από τις αντιδράσεις για το κομμάτι του που είχε γράψει για την
Κύπρο,οι στίχοι του οποίου προκάλεσαν ποικίλα σχόλια με τον ίδιο δίνει να τη δική του απάντηση
μέσα από την επίσημη σελίδα του στο Facebook, αποσύρωντας το. «Αποφάσισα ως ελάχιστη ένδειξη
σεβασμού στους Κυπρίους φίλους μου να αποσύρω αυτό το τραγούδι γιατί όλο αυτό με πίκρανε»
έγραψε στο λογαριασμό του.
Ποιος ήταν ο Παντελής Παντελίδης
Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία. Εργαζόταν ως υπαξιωματικός του πολεμικού
ναυτικού αλλά αποφάσισε να παραιτηθεί για να γίνει τραγουδιστής, αν και δεν έχει σχετικές σπουδές
και είναι αυτοδίδακτος. Έμαθε επίσης μόνος του να παίζει τα μουσικά όργανα. Ακόμα διατηρούσε ένα
πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Νέα Ιωνία.
Για τέσσερα χρόνια τραγουδούσε σε μικρά μαγαζιά. Η πρώτη του δισκογραφική δουλειά ήταν ο δίσκος
με τίτλο «Αλκοολικές οι νύχτες» κυκλοφόρησε το 2012 και έγινε διπλά πλατινένιος. Μεγάλη επιτυχία του
είναι το τραγούδι «Δεν ταιριάζετε σου λέω», ενώ τραγούδια όπως τα «Συνοδεύομαι», «Πάμε στοίχημα θα
ξαναρθείς», «Παραμυθιάζομαι», «Λιώμα σε γκρεμό», γνώρισαν τεράστια επιτυχία στο ραδιόφωνο.
Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι τα τραγούδια του τα γράφει εμπνεόμενος από προσωπικά βιώματα ή από ιστορίες
κοντινών του προσώπων. Είχε μεγάλη αδυναμία στην μητέρα του για την οποία έχει γράψει και ένα
τραγούδι με το όνομά της «Αθηνά».
Φωτίου και της Γεωργίας, με ημερομηνία γέννησης 20-04-1971 στην Αθήνα και αριθμό ΑΒ288196, εκδοθέν
από το Τμήμα Ασφαλείας Χολαργού. Τα ανευρεθέντα και κατασχεθέντα πειστήρια απεστάλησαν στη Διεύθυνση
Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.
Η άγνωστη γυναίκα – επιβάτιδα του ελικοπτέρου περιγράφεται ως ηλικίας 40 έως πενήντα 50 ετών, αδύνατη, ύψους
1,60 με 1,65 μ., με κοντά ξανθά μαλλιά, φορούσε περούκα με μακριά καστανά μαλλιά μέχρι το ύψος των ώμων,
ενώ φορούσε μαύρο κολάν, λευκό παλτό με λευκή ζώνη και μαύρα παπούτσια, έφερε μαύρη γυναικεία γυαλιστερή
τσάντα και μια τροχήλατη βαλίτσα μικρού μεγέθους. Η προανάκριση διενεργείται από την Αντιτρομοκρατική
Υπηρεσία, ενώ υπενθυμίζεται ότι αναζητείται η καταζητούμενη μέλος του Επαναστατικού Αγώνα Παναγιώτα
Ρούπα. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα αντίγραφο του πλαστού δελτίου ταυτότητας, που χρησιμοποιήθηκε για
την ενοικίαση του ελικοπτέρου και ζητούν από όποιον πολίτη γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με ενοικίαση χώρων ή
συναλλαγή της εικονιζόμενης γυναίκας με τα παραπάνω στοιχεία, να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης
Ειδικών Εγκλημάτων Βίας στα τηλέφωνα 10414 και 1014
Πηγή: Kontranews
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Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Εορτή Αγίας Φιλοθέης – Χειροθέτηση Αρχόντων

Φωτογραφία µετά την χειροθέτηση των νέων Αρχόντων. Από αριστερά
ο Εντιµολ. Αρχων-Ρεφερενδάριος του Οικουµενικού Πατριαρχείου κ.
Θεόδωρος Μαντζιάρης, ο Μητροπολίτης Σωτήριος και ο Εντιµολ. ΆρχωνΝοτάριος κ. Κυριάκος Αγγελάκος.
Την Πέμπτη βράδυ, παραμονή της Αγίας Φιλοθέης, προστάτιδος της
Φιλοπτώχου Αδελφότητος του Καναδά, τελέσθηκε βραδυνή Θεία
Λειτουργία, στον Ι.Ναό Α. Νικολάου, Τορόντο, προεξάρχοντος του
Μητροπολίτη Σωτηρίου και με την συμμετοχή πολλών ιερέων της περιοχής
Τορόντο, ενώ ο Επίσκοπος Χριστοφόρος ήταν στο Ιερό προσευχόμενος.
Πλήθος κόσμου προσήλθε στην Θεία αυτή Λειτουργία και μεταξύ των
επισήμων, ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Α. Ιωάννιδης, οι
Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η πρόεδρος της Φιλοπτώχου
Καναδά κα Σαπφώ Ρασσιά, μαζί με όλες τις προέδρους των Φιλοπτώχων
Αδελφοτήτων Τορόντο και Περιχώρων και τα μέλη τους με τις οικογένειές
τους.
Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Σωτήριος χειροθέτησε, εκ
μέρους του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου,
τον εντιμολογιώτατο κ. Θεόδωρο Μαντζιάρη Άρχοντα-Ρεφερενδάριο της
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και τον εντιμολογιώτατο κ. Κυριάκο
Αγγελάκο Άρχοντα- Νοτάριο.Τους νέους Άρχοντες συνόδευαν οι οικογένειές
τους και οι φίλοι τους.
Μετά την Θ. Λειτουργία και την χειροθέτηση των Αρχόντων, παρετέθη
δείπνο για όλους στην αίθουσα της Εκκλησίας το οποίο ετοιμάστηκε από
το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Καναδά
με την συνεργασία όλων των Τμημάτων των Φιλοπτώχων της περιοχής.
Προεβλήθησαν φωτογραφίες από την ζωή και την δράση του Μητροπολίτη
Σωτηρίου, που αυτή την ημέρα συμπλήρωσε το 80ο έτος της ηλικίας του,
που ετοιμάσθηκαν σαν έκπληξη από τον κ. Ε. Σωτηρόπουλο.
Μίλησαν η πρόεδρος της Φιλοπτώχου κα Σ. Ρασσιά, ο Γεν. Πρόξενος κ. Α.
Ιωαννίδης και ο Μητροπολίτης Σωτήριος.
Η κατάμεστη αίθουσα του Ι.Ναού ενθουσιάστηκε, τόσο από τις
φωτογραφίες, όσο και από την χειροθέτηση των νέων Αρχόντων,
διότι όντως και ο κ. Μαντζιάρης και ο κ. Αγγελάκος, είναι εξέχουσες
προσωπικότητες, όχι μόνο στην ελληνική παροικία, αλλά και στην καναδική
κοινωνία.
Τα πάντα ήταν οργανωμένα άριστα από τον Ιερ. Προϊστάμενο π. Φανούριο
Παππά και την πρόεδρο της Κοινότητας Αγ. Νικολάου κ. Αναστασία
Σωτηροπούλου.

Φιλανθρωπικά έργα
στην εκκλησία
των Αγ. Νικολάου
και Δημητρίου
Ακολουθώντας το παράδειγμα της Αγίας Φιλοθέης,της Αθήνας, ο απώτερος
σκοπός της Φιλοπτώχου ήταν πάντα η φιλανθρωπία.
Στην εκκλησία των Αγ. Νικολάου και Αγ.Δημητρίου έχουμε την ευλογία και
καλή τύχη να έχουμε μια απίθανη ομάδα ακούραστων γυναικών που έχουν
αφοσιωθεί στην πρόοδο και καλυτέρευση της κοινότητάς μας.

Κατά την διάρκεια του Φεβρουρίου και του Μαρτίου, η κάθε Φιλόπτωχος της
παροικίας μας θα κανει το ετήσιο μεσημεριανό γεύμα της για την εγγραφή των
μελών της.
Η Φιλόπτωχος της εκκλησίας μας, θα κάνει το μεσημεριανό της την Κυριακή,
19 Μαρτίου από τις 12:00 μέχρι τις 2:00 μ.μ στο χωλ της κοινότητας.
Επί της ευκαιρίας της εορτής της Αγ. Φιλοθέης κάθε Φεβρουάριο, η Φιλόπτωχός
μας
επέλεξε να κάνει τις ακόλουθες δωρεές:
- $500 στο "Powell Place", το οποίο παρέχει άμεση στέγη σε γυναίκες που έχουν
ανάγκη από υποστήριξη / συμπαράσταση ώστε ν´αποκτήσουν αυτονομία, να
αξιοποιήσουν τα προσόντα τους, και βοήθεια στην αποκτήση μόνιμης κατοικίας.
-$1,000 κατά την διάρκεια του 50ου ετησίου Variety Club telethon,
που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο του Αγ. Βαλεντίνου. Αυτός ο
τηλεμαραθώνιος πρόσφερε βοήθεια σε παιδια με ειδικές ανάγκες .
- η Φιλόπτωχος επίσης βοήθησε το Καταχητικό Σχολείο στον έρανο που έκανε
με το ετήσιο bake sale στις 14 Φεβρουρίου, όπου συγκέντρωσε πάνω από $400
προς το Canuck Place Children's Hospice.
Την Κυριακή,13 Μαρτίου, η Φιλόπτωχος θα πουλήσει λαγάνες, ποικιλία
από τυρόπιτες και μακαρονόπιτες, προς τιμή της Κυριακής της Τυροφάγου
και Κυριακή της Συγχωρήσεως καθώς και την αρχή της Σαρακοστής .
Ενθαρρύνουμε όλους να έρθουν να μας υποστηρίξουν.
Συνάμα με τις παραπάνω εκδηλώσεις, η Φιλόπτωχος διοργανώνει πολλαπλούς
εράνους κατα την διάρκεια του έτους ώστε να μπορέσει να προσφέρει τα
ακόλουθα:
- Βοήθεια σε άτομα και οικογένειες που έχουν ανάγκη
- Συμβολή προς αγορά νέων στολών ιεροπαίδων και νέων καλυμμάτων Αγίας
Τραπέζης
- Oικονομική βοήθεια σε διάφορους φιλανθρωπικούς οργανισμούς
του Βανκούβερ

Μετά την χειροθέτηση των δύο νέων Αρχόντων. Στην φωτογραφία οι νέοι
Άρχοντες µε τις οικογένειές τους και µερικοί από τους Άρχοντες της περιοχής
Τορόντο, µερικοί από τους ιερείς, ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας κ. Α.
Ιωαννίδης και ο Μητροπολίτης Σωτήριος.

- Eκπλήρωση των υποχρεώσεών μας ως προς την Ιερά Μητρόπολη
- Συμπαράσταση και βοήθεια στην κοινότητά μας, καθώς και σε προγράμματα
της νεολαίας, του ελληνικού σχολείου και του Καταχητηκού
- Η Φιλόπτωχος και η κοινότητά μας συμβάλλουν στο Greater Vancouver Food
Bank, προσφέροντας τρόφιμα και οικονομική βοήθεια κατα τη διάρκεια του
χρόνου.
Σύντομα, μέλη της Φιλόπτωχου και της νεολαίας θα πάνε στο Food Bank για να
οργανώσουν / κατατάξουν τα τρόφιμα.
Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να συμμετάσχει η νεολαία μας στη βοήθεια
ατόμων με ανάγκες. Σας παρακαλούμε να κοιτάξετε στις ντουλάπες σας, να
γεμίσετε μια σακούλα με τρόφιμα και να την φέρετε στην κοινότητά μας τις
Κυριακές ή τις καθημερινές μέρες όταν το γραφείο ειναι ανοιχτό.

Το τραπέζι των επισήµων µετά την Θ Λειτουργία της Αγ. Φιλοθέης και την
χειροθέτηση των νεών Αρχόντων στην αίθουσα της Κοινότητας. Καθήµενοι
από αριστερά, ο Εντιµολ. Αρχων-Νοτάριος κ. Κ. Αγγελάκος, ο Εντιµ. ΆρχωνΡεφερενδάριος κ. Θ. Μαντζιάρης, ο Γενικός Πρόξενος κ. Α. Ιωαννίδης,
ο Μητροπολίτης Σωτήριος, ο Επίσκοπος Χριστοφόρος, η Πρόεδρος της
Φιλοπτώχου Καναδά κα Σ. Ρασσιά. Όρθιοι από αριστερά: Ο π. Georgi Despotov, η πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αγ. Νικολάου κα Α. Γκούλου, η πρόεδρος
της Κοινότητας Αγ. Νικολάου κα Α. Σωτηροπούλου, ο ιερ. προϊστάµενος π.
Φ. Παππάς, η τελετάρχης κα Γ. Χαραµή και ο Διευθυντής της Ο.Θ.Α.Τ. π. Ιγν.
Δελής.

Για προσεχείς δραστηριότητες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο:
www.sts-nicholas-and - dimitrios.org ή στις σελίδες του Facebook του Saints
Nicholas and Dimitrios Church ή Philoptochos Associations of British Columbia.
Νέα μέλη ειναι πάντα ευπρόσδεκτα να μας βοηθήσουν στο έργο της
Φιλοπτώχου.
Αιδεσιμ. Πάτερ Τιμολέων Πράττας,
Ελένη Τσεμπελής, Πρόεδρος Φιλοπτώχου
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα των Αγ. Νικολάου και Αγ. Δημητρίου

Ρίξτε τους φράχτες
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(Συνέχεια από σελίδα 2)

την Ελλάδα, ο Πάολο Τζεντιλόνι έγραψε στην προσωπική του σελίδα στο
Facebook: «Την περασμένη εβδομάδα η Ευρώπη έδωσε την εικόνα πως
είναι ένα είδος πολυκατοικίας στην οποία όλοι οι γείτονες διαπληκτίζονται,
αλλά στο τέλος φορτώνουν το συνολικό φταίξιμο στον (Έλληνα) θυρωρό.
Παρακολουθήσαμε ακόμη και μια συνεδρίαση με τη συμμετοχή μελών και
μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητηθεί το τι συμβαίνει στα
ελληνικά σύνορα, χωρίς η Ελλάδα να κληθεί να πάρει μέρος σε αυτή.
Θέλω, παρά ταύτα, να πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη μια δυνατότητα να
αποφευχθεί η κατάρρευση ενός από τους στυλοβάτες της ενωμένης Ευρώπης,
της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών».

Και πρόσθεσε: «Φτάνει να δει, κανείς, τις σκηνές στα βόρεια σύνορα της
Ελλάδας για να καταλάβει ότι δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο».

«Πρωταθλητές» στην αλληλεγγύη οι Έλληνες
Περισσότεροι από 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας βοήθησαν με κάποιον
τρόπο τους πρόσφυγες το προηγούμενο διάστημα, όπως προκύπτει από
έρευνα του μη-κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού “διαΝΕΟσις” που
δημοσιοποιήθηκε χθες.
Όπως σημειώνεται στα συμπεράσματα της έρευνας, «ίσως πρόκειται για μια
από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στη σύγχρονη ιστορία του
ελληνικού κράτους».
Οι πολίτες εκφράζουν σε σημαντικά ποσοστά αισθήματα και απόψεις
συμπάθειας και αλληλεγγύης απέναντι στους πρόσφυγες, που επιβεβαιώνονται
σε μια σειρά από διαφορετικές ερωτήσεις της έρευνας. Δεν επιθυμούν,
για παράδειγμα, να κλείσουν τα σύνορα της χώρας για να ανακοπούν οι
προσφυγικές ροές, ενώ παράλληλα επιθυμούν να παραμείνει η χώρα στη
ζώνη της συνθήκης Σένγκεν.

Ο Γολγοθάς των προσφύγων
Τριτοκοσμικές είναι οι συνθήκες στον Πειραιά, όπου εξακολουθούν να
στοιβάζονται εκατοντάδες μετανάστες στην αποθήκη του ΟΛΠ. Εθελοντικές
οργανώσεις και απλοί πολίτες συγκεντρώνουν τρόφιμα και είδη ρουχισμού
ενώ το Χαμόγελο του Παιδιού προχωρά σε εμβολιασμούς μικρών
προσφυγόπουλων, που υποφέρουν από ασθένειες και ιώσεις. Κάποια από
αυτά, μάλιστα, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για περαιτέρω
περίθαλψη.
Εικόνες εξαθλίωσης καταγράφονται καθημερινά και στην πλατεία
Βικτωρίας, στην οποία έχουν στήσει άτυπο καταυλισμό πάνω από 500
μετανάστες. Οι ίδιοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμένουν εκεί μέχρι να
βρουν τρόπο να φτάσουν στα ελληνοσκοπιανά σύνορα. Στο πλαίσιο αυτό,
ομάδα Αφγανών ξεκίνησε χθες απεργία πείνας.
Την ίδια ώρα, οι αρχές των Σκοπίων εξακολουθούν να κρατούν κλειστά τα
σύνορά τους, επιτρέποντας τη διέλευση μόλις 300 προσφύγων από το Ιράκ
και τη Συρία το τελευταίο 24ωρο.
Στην ουδέτερη ζώνη της Ειδομένης βρίσκονται εγκλωβισμένα πάνω από
6.000 άτομα κι άλλα 400 στο Πολύκαστρο.
Χθες το μεσημέρι, ομάδα προσφύγων προχώρησε
σε αποκλεισμό της σιδηροδρομικής γραμμής, θεωρώντας ότι αυτή η
διαμαρτυρία αποτελεί πλέον το μοναδικό μέσο πίεσης προς τις αρχές των
Σκοπίων. Νωρίς το βράδυ ο σιδηρόδρομος άνοιξε, καθώς οι διαδηλωτές
απομακρύνθηκαν μόνοι τους.
Παρά ταύτα, χιλιάδες πρόσφυγες ξεκινούν από διάφορα σημεία της Ελλάδας
το ταξίδι τους προς τα σύνορα με τη ΠΓΔΜ με τα πόδια. Οι συγκλονιστικές
εικόνες μικρών παιδιών, ηλικιωμένων, ανάπηρων σε καροτσάκια να
ταξιδεύουν πεζή προς τα σύνορα κάνουν τον γύρο του κόσμου.
Στο μεταξύ, έντονες είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων και της δημοτικής
αρχής στα Γιαννιτσά εξαιτίας του κέντρου Μετεγκατάστασης προσφύγων
που θα δημιουργηθεί στην περιοχή.
Το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής συγκέντρωσης
στο στρατόπεδο Φιλιππάκου, όπου θα φιλοξενηθούν πρόσφυγες, ξέσπασε
ύποπτη πυρκαγιά σε αποθήκη του πρώην στρατοπέδου.
Η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές μέχρι να κατασβηστεί, λίγες ώρες
αργότερα, από την πυροσβεστική ενώ την επόμενη ημέρα το πρωί σημειώθηκε
και δεύτερη πυρκαγιά στο στρατόπεδο Καψάλη, το οποίο ήταν εντελώς
εγκαταλελειμμένο και κάηκε ολοσχερώς. Η πυροσβεστική υπηρεσία διεξάγει
προανάκριση και για τα δύο περιστατικά.
Τέλος, στη Λαμία ένα εγκαταλελειμμένο από χρόνια ξενοδοχείο, με
δυναμικότητα φιλοξενίας έως και 400 ανθρώπων, ανακατασκευάστηκε μέσα
σε μόλις 48 ώρες για να φιλοξενήσει προσωρινά πρόσφυγες.
Πρόκειται για ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του ΤΑΙΠΕΔ που βρίσκεται στις
Θερμοπύλες, κοντά στις ιαματικές πηγές, και το οποίο είχε εγκαταλειφθεί
από το 2012.
Πηγή:Kontranews.gr

Philanthropic work at Sts. Nicholas
and Dimitrios Church
E

mulating the example of St. Philothei of Athens, philanthropy has been the goal of all the members
of Philoptochos. At Sts. Nicholas and Dimitrios church, we have been blessed with a great group of
hardworking ladies who dedicate themselves for the betterment of the community-at-large.
During the month of February and into March, our Philoptochos (together with the other chapters in the
lower mainland) will be hosting annual membership luncheons. Our Philoptochos Society will be hosting our luncheon on Saturday, March 19th from 12:00 to 2:00 p.m. in the community hall.
With the celebration of St Philothei celebrated every February, our chapter chose to provide a donation
of $500 to “Powell Place”, which provides emergency shelter for women in crisis while supporting
them to foster their independence, enhance their skills, and help them with permanent housing. Another
donation of $1000 was given during the 50th annual Variety Club telethon, held over the Valentine’s
Day weekend. This telethon helped to support kids with special needs. The Philoptochos also supported
the fundraising efforts of our Sunday School during their annual bake sale, which occurred on February
14th, raising more than $400 for Canuck Place Children’s Hospice.
During the month of March, the Philoptochos will be selling laganes and a variety of cheese and macaroni pitas on Sunday March 13th in celebration of Forgiveness Sunday and the beginning of Great Lent.
We urge all those in the area to come out and support this cause.
Along with these events, the Philoptochos Society conducts a number of fundraising activities throughout the year. Throughout the year, our Philoptochos helps out many individuals and families in need,
along with donating towards the new altar server robes and altar coverings of our Church. We are also
able to support various charities in the Vancouver lower mainland, fulfill our obligations to the Metropolis and support our community, the youth, Greek school and Sunday school programs.
Our Philoptochos and our community are contributors to the Greater Vancouver Food Bank, collecting
food and providing monetary donations to the food bank throughout the year. A number of our Philoptochos ladies and youth will shortly be heading to the food bank to sort food items. This is another great
opportunity for our youth to become involved and give back to those in need in. We ask you to take a
look through your cupboards and fill up a bag and bring it to the community any Sunday or weekday
during office hours.
For upcoming events, visit our website at www.sts-nicholas-and-dimitrios.org or our Facebook pages at
Saints Nicholas and Dimitrios Church or Philoptochos Associations of British Colombia.
We always welcome new members to assist with the goals of our Philoptochos Society!
Rev Fr. Timoleaon Prattas, Parish Priest and Helen Tsembelis, Philoptochos President
Sts Nicholas and Dimitrios Greek Orthodox Community
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Βραστό με λαχανικά Pot-au-feu
Συνταγή: Κώστα Τσίγκα, Styling: Elena Jeffrey, Food styling: Μάκης
Γεωργιάδης - Ηλίας Δεμιρτζόγλου,
Πρόκειται για ένα από τα ιστορικά χειμωνιάτικα πιάτα της γαλλικής
κουζίνας.

Υλικά για 4 άτομα
-1 κιλό μοσχάρι σε κομμάτια (σιδηρόδρομος)
-1 κιλό κόκαλα με μεδούλι σε κομμάτια 6-8 εκ.
-1 κιλό μπούτι μοσχαρίσιο σε χοντρές φέτες
-1 κρεμμύδι στα 4
-2 καρότα
-4 πράσα (μόνο το λευκό)
-1 φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο
-8 κομμάτια σέλερι 8-10 εκ.
-2 σκελίδες σκόρδο
-2 δαφνόφυλλα
-1 κουτ. γλυκού θυμάρι φρέσκο ψιλοκομμένο
-½ κιλό κρεμμυδάκια κατεψυγμένα
-4 γαρίφαλα
-1 κουτ. σούπας πιπέρι μαύρο ολόκληρο
-1 κουτ. σούπας μπαχάρι ολόκληρο
-αλάτι, πιπέρι
Eκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 200°C. Βάζουμε όλα τα
υλικά εκτός από τα κρεμμυδάκια
σε ταψί, αλατοπιπερώνουμε και τα
ψήνουμε για 40 λεπτά ή μέχρι να
πάρουν χρώμα. Τα βγάζουμε από
τον φούρνο, ρίχνουμε στο ταψί μισό
φλιτζάνι νερό και ξύνουμε τη βάση
του με σπάτουλα. Μεταφέρουμε όλα
τα υλικά σε μεγάλη κατσαρόλα και
προσθέτουμε αρκετό νερό ώστε να
τα καλύπτει ελαφρώς όλα. Βράζουμε
σε σιγανή φωτιά για 2 ώρες και 15
λεπτά, μέχρι να μαλακώσει καλά το
κρέας. Προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια και βράζουμε για μισή ώρα.
Ελέγχουμε το αλατοπίπερο. Σερβίρουμε το κρέας σε πιατέλα και το
περιχύνουμε με τον ζωμό ή τον σερβίρουμε ξεχωριστά.
Σημ. Πρόκειται για ένα από τα ιστορικά χειμωνιάτικα πιάτα της
γαλλικής κουζίνας. Παράλληλες εκδοχές του εμφανίζονται και
στην Ιταλία (bollito misto) αλλά και στη χώρα μας, με το περίφημο
«βραστό». Το πιάτο γίνεται μόνο με μοσχάρι ή και με διαφορετικά
κρέατα βρασμένα με λαχανικά. Σιγομαγειρεύεται για πολλές ώρες.
Σερβίρονται πρώτα τα κόκαλα με το μεδούλι και φρυγανισμένο
ψωμί, το ζουμί ως σούπα και τέλος το κρέας με τα λαχανικά και με
αρκετό φρέσκο ελαιόλαδο, αλάτι και μουστάρδα.

Αρνάκι καπαμάς
Συνταγή: Δημήτρης Ανδρέου, Επιμέλεια - Food styling MIME.com, Φωτογραφία:
White Studio. Προετοιμασία 20 λεπτά. Μαγείρεμα 2 ώρες

Υλικά για 6 άτομα
-2 κιλά μπούτι αρνίσιο κομμένο σε μερίδες
-6 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-500 γρ. κρεμμυδάκια για στιφάδο
-2/3 φλιτζανιού κρασί κόκκινο
-1 κουτί ντομάτα ψιλοκομμένη
-1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
-3 ξυλαράκια κανέλα
-λίγα γαρίφαλα
-3-4 μπαχάρια
-500 γρ. πατάτες κομμένες σε μεγάλα κομμάτια
-αλάτι, πιπέρι
Για το αβγολέμονο
-2 αβγά
-1 λεμόνι (τον χυμό του)
Eκτέλεση
Σοτάρουμε το κρέας και τα κρεμμυδάκια σε φαρδιά κατσαρόλα με
το ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσουν από όλες τις πλευρές. Προσθέτουμε
τα μπαχάρια και σβήνουμε με το κρασί. Χαμηλώνουμε τη φωτιά,
ρίχνουμε την ντομάτα, τη ζάχαρη και το αλατοπίπερο, σκεπάζουμε
και σιγομαγειρεύουμε για μιάμιση ώρα. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα
τις πατάτες, φροντίζουμε να σκεπάζονται από τη σάλτσα και
ψήνουμε για άλλη μισή ώρα. Αν θέλουμε, σερβίρουμε το φαγητό μας
σε αυτήν τη φάση, διαφορετικά το αβγοκόβουμε ενσωματώνοντας
σιγά σιγά στη σάλτσα τα 2 αβγά που έχουμε χτυπήσει πολύ καλά με
τον χυμό του λεμονιού.
Tips: Αυτό το φαγητό είναι ιδανικό αν έχουμε καλέσει πολλά άτομα για

τραπέζι, αφού δεν χρειάζεται να σκεφτούμε για συνοδευτικό. Μπορούμε να
μαγειρέψουμε το κρέας από την προηγουμένη και να προσθέσουμε τις πατάτες
στην κατσαρόλα την επόμενη ημέρα.

Καρμπονάρα κλασική

Κοτόπουλο Βεζούβιο

Από τον Κώστα Τσίγκα, Styling: Elena
Jeffrey, Food styling: Μάκης Γεωργιάδης
- Ηλίας Δεμιρτζόγλου

Υλικά για 4 άτομα
Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 20 λεπτά

Συνταγή: Κώστας Τσίγκας, Styling: Elena Jeffrey, Food styling: Μάκης
Γεωργιάδης - Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: Studio Tσοκούνογλου
(Ειρήνη Σωφρονιάδη)
Υλικά για 4 άτομα
Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 1½ ώρα

Υλικά

Υλικά

-500 γρ. σπαγγέτι
-200 γρ. παντσέτα (ολόκληρο
κομμάτι) σε μικρά κυβάκια
-2 αβγά μεγάλα
-2/3 φλιτζανιού παρμεζάνα
φρεσκοτριμμένη
-1/3 φλιτζανιού πεκορίνο
τριμμένο
-1 φλιτζάνι κρασί λευκό
-3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-3 σκελίδες σκόρδο σπασμένες
με το πιρούνι
-3 κουτ. σούπας μαϊντανό
ψιλοκομμένο
-1/4 φλιτζανιού νερό από το
βράσιμο του σπαγγέτι
-αλάτι, πιπέρι μαύρο
φρεσκοτριμμένο

-1 κοτόπουλο μεγάλο κομμένο σε
κομμάτια
-4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-1/2 κουτ. γλυκού ρίγανη
-3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
-6 σκελίδες σκόρδο ολόκληρο
-6 πατάτες πλυμένες, με τη φλούδα,
κομμένες κυδωνάτες
-1 κουτ. γλυκού θυμάρι φρέσκο
ψιλοκομμένο
-1 μικρό κρεμμύδι λεπτοτριμμένο
-1½ φλιτζάνι κρασί λευκό ξηρό
-1½ φλιτζάνι ζωμό κότας
-1 φλιτζάνι αρακά φρέσκοή κατεψυγμένο
-1/4 φλιτζανιού μαϊντανό φρέσκο ψιλοκομμένο
-αλάτι, πιπέρι

Eκτέλεση

Ζεσταίνουμε μπόλικο νερό για
τα ζυμαρικά και προσθέτουμε
αρκετό αλάτι. Μόλις το
νερό κοχλάσει, βράζουμε τα
μακαρόνια για 1 λεπτό λιγότερο
από ό,τι αναγράφεται στη
συσκευασία τους. Παράλληλα,
ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο
σε σχετικά μεγάλο τηγάνι
και προσθέτουμε το σκόρδο.
Μόλις πάρει βαθύ χρώμα, το
αφαιρούμε από το τηγάνι και
το πετάμε. Προσθέτουμε την
παντσέτα και τη σοτάρουμε
μέχρι να ροδίσει από όλες
τις πλευρές, για 4-5 λεπτά.
Σβήνουμε με το κρασί. Μόλις
μειωθεί το κρασί, βγάζουμε το
τηγάνι από τη φωτιά. Βάζουμε
σε βαθύ μπολ τα τυριά, τον
μαϊντανό και τα αβγά και
αρχίζουμε να τα χτυπάμε καλά.
Σιγά σιγά, όπως κάνουμε με το
αβγολέμονο, προσθέτουμε στο
μπολ το νερό από το βράσιμο
του σπαγγέτι και συνεχίζουμε το
χτύπημα μέχρι να γίνει το μείγμα
ομογενές. Αλατοπιπερώνουμε
το μείγμα καλά και
μεταφέρουμε μέσα στο μπολ
τα μακαρόνια. Ανακατεύουμε
και τα μοιράζουμε στα
πιάτα. Προσθέτουμε μπόλικο
φρεσκοτριμμένο πιπέρι και
σερβίρουμε.

Eκτέλεση
Βάζουμε σε κατσαρόλα μπόλικο κρύο νερό και προσθέτουμε τις πατάτες.
Τις βράζουμε για περίπου 10 λεπτά και τις σουρώνουμε. Προθερμαίνουμε
τον φούρνο στους 180°C. Αλατοπιπερώνουμε καλά το κοτόπουλο.
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα και σοτάρουμε καλά το
κοτόπουλο απ’ όλες του τις πλευρές μέχρι να ροδίσει. Το βγάζουμε από
την κατσαρόλα και το μεταφέρουμε σε ταψί. Προσθέτουμε στο ίδιο λάδι
τις πατάτες. Τις σοτάρουμε κι αυτές μέχρι να ροδίσουν και τις βάζουμε στο
ταψί μαζί με το κοτόπουλο. Βάζουμε στο τηγάνι το σκόρδο και το κρεμμύδι
και τα σοτάρουμε για 4 περίπου λεπτά ανακατεύοντας συχνά. Προσθέτουμε
τη ρίγανη και το θυμάρι κι έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα βάζουμε στο
τηγάνι τον αρακά, το κρασί και τον ζωμό. Τα αφήνουμε να πάρουν μια
βράση και με το περιεχόμενο του τηγανιού περιχύνουμε το κοτόπουλο και
τις πατάτες στο ταψί. Βάζουμε το ταψί στον φούρνο και το ψήνουμε για 1
ώρα και 15 λεπτά. Σερβίρουμε αμέσως αφού πασπαλίσουμε το φαγητό με
τον μαϊντανό.
Πηγή: Το Έθνος

Λινγκουίνι αραμπιάτα με γαρίδες
και μύδια
Συνταγή: Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Styling: Elena Jeffrey, Food styling: Μάκης
Γεωργιάδης, Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: StudioM.com
Υλικά για 4 άτομα
Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 20 λεπτά

Υλικά
-400 γρ. λινγκουίνι
-200 γρ. γαρίδες καθαρισμένες
-300 γρ. μύδια
-1/2 φλιτζάνι λάδι
-2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
-600 γρ. ντομάτα τριμμένη
-1 πιπεριά καυτερή (χωρίς σπόρια,
ψιλοκομμένη)
-1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
-αλάτι, πιπέρι
-2 κουτ. σούπας ψίχουλα ψωμιού
-μαϊντανό ψιλοκομμένο
Eκτέλεση
Τσιγαρίζουμε στο λάδι το σκόρδο και την καυτερή πιπεριά για
1 λεπτό. Ρίχνουμε την τριμμένη ντομάτα, τη ζάχαρη, αλάτι και
πιπέρι. Μαγειρεύουμε για 15 λεπτά ακόμα μέχρι να δέσει η σάλτσα.
Προσθέτουμε τα θαλασσινά και συνεχίζουμε για 2-3 λεπτά ακόμα.
Στο μεταξύ βράζουμε τα λινγκουίνι σε αλατισμένο νερό για 2 λεπτά
λιγότερο από τις οδηγίες του πακέτου και αφού τα σουρώσουμε,
τα ανακατεύουμε με τη σάλτσα. Μεταφέρουμε σε ταψάκι,
πασπαλίζουμε με τα ψίχουλα και ψήνουμε στο γκριλ για 3-4 λεπτά.
Πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό και σερβίρουμε αμέσως.
Πηγή: To Εθνος.

Γ.ΣΟΥΡΗΣ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ Τηγανητό μανούρι σε φύλλο με μήλο

“Τ’ αγγειά
γινήκαν θυμιατά
και τα σκατά
λιβάνι
οι γύφτοι γίναν
δήμαρχοι
κι οι κλέφτες
καπετάνιοι”

Συνταγή: Κώστα Τσίγκα, Styling:
Elena Jeffrey
Υλικά
-100 γρ. μανούρι
-½ μήλο καθαρισμένο
-2+1 κουτ. γλυκού ζάχαρη μαύρη
-1 φύλλο κρούστας
-2+1 κουτ. σούπας βούτυρο λιωμένο
-2 κουτ. γλυκού μέλι
Eκτέλεση
Κόβουμε το μανούρι και το
μήλο σε μακρόστενα κομμάτια.
Τα αναμειγνύουμε σε μπολ και
προσθέτουμε 1 κουταλάκι ζάχαρη.
Απλώνουμε το φύλλο και το
κόβουμε στη μέση. Βάζουμε από
1 κουταλάκι ζάχαρη στο κάθε
κομμάτι. Αλείφουμε τα φύλλα με
λίγο βούτυρο. Προσθέτουμε στην

άκρη του κάθε φύλλου τη μισή
γέμιση και τυλίγουμε σε σχήμα
φλογέρας, γυρίζοντας τις άκρες
προς τα μέσα. Αλείφουμε εξωτερικά
με λίγο βούτυρο. Προθερμαίνουμε
τον φούρνο στους 200°C. Bάζουμε
σε τηγάνι μία κουταλιά βούτυρο.
Μόλις ζεσταθεί, βάζουμε τις
φλογέρες με το κλείσιμο προς
τα κάτω και τις σοτάρουμε για
2 λεπτά. Τις γυρίζουμε και τις
σοτάρουμε για 1 λεπτό. Τις ψήνουμε
μέσα σε ταψάκι στον φούρνο για
10 λεπτά. Τις βγάζουμε από τον
φούρνο, τις κόβουμε στη μέση
και τις μεταφέρουμε στα πιάτα.
Περιχύνουμε με το μέλι και
σερβίρουμε.

Canada-Bound Internationally Educated Nurses Receive a Special
PASS from CARE Centre for IENs
First Government-Funded Bridge Training Program in Ontario also
Celebrating Fifteen Years of Supporting IENs Back into Practice
in 2016
TORONTO, Feb. 25, 2016 /CNW/ - Immigration, Refugees and Citizenship
Canada (IRCC) has funded a new program at CARE Centre for Internationally Educated Nurses (IENs) to help immigrating nurses get a head start on
the registration process through Pre-Arrival Supports and Services (PASS).
PASS serves IENs while still in their country of residence, provided they
have proof of graduation from a nursing school and a letter of immigration
confirmation from the Government of Canada. PASS services are designed
to shorten the time that IENs spend from arrival in Canada to professional
registration and employment.
“Along with individualized case management, PASS offers informational
webinars and online learning. Each client participates in group sessions as
well as individual counselling tailored to their unique sets of circumstances,” said Meghan Wankel, PASS Program Coordinator. “IENs will become
well-informed about nursing in all parts of Canada, as well as learn the
differences between various regulatory bodies and the wide variety of educational and employment opportunities available.”
There is no cost to enroll in PASS, which will introduce IENs to the nursing environment in Canada, refer them directly to the National Nursing
Assessment Service (NNAS) for initial application and provide links to the
regulatory bodies in all provinces and territories. “In conducting research
into settlement, educational, employment and professional development
areas, I was really struck by how much information is available to IENs, and
how much is essential for them to know,” said Mehrzad (Nicholas) Ghadiri,
PASS Program Assistant. “PASS is an indispensable resource and tool for
IENs coming to Canada, free of charge. The Ontario Government (along
with the Government of Canada) has funded CARE Centre for fifteen years
to help IENs in this province. Now the IRCC funding allows us to reach
IENs in that important window before they come.”
PASS includes 100 hours of online programming that can be completed in
different scenarios, depending upon the nurses’ date of arrival in Canada.
PASS includes online courses providing nursing-specific language and communication training and webinars on employment-related topics, equipping
IENs with knowledge and support for speedy and successful entry into
the healthcare field. PASS also offers online sessions connecting national
employers to IENs and a mentorship program linking IENs to nurses in
destination provinces.
PASS commenced services to IENs early in 2016 through referrals by the
Canadian Immigration Integration Project (CIIP) and Canadian Orientation
Abroad (COA), two federal agencies that have joined under the name of
Planning for Canada. “It’s really exciting to present live webinars and be
connected to IENs in Nigeria, India, Pakistan, Ireland and the Philippines,
all at the same time,” said Wankel. “I’ve already had a husband and wife
pair of IENs land in Toronto since we started, and IENs have told me that
PASS is helping them in many ways.” Visit the website at www.pass4nurses.
org for continued updates.
CARE Centre for Internationally Educated Nurses has supported over 1,700
nurses from more than 140 countries to become registered in the province
since 2001. CARE Centre is a not-for-profit professional organization
funded by the Ontario Government and the Government of Canada. CARE
Centre provides IENs with one-on-one case management, language and
communication skills, exam preparation, professional development, mentoring and networking to be successful in the nursing profession. CARE Centre
recognizes the value of nurses with diverse education and experience and is
committed to advocating for their full contribution to Ontario’s healthcare
system. CARE Centre for IENs is a registered charity (Charitable Number
84420 5948 RR0001). To learn more about CARE Centre and its work,
please visit www.care4nurses.org.

Park Board to
Mayor: Elected
Commissioners
Strongly Oppose
Sunset Beach
Park as 4/20 Location
Vancouver Park Board Chair
Sarah Kirby-Yung today wrote
to Vancouver Mayor Gregor
Robertson with grave concerns
that the City of Vancouver
confirmed Sunset Beach Park
to organizers of this year’s 4/20
event without the support of the
elected Board of Commissioners. The Park Board has sole
jurisdiction over parks in the
City of Vancouver.
In the attached letter, Kirby-Yung advised the Mayor that
elected Commissioners have
serious concerns regarding the
illegal, unsanctioned and unpermitted event and that the Board
does not support 4/20 taking
place at Sunset Beach Park or
any other park.
“We respectfully request that
you direct City staff immediately to work with organizers
to identify an alternate location
to Sunset Beach, respecting the
will of the Board and the Parks
By-Law prohibiting smoking,”
said Kirby-Yung.
The Park Board Chair asked
the Mayor for meeting with
appropriate staff – at the earliest
opportunity - to work together to
identify an alternate location for
a safe and orderly 4/20 event.
Should an alternate location not
be found, the Park Board Chair
advised the Mayor that she expected that all costs in ensuring
public safety, refuse collection
and repair of any damage to
the park or beach and any legal
liability arising for any unfortunate accidents or injuries at 4/20
in Sunset Beach Park should be
borne by the City of Vancouver.

DOUBLING THE CANADA
SUMMER JOBS PROGRAM
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Ottawa, Ontario, 12 February 2016
Canada Summer Jobs (CSJ) provides funding to not-for-profit organizations,
public-sector employers, and small businesses with 50 or fewer employees,
to help create summer job opportunities for students. The program also
delivers important and diverse community services that can range from
youth services organizations, to summer camps to services for seniors. Students learn transferrable skills such as public speaking, time management,
self-confidence, and organizational skills.
The Government of Canada announced on February 12, 2016 that it will
double the number of summer jobs from over 34,000 in 2015 to nearly
70,000 in 2016, 2017 and 2018. New funding will be allocated to Canada’s
338 constituencies on the basis of the most recent Labour Force Survey and
the census. As a result, constituencies with higher levels of unemployed students will receive a greater allocation than constituencies with lower levels
of unemployed students. The annual budget for Canada Summer Jobs will
increase by up to $113 million for each of the next three years, beginning in
2016-17.
Not-for-profit organizations may be eligible for up to 100 per cent of the
minimum wage and up to 100 per cent of mandatory employment-related
costs. Public-sector and private-sector employers are eligible for up to 50
per cent of the minimum wage.
Employers approved for funding must agree to hire youth who are:
*
between 15 and 30 years of age at the start of employment;
*
registered as full-time students in the previous academic year and
intending to return to school on a full-time basis in the next academic year;
*
Canadian citizens, permanent residents, or have official refugee
protection status under the Immigration and Refugee Protection Act; and
*
legally entitled to work in Canada in accordance with relevant
provincial or territorial legislation and regulations.
Applications will be assessed and participating Members of Parliament will
ensure that local priorities are reflected, using the following criteria:
*
service to local communities;
*
jobs that support local priorities;
*
jobs that support national priorities;
*
jobs that provide career-related experience or early work experience;
*
jobs with a salary that contributes to the student’s income;
*
employers who provide supervision and mentoring;
*
project activities that are directed toward members of, and support
the vitality of, an official language minority community; and,
*
employers who intend to hire priority students (students with
disabilities, Indigenous students, and students who are members of visible
minority groups).
Examples of local priorities may include:
*
special events (sport, cultural or other events on a local, provincial/territorial, national or international scale) including Canada’s 150th
anniversary of Confederation;
*
locations (such as rural or remote areas or areas of high unemployment); and,
*
sectors (such as tourism, culture, agriculture, private sector).
Employers can apply online at servicecanada.gc.ca/csj. Information about
accessing this application is available by calling 1-800-935-5555, or by
visiting any Service Canada Centre.
Employer applications must be submitted by March 11th, 2016.
The announcement is the first of the Government of Canada’s commitments
to youth made under the New Plan for a Strong Middle Class, which also
includes expanding the other components of the Youth Employment Strategy
and pre-apprenticeship training.
- See more at: http://pm.gc.ca/eng/news/2016/02/12/doubling-canada-summer-jobs-program#sthash.Au9d9GCV.dpuf
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-0 (ΤΕΛΙΚΟ)
28.02.2016
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1-2

Πλήρωσε λάθη και αδυναμίες
Ο Ολυμπιακός πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις αλλά έμεινε
από «καύσιμο» και λύγισε στην παράταση...
Πηγή :Εθνοσπόρ

Ο

ι «ερυθρόλευκοι»
δεν μπόρεσαν να
κάνουν την υπέρβαση
και να σβήσουν την ήττα
από την Αντερλεχτ με 1-0
στις Βρυξέλλες, αν και
προηγήθηκαν γρήγορα
στο σκορ, έχασαν πάλι
πολλές και σημαντικές
ευκαιρίες και κυριάρχησαν
στον αγωνιστικό χώρο

τουλάχιστον μέχρι το 60’.
Ομως και πάλι τα ατομικά
λάθη (αυτήν τη φορά
μοιραίος ήταν ο Μασουακού)
ήταν καταδικαστικά για την
ομάδα του Μάρκο Σίλβα,
ενώ όσο περνούσε η ώρα
«τελείωνε η βενζίνη» και
οι Βέλγοι έδειξαν σε πολύ
καλύτερη φυσική κατάσταση.
Ετσι πήραν την πρόκριση
νικώντας στην παράταση
με 2-1 (κανονική
διάρκεια 1-0 υπέρ του
Ολυμπιακού) και άφησαν
τους «ερυθρόλευκους» να
αναλογίζονται πώς χάθηκε
για μια ακόμα χρονιά η
ευκαιρία για μια αξιόλογη
πορεία στο Γιουρόπα Λιγκ.
Ο Σίλβα άλλαξε κατά
τα 3/11 τη σύνθεση των
Βρυξελλών βάζοντας τους
Ελαμπντελαουί, Καμπιάσο
και Πουλίδο (δεξί εξτρέμ)
στη θέση των Σαλίνο,
Ζντιέλαρ και Σεμπά, και
ο Ολυμπιακός έδειξε να
είναι πιο επιθετικός και με
περισσότερους παίχτες στην
αντίπαλη περιοχή.
Αυτό τον βοήθησε να μπει
πολύ δυνατά στο παιχνίδι
και στο δίλεπτο 8’ - 9’ είχε
τρεις εξαιρετικές ευκαιρίες
να σκοράρει με τους Ιντέγιε,
Φορτούνη και Ντουρμάζ,
αλλά ισάριθμες φορές ο
Προτό έσωσε την εστία του
από βέβαιη παραβίαση.
Ομως οι Πειραιώτες
συνέχιζαν να πιέζουν την
Αντερλεχτ και στο 29’ ο
Βορειοϊρλανδός διαιτητής
Αρνολντ Χάντερ υπέδειξε
πέναλτι σε χέρι του Κάρα και
ο Φορτούνης ευστόχησε από
την άσπρη βούλα γράφοντας
το 1-0.
Στο δεύτερο ημίχρονο και
πάλι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε

το παιχνίδι με ορμή, με
την είσοδο κιόλας του
Ντομίνγκεζ στη θέση του
τραυματία Ντουρμάζ (πήγε
αριστερά ο Φορτούνης),
και θα μπορούσε να έχει
«καθαρίσει» την πρόκριση,
αλλά ο Πουλίδο αστόχησε
σε τετ α τετ (52’), ενώ ο
Φορτούνης μόνος απέναντι
από τον Προτό καθυστέρησε
αδικαιολόγητα και ο Ναχάρ

έδιωξε σε κόρνερ (59’).
Από εκείνο το σημείο και
μετά η Αντερλεχτ βγήκε
από το καβούκι της, ο
Ολυμπιακός έδειξε να
μένει από δυνάμεις και
έγινε απειλητική. Στο 63’
ο Ρομπέρτο είχε διπλή
«απάντηση» σε σουτ των
Ατσεαμπόνγκ και Τζούρισιτς,
στο 64’ ο Ναχάρ σημάδεψε
το δοκάρι, ενώ στο 89’ ο
Ρομπέρτο κράτησε τον
Ολυμπιακό στο παιχνίδι της
πρόκρισης σε εξ επαφής σουτ
του Ατσεαμπόνγκ.
Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε
στην παράταση, αν και
στο 92’ ο αψυχολόγητος
ρέφερι Χάντερ θα μπορούσε
να υποδείξει πέναλτι σε
κράτημα του Μποτία από τον
Ντεντόνκερ και στο 103’ όλα
τελείωσαν.
Ο Μασουακού σε μια
εύκολη φάση δεν έδιωξε την
μπάλα, η οποία έφτασε στον
Ατσεαμπόνγκ που με πλασέ
ισοφάρισε σε 1-1. Ο ίδιος
παίχτης έκανε και το τελικό
2-1 (111’), όταν πια όλος ο
Ολυμπιακός είχε βγει στην
επίθεση σε μια απέλπιδα
προσπάθεια να πετύχει το
θαύμα.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ρομπέρτο,
Ελαμπντελαουί, Μασουακού,
Μποτία, Ντα Κόστα,
Μιλιβόγεβιτς, Καμπιάσο
(67’ Ζντιέλαρ), Φορτούνης,
Ντουρμάζ (51’ Ντομίνγκεζ),
Πουλίδο (83’ Σεμπά), Ιντέγιε.
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ: Προτό,
Ναχάρ, Ντέσχαχτ, Εμποτζί,
Μπούτνερ (91’ Νούιτινγκ),
Ντεντόνκερ (97’ Ντεφούρ),
Μπατζί, Τζούριτσιτς
(82’ Σουάρες), Πρατ,
Ατσεαμπόνγκ, Οκάκα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΒΔΑΣ

Ο άνθρωπος των
ντέρμπι, με φοβερή
εκτέλεση φάουλ στο 78`
έβαλε φωτιά στο ΟΑΚΑ
για το 1-0! Αποβολή
στις καθυστερήσεις
για Μέστο. Ο SportDogβρίσκεται στο
ΟΑΚΑ!ΤΕΛΙΚΟ 1-0

Δείτε καρέ καρέ
όλα όσα συνέβησαν
στο μεγάλο
αθηναϊκό ντέρμπι
μεταξύ ΑΕΚ και
Παναθηναίκού.

Ο άνθρωπος των ντέρμπι έδωσε
και πάλι τη νίκη στην ΑΕΚ. Με
μια εκληκτική εκτέλεση φάουλ,
ο Ρόναλντ Βάργκας έριξε στο
καναβάτσο τον Παναθηναϊκό (10) και χάρισε μια ακόμη μεγάλη
νίκη στην Ένωση!
Αν και πέρασε δύσκολες στιγμές
στο μεγαλύτερο διάστημα
του αγώνα από έναν ανώτερο
Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ είδε
τον Βενεζουελάνο με φοβερή
εκτέλεση φάουλ να της δίνει νέα
νίκη σε ντέρμπι (1-0).
Άδικο το αποτέλεσμα για τους
πράσινους, που δεν κατάφεραν να
αξιοποιήσουν τις περισσότερες ευκαιρίες που έφτιαξαν και το πλήρωσαν με μια ήττα που τους αφήνει
ακόμα πιο πίσω στη βαθμολογία.
Ο Γκουστάβο Πογιέτ επεφύλαξε εκπλήξεις. Ο τεχνικός της ΑΕΚ άφησε στον πάγκο τον Αραβίδη,
έβαλε στο αρχικό σχήμα τον Πλατέλλα και διατήρησε σε αυτό τον Πέκχαρτ.
Ο Αντρέα Στραματσιόνι, από την άλλη, ξεκίνησε βασικό τον Εσιέν, ενώ προτίμησε τελικά τον Καλτσά
αντί του Βιγιαφάνες στο ένα άκρο της επίθεσης.
Οι πράσινοι εκμεταλλευόμενοι τη δυσλειτουργία της ΑΕΚ στο α’ μέρος στα χαφ και παίρνοντας το
κέντρο πίεσαν από την αρχή. Μπορεί την πρώτη ευκαιρία να την έχασε η Ένωση (με κεφαλιά του
Πέκχαρτ από κόρνερ που έβγαλε δύσκολα ο Στιλ) αλλά η συνέχεια ανήκε στους φιλοξενούμενους.

“Να σηκωθεί να φύγει αυτή η ΕΠΟ”
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης
μίλησε στους εκπροσώπους
Τύπου, κατά την αποχώρησή
του από το ΟΑΚΑ, μετά
τη νίκη της ΑΕΚ επί του
Παναθηναϊκού και εξαπέλυσε
νέα επίθεση στην ΕΠΟ,
τονίζοντας χαρακτηριστικά πως
“εάν δεν φτιάξει το ελληνικό
ποδόσφαιρο, όλοι χτίζουμε στην
άμμο”.

Αναλυτικά οι δηλώσεις
Για το εάν βλέπει πως η ΑΕΚ γύρισε: “Σημασία έχει ότι έγινε ένα καλό παιχνίδι. Όποιος έβαζε το
γκολ θα κέρδιζε. Νομίζω η ΑΕΚ χρειάζεται αυτές τις νίκες γιατί είχε χάσει τα τελευταία χρόνια την
αίγλη της. Είναι άδικο και για την ομάδα και για τον κόσμο. Συνεχίζουμε. Πιστεύω ότι θα έρθουν
καλύτερες μέρες, αλλά πρέπει πάλι να τα ξαναπώ. Εάν δεν φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο όμως,
όλοι χτίζουμε στην άμμο. Πρέπει αυτή η ΕΠΟ, που δεν πηγαίνει σε κανένα γήπεδο, να καταλάβει
πως εάν αγαπάει το ποδόσφαιρο, πρέπει να σηκωθεί και να φύγει”.
Ερωτηθείς για το τι του άρεσε, αλλά και για το γήπεδο: “Κρατάω τη νίκη, όταν θα έρθει η ώρα θα
τα πούμε και για το γήπεδο”.

Ο κλεψας του κλεψαντος στην Αρχαια Ελλαδα
(οπως και σημερα)

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.

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Μια φορά κι έναν καιρό, η
προοδευτική σύζυγος αποφασίζει
να κάνει δώρο στον άντρα της μια
επίσκεψη σε στριπτιτζάδικο.
Φτάνουν στο strip club και ο
πορτιέρης λέει στον άντρα της «Γεια
χαρά Κώστα! Τι κάνεις;»
Η σύζυγος τότε τον ρωτάει αν είχε
ξαναπάει σε αυτό το στριπτιτζάδικο,
αλλά ο Κώστας της λέει «Όχι, απλά
πηγαίνουμε μαζί στο γυμναστήριο».
Όταν κάθισαν, η σερβιτόρα ρωτάει
τον Κώστα αν θα πάρει το...
συνηθισμένο του ποτό και του
φέρνει τη μάρκα ουίσκι που του
αρέσει.
Η σύζυγος αρχίζει να υποψιάζεται
ότι κάτι δεν πάει καλά και τον
ρωτάει:
- Από που και ως πού ήξερε
η σερβιτόρα ποιο ποτό πίνεις
συνήθως;
- Έρχεται κι αυτή στο ίδιο
γυμναστήριο και μία φορά
συζητούσαμε σχετικά με ποτά κλπ
- Ας το καταπιώ κι αυτό, λέει η
σύζυγος.
Μετά από κάποια ώρα έρχεται
και μία stripper στο τραπέζι τους,
κάθεται στα πόδια του, τον παίρνει
αγκαλιά και του λέει:
- Γεια σου Κωστάκη μου! Να σου
κάνω το χορό που σε τρελαίνει
αγόραρε;
Η σύζυγος πλέον είναι έξω φρενών,
αρπάζει την τσάντα της και ορμάει
έξω από το στριπτητζάδικο.
Ο Κώστας τρέχει από πίσω της
και την βλέπει να μπαίνει σε ένα
ταξί. Προτού προλάβει η σύζυγος
να κλείσει την πόρτα, ο Κώστας
προλαβαίνει και μπαίνει μέσα
στο ταξί μαζί της. Προσπαθεί
απεγνωσμένα να τα μπαλώσει,
λέγοντας της πως η στριπτιτζού τον
πέρασε για κάποιον άλλο. Η σύζυγος
όμως δεν τον πιστεύει και αρχίζει
να του φωνάζει, να τον βρίζει, τον
χτυπάει όλο νεύρα.
Τότε γυρίζει ο ταξιτζής το κεφάλι
του και του λέει:
- Κώστα ..........ζόρικο το πουτανακι
σήμερα.!!!
Λαθραία

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.

Ένας τύπος με μηχανή , πάει να
περάσει τα Μεξικανικά σύνορα με
δύο σάκους να ισορροπούν στους
ώμους του .
Φρουρός: “ Τι έχεις στους σάκους ; “
Τύπος : “ Αμμο ! “
Ο φρουρός τον κατεβάζει από τη
μηχανή , ψάχνει τους σάκους ...
γεμάτοι άμμο.Ο τύπος τα μαζεύει ,
ανεβαίνει στη μηχανή και φεύγει .
Μετά από δύο εβδομάδες , πάλι τα
ίδια ...
Φρουρός : “ Τι έχεις εκεί ; “
Τύπος : “ Αμμο ! “
Φρουρός: “Κατέβα να σε ψάξουμε “.
Τα ίδια ... τίποτα παρά άμμος και
ο τύπος ανέβηκε στη μηχανή και
έφυγε .
Κάθε δύο εβδομάδες, επί έξι μήνες
, οι έρευνες συνεχίστηκαν . Τελικά,
μια βδομάδα ο τύπος δε φάνηκε .
Ωστόσο , τον πέτυχε ο φρουρός στο
κέντρο της πόλης και του λέει :
“ Κολλητέ , μας είχες τρελάνει .
Ξέραμε ότι κάτι πέρναγες λαθραία
πάνω - κάτω . Δε θα πω τίποτα σε
κανέναν ... τι λαθραία περνούσες απ’
τα σύνορα ; “
Κι ο τύπος απαντά :
“ Μοτοσικλέτες “ .

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.

Μια κύρια επισκέπτεται
τον γιατρό της

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!!!

Μια κύρια επισκέπτεται τον γιατρό
της καθώς ενδιαφέρεται να κάνει
λίφτινγκ στο πρόσωπο “ Λοιπόν
,” λέει ο γιατρός , “ μπορώ να σας
κανό το λίφτινγκ , αλλά θα πρέπει
να με επισκεφτείτε πάλι σε έξι μήνες
για παρακολούθηση . “
“Α , όχι .” απαντάει η κύρια . “

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.
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Θέλω να κάνω την επέμβαση μια
και έξω . Δεν θέλω να ξαναέρθω . “
Ο γιατρός το σκέφτεται για λίγο, και
της προτείνει : “ Υπάρχει μια νέα
μέθοδος , σύμφωνα με την οποία
τοποθετείτε μια βίδα στο κεφάλι
σας. Έτσι , όποτε εμφανίζονται
ρυτίδες , απλός γυρίζετε λίγο
την βίδα , η οποία τραβάει πάλι
την επιδερμίδα και οι ρυτίδες
εξαφανίζονται . :
“ Αυτό είναι ! “ απαντάει η κύρια . “
Ας το κάνουμε έτσι . “
Μετά από έξι μήνες η κύρια
ξαναπηγαίνει στο γιατρό . “ Πως
πάει η μέθοδος ; “
ρωτάει ο γιατρός .
“ Χαλιά ! “ απαντάει η κύρια . “
Ήταν η χειρότερη επιλογή που
έκανα ποτέ .
“ Ποιο είναι το πρόβλημα ; “ ρωτάει
ο γιατρός .
“ Μα κοίταξε τις σακουλές κάτω
από τα μάτια μου ! “ Ούρλιαξε η
κύρια .
“ Κύρια μου “ απαντάει ο γιατρός,
“ αυτά δεν είναι σακουλές , είναι
τα στήθη σας . Και αν δεν αφήσετε
ήσυχη την βίδα , θα αποκτήσετε και
μούσι ! “

H λαϊκή αγορά
Ο τύπος πάει τον περίπατό του
και περνάει έξω από ένα μεγάλο
σπίτι. Εκεί βλέπει ένα ζευγάρι,
θεόγυμνους, που κάνουν έρωτα
πάνω στη χλόη, (γρασίδι, γκαζόν,
για όσους δε μιλάνε... «ξένες»
γλώσσες). Συνεχίζει να κοιτάζει
και βλέπει άλλο ένα ζευγάρι, πίσω
από ένα δέντρο, θεόγυμνους, που
κάνουν έρωτα. Μετά από λίγο
πήρε το μάτι του άλλο ένα ζευγάρι,
θεόγυμνους, που έκαναν έρωτα
πίσω από ένα θάμνο, κοντά στο
σπίτι. Πάει στην είσοδο του σπιτιού,
χτυπάει και μια καλοντυμένη
γυναίκα του άνοιξε.
- Πρόσεξα τις δραστηριότητες που
λαμβάνουν χώρα στον κήπο σας,
λέει ο τύπος. Τι σόι σπίτι είν αυτό;
- Μπο***λο! του απαντάει η
μαντάμ. Εδώ πουλάμε ηδονή,
ευχαρίστηση, ξεγνοιασιά!
- Ε και λοιπόν; Είναι ανάγκη να
γίνονται όλα στον κήπο; απόρησε
αυτός;.
- Ξέρετε, σήμερα έχουμε λαϊκή
αγορά...
Ο Άνεργος Ηθοποιός
Ήταν κάποτε ένας άνεργος ηθοποιός
ο οποίος είχε απελπιστεί να ψάχνει
για δουλειά. Κάποια μέρα συναντά
τυχαία έναν τύπο από τον ζωολογικό
κήπο, που ψάχνει για ηθοποιούς.
Του εξηγεί ότι οικονομικοί λόγοι,
δεν τους επιτρέπουν να φέρουν
έναν αφρικανικό γορίλα και ότι
αναζητούν έναν ηθοποιό που θα
παραστήσει τον γορίλα, μέχρις
ότου συγκεντρωθεί το ποσό για
την αγορά του αληθινού ζώου.
Αν και του φάνηκε κάπως ανόητη
η δουλειά αυτή, ο ηθοποιός τη
δέχτηκε.
Τις πρώτες ημέρες καθόταν μέσα
στο κλουβί του, σχεδόν ακίνητος
και σκεπτόταν ότι δεν είναι δυνατόν
να είναι τόσο ηλίθιοι οι επισκέπτες,
που να νομίζουν ότι αυτός είναι
αληθινός γορίλας. Κάποια στιγμή
βαρέθηκε και αποφάσισε να
εξερευνήσει το μικρό κλουβί του.
Τη στιγμή που αποφάσισε να
κινηθεί, πρόσεξε ότι ο κόσμος απ”
έξω,παρατηρούσε προσεκτικά κάθε
του κίνηση. Αποφάσισε έτσι, να
κάνει το πρόγραμμα πιο ελκυστικό
και να τους δώσει ένα σόου. Λίγες
μέρες αργότερα, βρίσκει τον εαυτό
του να κρέμεται από τα κλαδιά
ενός δέντρου με το ένα χέρι, να
χορεύει βγάζοντας κτηνώδεις ήχους
και με αυτόν τον τρόπο, να έχει
μαζέψει ένα μικρό πλήθος έξω
από το κλουβί του. Κάποια στιγμή,
προσπαθώντας να εντυπωσιάσει
μερικά παιδιά που έχουν πλησιάσει
στο κλουβί, κρέμεται με τα χέρια
του από ένα κλαδί κάνοντας μερικά

ακροβατικά.
Όμως το χέρι του ξεφεύγει και
πετώντας πάνω από τον μεσότοιχο,
προσγειώνεται κατευθείαν μέσα στο
κλουβί του λιονταριού. Το λιοντάρι
τον αντιλαμβάνεται κι αρχίζει
να τον πλησιάζει απειλητικά. Ο
ηθοποιός οπισθοχωρεί όσο μπορεί
και βλέποντας ότι το λιοντάρι
πλησιάζει, αρχίζει να φωνάζει:
– Βοήθεια! Βοήθεια! Παρακαλώ,
βοηθήστε με!
Με αυτές τις κραυγές το λιοντάρι
τον πλησιάζει σβέλτα και του
ψιθυρίζει:
– Σκάσε ηλίθιε, έτσι που τσιρίζεις,
θα μας απολύσουν όλους από εδώ
μέσα.

Πεθερά Άγγελος
Συζητούν δύο παντρεμένοι:
– Εμένα η πεθερά μου είναι
άγγελος, λέει ο πρώτος.
– Α ρε τυχεράκια… Εμένα, ζει
ακόμη…

Το Ποίημα Του Τοτού
Στο σχολείο έλεγαν ποιήματα και
είπε η δασκάλα στον Τοτό να πει
και αυτός ένα. Ο Τοτός άρχισε να
απαγγέλλει:
– Καθόμουνα στην αμμουδιά και
έσπαγα καρύδια και ερχότανε η
θάλασσα και μου’βρεχε τα…
– Μή Τοτέ! Μην το πεις!, λέει
έντρομη η δασκάλα.
Και ο Τοτός συνεχίζει:
– Καθόμουνα στην αμμουδιά και
έσπαγα καρύδια και ερχότανε η
θάλασσα και μου’βρεχε τα…
Η δασκάλα:
– Σταμάτα Τοτέ! Μην το πεις!
Αλλά ο Τοτός απτόητος.
Καθόμουνα στην αμμουδιά και
έσπαγα καρύδια και ερχότανε η
θάλασσα και μου’βρεχε τα… πόδια!
– Γιατί τα πόδια;, ρωτάει η
δασκάλα.
Και ο Τοτός απαντά:
– Αφού δεν έφτανε τα *ρχ*δι*!

Η Ζυγαριά
Ο σύζυγος ήθελε να ζυγιστεί οπότε
ανεβαίνει στη ζυγαριά. Τον βλέπει η
σύζυγος να ρουφάει την κοιλιά και
του λέει:
– Mε το να ρουφάς την κοιλιά
σου την ώρα που ζυγίζεσαι, δεν
πρόκειται να δείξει λιγότερα κιλά η
ζυγαριά!
– Το ξέρω, βρε Μαρία!
– Τότε γιατί τη ρουφάς;
– Για να δω τι γράφει η ζυγαριά!
***
Πως λέγονται οι Μακεδόνες που
ψήνουν μπριζόλες?

Θρακομακεδόνες.

Η μαϊμού και ο Πόντιος.
Σε ένα ζωολογικό κήπο οι
υπεύθυνοι δεν μπορούν να βρουν
έναν πίθηκο για να ζευγαρώσει
με μια μαϊμού διότι κανένας δεν
θέλει.
Τότε οι υπεύθυνοι σκέφτηκαν να
πληρώσουν έναν Πόντιο για να το
κάνει με την μαϊμού.
Αφού βρήκαν έναν Πόντιο και
του είπαν τι πρέπει να κάνει αυτός
λέει: “Δέχομαι υπό τρεις όρους”:
α)Δε θα τη φιλήσω στο στόμα,
β)Αν είναι αγόρι θα πάρει το
όνομα του πατέρα μου και
γ)Τα λεφτά θα τα δώσω με δόσεις.
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΘΕΤΗΣΕ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΝ κ. ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

Τ

ην Κυριακή στις 7 Φεβρουαρίου 2016 στις 9:30 π.μ. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σωτήριος, τελειώνοντας την ετήσια περιοδεία του στη Βρετανική Κολομβία,
χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία με τους ιερείς π. Δημήτριο Παρτσάφα, π. Δωρόθεο Τρυφωνόπουλο και π. Κωνσταντίνο Καλτσίδη στον Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στο Σούρεη.
Πλήθος κοσμου προσήλθε στη Θεία Λειτουργία για να παρακολουθήσει και την χειροθέτηση που θα έκανε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σωτήριος. εκ μέρους του
Παναγιωτάτου Οικομενικου Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου τον κ. Αντωνάκη Ανδρέου, παρουσία και των άλλων Αρχότων του Βανκούβερ, κ. Γεώργιο Τσακούμη, κ. Γεώργιο
Χρονόπουλο και κ. Διονύση Στασινόπουλο μετά των οικογένειών των.
Μετά την Θεία Λειτουργία και την χειροθέτηση του κ. Αντωνάκη Ανδρέου, επειδή η αίθουσα είναι μικρή στο προαύλιο της εκκλησίας το Διοικητικό Συμβούλιο είχε φροντίσει
να στηθούν σκηνές και τραπέζια για να περιποιηθούν όλο τον κόσμο
που παρευρέθηκε. Ήταν και η επιθυμία του μεγάλου αυτού ευεργέτη
της εκκλησίας κ. Αντωνάκη Ανδρέου και τα έξοδα ήταν όλα δικά του.
Μετά το υπέροχα γεύμα, μίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, στη
συνέχεια ο κ. Ανδρέου, ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη και όλους τους
μαγείρους, τον Πρόεδρο , το Διοικητικό Συμβούλιο και τις κυρίες της
Φιλοπτώχου.
Κώστας Καρατσίκης

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ
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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.

Έγγραφο-φωτιά: Γιατί ο Σαμαράς δεν ήθελε να παραλάβει τη λίστα Μπόργιανς
12

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 (Πηγή:Kontranews.gr)

Έγγραφο-φωτιά ξεσκεπάζει τον Σαμαρά που δεβν ήθελε να παραλάβει τη λίστα της
Ρηνανίας με τους μεγάλους φοροφυγάδες

Β

όμβα μεγατόνων στο πολιτικό στερέωμα έρχεται να βάλει
έγγραφο-φωτιά του προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ
της Γερμανίας, το οποίο αποκαλύπτει ότι τον Οκτώβριο
του 2012 η κυβέρνηση Σαμαρά αρνήθηκε να παραλάβει από τις
γερμανικές αρχές τη λίστα Μπόργιανς με στοιχεία για 10.588
καταθέτες-οφειλέτες.
Σύμφωνα με το «εμπιστευτικό» έγγραφο που έχει στη διάθεσή
του το Kontranews.gr, η συγκεκριμένη λίστα με ονόματα
χιλιάδων Ελλήνων που έβγαλαν εκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό
προσφέρθηκε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2012, όμως η τότε
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Αντώνη
Σαμαρά δεν θέλησε να την παραλάβει. Μάλιστα, την απέρριψε
με συνοπτικές διαδικασίες μέσω «τηλεφωνικών οδηγιών» του
διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου Κώστα Μπούρα!
Όπως προκύπτει, ο κ. Μπούρας ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή
στον Έλληνα πρόξενο στο Ντίσελντορφ Νίκο Πλεξίδα να μην δεχθεί
από τον Υπουργό Οικονομικών της
Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας κ. Βάλτερ – Μπόργιανς την
ομώνυμη λίστα.
Στην υπόθεση, ωστόσο, εμπλέκεται και ο τότε υφυπουργός
Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος ήταν ο παραλήπτης
του εγγράφου, συνεπώς όχι μόνο γνώριζε αλλά συγκάλυπτε το
πρωτοφανές σκάνδαλο όλο αυτό το διάστημα.
Στο έγγραφο – ντοκουμέντο, που δεν επιδέχεται καμία
αμφισβήτησης, αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Αξιότιμε κύριε υπουργέ, στην συνέχεια των τηλεφωνικών οδηγιών
που έλαβα από τον κ. Κ. Μπούρα απέρριψα ευγενικά προς τον
Υπουργό Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας κ. Δρ.
Βάλτερ - Μπόργιανς (Dr. Walter-Borjans) την πρότασή του για
ενδεχόμενη συνεργασία στο γνωστό θέμα.
Ο κ. Δρ. Βάλτερ - Μπόργιανς επανήλθε σήμερα με επιστολή του,
την οποία σας επισυνάπτω προς ενημέρωση και κατά την κρίση
σας ενέργειες, σύμφωνα με την οποία η πρότασή του παραμένει
ανοικτή ευελπιστώντας στη θετική ανταπόκριση της δικής μας
κυβερνήσεως. Προς επίρρωση, μάλιστα, επικαλείται την υποστήριξη
του Ομοσπονδιακού Υπουργού Δρα Β. Σόιμπλε (W. Schauble) σε

αυτή του την πρωτοβουλία.
Θα βρίσκομαι στη διάθεσή σας για κάθε νεώτερο δύναται προκύψει».

Το επίμαχο έγγραφο, που εκθέτει ανεπανόρθωτα την τότε κυβέρνηση Σαμαρά και «ξεσκεπάζει» την απροθυμία της να εντοπίσει και να τιμωρήσει τους φοροφυγάδες, εστάλη
στη Βουλή από το υπουργείο Εξωτερικών μετά από σχετική ερώτησης 20 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Συγκεκριμένα την ερώτηση κατέθεσαν οι εξής βουλευτές: Χρήστος Καραγιαννίδης, Ελένη Αυλωνίτου, Στάθης Γιαννακίδης, Αννέτα Καββαδία, Εύη Καρακώστα, Αστέριος
Καστόρης, Βασιλική Κατριβάνου, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, Γιάννης Μιχελογιαννάκης, Κώστας Μορφίδης, Θέμης Μουμουλίδης, Κώστας Μπάρκας, Χρήστος Μπγιάλας,
Γιώργος Ντζιμάνης, Γιώργος Πάντζας, Κατερίνα Παπανάτσιου, Δημήτρης Ρίζος, Μπέττυ Σκούφα, Μαρία Τριανταφύλλου, Γιώργος Ψυχογιός.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, στις 8 Οκτωβρίου 2012 ο Β. Μπόργιανς απηύθυνε έγγραφη πρόσκληση να συναντηθεί με τον πρόξενο της Ελλάδας στις 22 Οκτωβρίου
2012 και να συζητήσουν περί «οικονομικής κρίσεως και CD με στοιχεία καταθετών-φοροφυγάδων».
Για την πρόταση αυτή ενημερώθηκαν η πρεσβεία του Βερολίνου, ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού, ο διευθυντής του γραφείου του υπουργού Εξωτερικών και
υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Εξωτερικών.
Το ποιον ήθελε να προστατεύσει ο Σαμαράς με την άρνησή του να παραλάβει τη λίστα της Ρηνανίας, θα το μάθετε αύριο από την Κυριακάτικη KontraNews, που αποκαλύπτει
ποιον κολλητό του προσπαθούσε να «γλιτώσει» ο πρώην πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης: Η ΝΔ θα είναι έτοιμη και θα κερδίσει τις εκλογές όποτε και να γίνουν
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 26/02/2016 Πηγή:TA NEA
Η ΝΔ θα είναι έτοιμη και θα
κερδίσει τις εκλογές, όποτε και
να γίνουν, τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επισημαίνοντας
πως η ΝΔ δεν μπορεί πάντως να
καθορίσει το χρονοδιάγραμμα
των πολιτικών εξελίξεων.
Παρουσιάζοντας τις βασικές
αρχές και τις οργανωτικές δομές
του κυβερνητικού προγράμματος
της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε
πως «οφείλουμε να είμαστε
έτοιμοι και όποτε γίνουν θα
τις κερδίσουμε», εκφράζοντας
τη βεβαιότητα πως όποια
κυβέρνηση και να βγει θα είναι
καλύτερη από τη σημερινή. «Η
ΝΔ θα είναι έτοιμη όποιες και
αν είναι οι πολιτικές εξελίξεις»
δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις
των δημοσιογράφων, ο κ.
Μητσοτάκης χαρακτήρισε
το ασφαλιστικό ως ζήτημα
προτεραιότητας για τη ΝΔ στην
κατάρτιση του κυβερνητικού της
προγράμματος, υπενθυμίζοντας
πως παρουσίασε ήδη στη Βουλή
συγκεκριμένες εναλλακτικές
προτάσεις στο κυβερνητικό
σχέδιο που, όπως είπε,
επιτείνει τα προβλήματα και
δημιουργεί στρεβλώσεις, ενώ,
όπως υποστήριξε, δεν είναι
ποσοτικοποιημένο.
Ο αρχηγός της ΝΔ διαχώρισε τις
παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό
σε δύο σκέλη, την υλοποίηση

τονίζοντας πως κανένα
πρόγραμμα δεν μπορεί να
βγει αν η οικονομία δεν
επιστρέψει σε διαχειρίσιμους
ρυθμούς ανάπτυξης. «Κανένα
κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να
λειτουργήσει αν δεν υπάρχουν
πόροι» είπε θέτοντας τις
επενδύσεις και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας στον πυρήνα
του προγράμματος της ΝΔ.

της μνημονιακής δέσμευσης
για παρεμβάσεις ύψους 1,8
δισ. αλλά και την ανάγκη
βιωσιμότητάς του. «Εκεί,
η ΝΔ θα σταθεί ιδιαίτερα,
καθώς στόχος μας είναι
να παρουσιάσουμε ένα

βιώσιμο σχέδιο με ευέλικτες
πρακτικές από άλλες χώρες
που υλοποίησαν αλλαγές» είπε
χαρακτηριστικά.
Τάχθηκε υπέρ της μείωσης των
φορολογικών συντελεστών

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη,
μπορεί να υπάρξει σταδιακή
αποκλιμάκωση φορολογικων
συντελεστών υπό δύο
προυποθέσεις: Η κυβέρνηση
να στηρίζει πρόγραμμα

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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«ΟΜΗΡΟΣ» Ελληνο-Καναδικός Σύλλογος Αττικής
και Νήσων του Αιγαίου της Βρεττανικής Κολομβίας.

Τ

ην Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016, στην επάνω αίθουσα του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου 4500
Arbutus Street, έγινε η Γενική συνέλευση του συλλόγου, το κόψιμο της πίτας και η εκλογή του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθησε φαγητό και χορός. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται
από τους κάτωθι: Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος/Πρόεδρος, Ελένη Κάρπου-Σπηλιωτοπούλου/
Γραμματέας, Δέσποινα Καβουκίδου-Βρινιώτη/Ταμίας, Μαρία VanEeten/Αντιπρόεδρος, Γεωργία
Ανδριτσοπούλου/2η Γραμματέας, Αγγελική Καρποδίνης/2η Ταμίας και 2η Επιστάτρια, Γιώργος
Καρκόγλου/Επιστάτης. Mέλη: Ειρήνη καρκόγλου, Ειρήνη Πομώνη, Αικατερίνη Ντούνης, Αναστασία
Καράλη, Ειρήνη Σκαραμανγκά, Βούλα Σχισμένος, Λιζέτ Πάππας,

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση
«ΟΜΗΡΟΣ» Ελληνο-Καναδικός Σύλλογος
Αττικήςκαι Νήσων του Αιγαίου της Βρεττανικής
Κολομβίας.
4500 Arbutus, Box 130, Vancouver, BC, V6J 4A2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητά μέλη,

		

26 Φεβρουαρίου 2016

Με τον ερχομό της Αποκριάς, για μια ακόμη φορά, οι δύο σύλλογοι
αποφάσισαν να διοργανώσουν μια εκδήλωση για να μπούμε όλοι
στο κλίμα.
Ο «ΟΜΗΡΟΣ» και «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» είναι σε
διάθεση πολύ εορταστική και θέλουν να το γιορτάσουμε όλοι μαζί
πριν μπούμε στην νηστεία του Πάσχα.

Greek the language of the first tragedy; comedy;
even, the first novel, the Odyssey
Greek the language of so many firsts
“You don’t study Latin or Greek
to speak them. You do so to
come in direct contact with the
civilisation of two peoples who
were the bedrock of modern
society.” Cardinal Gianfranco
Ravasi

many emotions and thoughts are
framed.
Time after time, as one reads
Homer he thinks, “Yes, that’s
what the sea looks like; that’s
how a deep sleep feels; that’s the
horror of loneliness.”

My education in ancient Greek
is crammed with information,
Ideas, ideals, but for the most
part seemed irrelevant to my
teenage life. However, later in
life I discovered that they were
bound together in an intricate
web of real life connections
spread across the millennia.

I never knew I’d stumble upon
these magical connections when
I was slogging through the lessons and tests at school. I wasn’t
wrong to find Greek difficult
as a child; there’s a reason that
people say, “It’s all Greek to
me.” The language just is tricky,
principally because it’s in a different script from English.
Greek also has more inflections,
or changing word endings, than
Latin. Greek has lots of forms
not used in English.

I used to scoff at the overblown
claims for a dead language. Now
I appreciate the resounding truth:
the Greeks created the modern
European world. Greek is often
the first language in which so

Greek has the same Indo-Eu-

ropean origin as Latin – and,
indeed, Sanskrit, Teutonic and
Celtic. But, even though it came
before Latin, it is more flexible
in expression and meaning. It
has more participles – 10 to
Latin’s three – allowing for more
subordinate clauses. And it has a
whole pack of conjunctions that
flip sentences on their head and
alter their meaning.
Ancient Greek also had different
pitches making the language
extremely musical.
How much joy Greek has
generated in me in later life. It
was hard-won joy, admittedly.
There were years – decades – in
the dogged accumulation of the
seeds of knowledge, before the
appreciation of the fully grown
plants could develop.

Σας προσκαλούμε στον Αποκριάτικο χορό μας στις 12 Μαρτίου,
2016 στις 6:00 μμ στη μικρή αίθουσα του κοινοτικού κέντρου του
Αγίου Γεωργίου.
Μέσα σε κλίμα ευχάριστο και καρναβαλικό θα διασκεδάσουμε
και θα χορέψουμε μικροί και μεγάλοι ξεφεύγοντας για λίγες
ώρες από τα προβλήματα της καθημερινότητας.Για αυτό ελάτε
μεταμφιεσμένοι ή μη να το γλεντήσουμε για όσο αντέχουμε κάτω
από τους ήχους του ALPHA VIDEO.
Η τιμή εισιτηρίου είναι $45 για ενήλικες και $25 για παιδιά κάτω
των 12 ετών και συμπεριλαμβάνει νοστιμότατο μπουφέ. Tα γέλια
και το καλαμπούρι είναι δωρεάν!

Now I’m so grateful I wasn’t
fed a dumbed-down education
of classics translated in English.
Without those long, slow hours,
forcing down the vocabulary and
the verb endings, I would never
have wrapped around the core
of Greek, and discovered the
beauty within.
Ηοw tragic it is that Schools no
longer afford to offer Greek and
Latin..
If you know Greek, you don’t
just know the fundamental
western European language, you
also know the language in which
so many firsts were written; first
tragedy; the first comedy; even,
the first novel, the Odyssey.
Greek is often the first – or at
least the earliest surviving –
language in which so many emotions and thoughts are framed.

Because Greek got there first,
you get ultra-pure, inherently
original descriptions, free of
cliché or imitation.
You don’t study Latin or Greek
to speak them. You do so to
come in direct contact with the
civilisation of two peoples who
were the bedrock of modern
society; that is, you study them
to be yourself and to know
yourself.
I used to scoff at the overblown
claims for a dead language. Now
I appreciate the resounding truth:
the Greeks created the modern
European world – and mind.
Modern Greece has come down
in the world since it was the
cockpit of Western art, architecture, literature and politics. But
Greek language is the colossal
ghosts of the greatest civilisation, that flickers it into real,
tangible life.

14

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΥΠΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Το σχέδιο δράσης της ΝATOϊκής αρμάδας
Στα χωρικά ύδατα Ελλάδας και Τουρκίας θα επιχειρεί ο στόλος. Οι πρόσφυγες θα
επαναπροωθούνται στην Τουρκία
Πηγή : ΕΘΝΟΣ , 26/2/2016

η παροχή πληροφοριών
στις τοπικές Αρχές ώστε να
ενεργήσουν αυτές κατάλληλα
και να επέμβουν εμποδίζοντας
τους πρόσφυγες να περάσουν το
Αιγαίο.
Το Καστελόριζο βρίσκεται εκτός
συμφωνίας, καθώς δεν θεωρείται
ότι ανήκει γεωγραφικά στο
Αιγαίο. Συνεπώς εάν οι
προσφυγικές ροές στραφούν
προς τα εκεί, δεν θα υπάρξει
παρέμβαση των ΝΑΤΟϊκών
πλοίων. Η περιοχή ευθύνης
είναι ουσιαστικά όλο το Αιγαίο,
συμπεριλαμβανομένης και της
Ρόδου.

Επικύρωση αποφάσεων
Παρά τις τουρκικές αντιρρήσεις,
η Στρατιωτική Επιτροπή

κατέγραψε τη διαφωνία και
εισηγήθηκε το σχέδιο προς το
North Atlantic Council (NAC),
το οποίο συνεδρίασε τη νύχτα
της περασμένης Τετάρτης και
επικύρωσε τις αποφάσεις.
Στις αποφάσεις, υποστήριξε
ο υπουργός Αμυνας, γίνονται
σεβαστές όλες οι ελληνικές
ευαισθησίες για τα εθνικά μας
θέματα.
Ανεξαρτήτως από την
ενεργοποίηση της ΝΑΤΟϊκής
αρμάδας, το Ελληνικό Πολεμικό
Ναυτικό θα συμμετάσχει στις
επιχειρήσεις διαχείρισης των
προσφυγικών ροών με έντεκα
πλοία, τέσσερις κανονιοφόρους,
δύο πυραυλακάτους και πέντε
παράκτια περιπολικά.
Δήμος Βερύκιος

Ηλιακοί αυτοκινητόδρομοι
μήκους 1.000 χιλιομέτρων
στη Γαλλία
Ξεκινά η εποπτεία του ΝΑΤΟ
για την επιχείρηση αποτροπής
και επαναπροώθησης των
προσφύγων στην Τουρκία, την
οποία αναλαμβάνει, σύμφωνα με
τον σχεδιασμό, η Frontex
Υπό αμερικανικό «καπέλο»
και έπειτα από μαραθώνιες
συνεδριάσεις της στρατιωτικής
επιτροπής του ΝΑΤΟ για τις
λεπτομέρειες κατάρτισης
του επιχειρησιακού σχεδίου
ξεκινάει μέσα στα επόμενα
εικοσιτετράωρα η εποπτεία του
ΝΑΤΟ ως προς την επιχείρηση
αποτροπής και επαναπροώθησης
των προσφύγων στην Τουρκία
που αναλαμβάνει η Frontex.

επιχείρησης στο Αιγαίο να
αναλάβει Αμερικανός και όχι
Βρετανός ναύαρχος ώστε να
μπορεί να ασκεί μεγαλύτερη
επιρροή στους Τούρκους, οι
οποίοι για πρώτη φορά επί
της ουσίας θα κληθούν να
συνεργαστούν με το ΝΑΤΟ και
τη Frontex για να σταματήσει η
ροή προσφύγων προς τα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου.
Σύμφωνα με τον Π. Καμμένο
περιοχές ευθύνης της αποστολής
είναι εκείνες που υπέδειξε
η Ελλάδα. Οι περιπολίες
του ΝΑΤΟ αναμένεται να
ξεκινήσουν μέσα στο αμέσως
επόμενο διάστημα.

ύδατα, ενώ δεν θα υπάρχουν
παραβιάσεις».

Πριν από μερικά χρόνια η είδηση για τους ηλιακούς αυτοκινητόδρομους
Solar Roadwaysπου παράγουν ενέργεια έκανε πάταγο στο διαδίκτυο.

Ο τακτικός διοικητής, ο οποίος
βρίσκεται στο γερμανικό πλοίο
BONN, θα έχει ως συμβούλους
και δύο αξιωματικούς, έναν από
την Τουρκία και έναν από την
Ελλάδα.
Ο Π. Καμμένος επανέλαβε
χτες το απόγευμα σε όλους
τους τόνους ότι το ΝΑΤΟ έχει
δεσμευτεί πως σε περίπτωση
που τα ΝΑΤΟϊκά πλοία σώσουν
ναυαγούς είτε πρόκειται για
πρόσφυγες είτε για μετανάστες
θα παραδίδονται στην Τουρκία.
Εξαίρεση θα υπάρχει για
μέρος των προσφύγων που
ενδεχομένως κινδυνεύει η ζωή
τους εάν παραδοθούν στην
Τουρκία και για τον λόγο αυτό
επικαλέστηκε τη συνθήκη της
Γενεύης.

Mια φιλόδοξη και αρκετά επιτυχημένη προσπάθεια εγκατάστασης ηλιακών
ποδηλατόδρομων υλοποιείται και στην Ολλανδία.
Αυτή τη φορά, η γαλλική κυβέρνηση, η εταιρεία συγκοινωνιακών
υποδομών Colas και το Εθνικό Ινστιτούτο Ηλιακής Ενέργειας της
Γαλλίας(INES) σχεδιάζουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε χίλια
χιλιόμετρα οδοστρώματος την επόμενη πενταετία.

• Τα πλοία του ΝΑΤΟ θα
επιχειρούν και στα εθνικά ύδατα
κατόπιν διπλωματικής άδειας
και όχι μόνο στα διεθνή ύδατα
όπως ήθελε η Τουρκία. Κυρίως
θα επιχειρούν στις περιοχές που
υπάρχουν προσφυγικές ροές.

Τελικά προϊστάμενος της
μεικτής επιχείρησης ΕΕ και
ΝΑΤΟ στο Αιγαίο αναλαμβάνει
ο Αμερικανός ναύαρχος Μαρκ
Φέργκιουσον, διοικητής JFC
της Νάπολης και όχι ο Αγγλος
ναύαρχος Κλάιβ Τζονστόουν
(MARCOM) όπως αρχικά είχε
προγραμματιστεί! Η αλλαγή
«καπέλου» αποφασίστηκε χτες
από τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ μετά τις
δυσκολίες που εμφανίστηκαν
κατά την κατάρτιση του
επιχειρησιακού σχεδίου εξαιτίας
της απροθυμίας συνεργασίας
των Τούρκων στρατιωτικών,
που διαρκώς έθεταν βέτο
προβάλλοντας τις παράλογες
αξιώσεις τους ως προς τα
θέματα επιχειρησιακού ελέγχου
του Αιγαίου. Τελικώς κρίθηκε
σκόπιμο από την ηγεσία του
ΝΑΤΟ προϊστάμενος της

Ο υπουργός Αμυνας διευκρίνισε
ότι δεν πρόκειται για ΝΑΤΟϊκή
επιχείρηση αλλά για ΝΑΤΟϊκή
αποστολή.
Ηδη ο Αμερικανός ναύαρχος
JFC της Νάπολης έχει λάβει τις
οδηγίες και θα ενημερώσει τον
τακτικό διοικητή της SNMG2,
που αυτήν την περίοδο είναι
Γερμανός ναύαρχος.
Ο Π. Καμμένος τόνισε ότι θα
ζητηθεί η συνδρομή και άλλων
χωρών σε πλωτά και ιπτάμενα
μέσα (ελικόπτερα, αεροπλάνα
και drones) τα οποία, όπως είπε,
θα καταθέτουν σχέδιο πτήσης.
Ωστόσο, ΝΑΤΟϊκή πηγή από
τις Βρυξέλλες υποστήριζε
χτες ότι «τα ΝΑΤΟϊκά πλοία
θα χρειάζονται διπλωματική
άδεια για να μπουν στα χωρικά

• Ενα από τα πλοία της δύναμης
SNMG2 θα καταπλεύσει σε
περιοχή που είναι πέρασμα
προσφύγων, κατά πάσα
πιθανότητα στη Λέσβο, ή στη
Χίο όπου ήδη βρίσκεται η
τουρκική κορβέτα Barbaros.
• Τα ΝΑΤΟϊκά πλοία θα
συνεργάζονται με τις τοπικές
Αρχές.
• Η Ελλάδα και η Τουρκία θα
έχουν συνδέσμους πάνω στη
γερμανική ναυαρχίδα που
επιτόπου θα επιλύουν τυχόν
προβλήματα και διαφορές που
προκύπτουν κατά τη διάρκεια
των αποστολών. Οι σύνδεσμοι
αυτοί θα υποβοηθούν το έργο
του επιχειρησιακού διοικητή της
ΝΑΤΟϊκή δύναμης.
• Η κύρια αποστολή της
ΝΑΤΟϊκής αρμάδας θα είναι

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες πρωτοβουλίες(κλικάρετε στο
υπογραμμισμένο κείμενο πιο πάνω για λεπτομέρειες) το σύστημα Wattwayδεν αντικαθιστά το ίδιο το οδόστρωμα ούτε την επιφάνειά του, αλλά
τοποθετείται πάνω από την υπάρχουσα υποδομή.
Επίσης, είναι κατασκευσμένο από στρώματα διαφορετικών υλικών «που
διασφαλίζουν την αντοχή και την καλή πρόσφυση των ελαστικών» και έχει
πάχος μόλις επτά χιλιοστών, χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί ριζικά
από τα άλλα σχέδια που μοιάζουν με φωτοβολταϊκά υαλότουβλα.
Την ηλιακή ενέργεια συλλέγει και εκμεταλλεύεται μια λεπτή φωτοβολταϊκή
μεμβράνη πολυκρυσταλλικού πυριτίου.
Σύμφωνα με την Colas, το υλικό είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέχει
στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ακόμα και στα βαρύτερα φορτηγά
και 20 τετραγωνικά μέτρα πάνελ Wattway παράγουν αρκετή ηλεκτρική
ενέργεια για την ηλεκτροδότηση μιας μέσης κατοικίας στη Γαλλία.
Ένα χιλιόμετρο φωτοβολταϊκού δρόμου Wattway μπορεί να ηλεκτροδοτήσει
το δημόσιο φωτισμό σε μια κωμόπολη 5.000 κατοίκων.
«Εάν πετύχει, το πρόγραμμα θα παράσχει ηλεκτρική ενέργεια σε πέντε
εκατομμύρια ανθρώπους ή περίπου το 8% του πληθυσμού της Γαλλίας»,
δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας, Σεγκολέν Ρουαγιάλ.
Η Ρουαγιάλ πρότεινε το κόστος του προγράμματος να καλυφθεί από μια
αύξηση στουςφόρους κατανάλωσης βενζίνης και πετρελαίου, κάτι το οποίο
χαρακτήρισε «φυσικό» δεδομένης της πτώσης του κόστους του πετρελαίου.
Με αυτό τον τρόπο η υπουργός εκτιμά ότι θα μπορούσε να εξοικονομήσει
από 200 ως 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«Canadian Hellenic Rod & Gun Club “ARTEMIS”

Τ

ην Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016, στην αίθουσα της Ελληνικής
Ορθ.Κοινότητας Ανατολικού Βανκούβερ, έγινε η ετήσια Γενικλη
Συνέλευση στην οποίαν παρευρέθηκα πάνω από πενήνα μέλη του
Συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση διεξήχθει ομαλά και έγιναν εκλογές
για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ονόματα που προτάθηκαν και
δέχθηκαν να υπηρετήσουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τα
εξής:

Gina Petrou, Bill Dritsas, Andreas Kotsiris, Spiros Serves,
Lefteris Perivioletis, Michael Petrou, Dimitrios Pilarinos, Tony
Kontogiannis, Takis Prastos, Tom Stoumpos, Stavros Nikolinas,
Kostas Falias and John Terzopoulos.
Ακολούθησε το φαγητό, ψητό Γουρουνόπουλο, πατάτες φούρνου,
σαλάτα ψιλοκομμένο μαρούλι με ξύδι γνήσιο από κρασί, ψωμί και
αναψυκτικά.
Τα ευεργετήματα να είσαι μέλος αυτού του συλλόγου είναι πολλά
και ωφέλειμα για κάθε οικογένεια με παιδιά και πολλοί δεν τα
γνωρίζουν. Είναι καλό λοιπόν να γνωρίσουνμε όλοι ότι τα μέλη
αυτού του συλλόγου δεν είναι αποκλειστικά κυνηγοί. Είναι και
αυτοί που αγαπούν το ψάρεμα, και όσοι αγαπούν την φύση γενικά.
Ο συλλογος αυτός διοργανώνει εκδηλώσεις για όλα τα μέλη.
Γίνεται μέλος στο σύλλογο αυτό όσοι δεν είστε κυνηγοί και
ψαράδες μόνο και μόνο να απολαύσετε την φύση στις εκδρομές που
διοργανώνονται.
Κώστας Καρατσίκης
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΑΣ ΜΑΣ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΧΕΠΑ HJ-17 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ
Συγγραφέας: Άννη Θεοχάρη
Εικονογράφηση: Σάντρα
Ελευθερίου
Εκδόσεις: ΛΙΒΑΝΗ

Aτομική έκθεση φωτογραφίας του Θανάση Μπούνα
Βάρη 22 Φεβρουαρίου 2016

Ο Δημήτρης και η Ελένη είναι
φίλοι αλλά τσακώνονται κιόλας.
Κυρίως όταν η Ελένη τον
κερδίζει, στο τρέξιμο αλλά και
στις γνώσεις. Μέχρι που έρχεται η
ώρα να φάνε ζεστό και μυρωδάτο
ψωμάκι από τα προκομένα χέρια
της γιαγιάς. Τότε ο Δημήτρης
θέλει να ξεπεράσει στις γνώσεις
την Ελένη. Ο υπολογιστής είναι
ό,τι χρειάζεται. Πληκτρολογώντας τη λέξη ψωμί, πέφτει πάνω στη
λέξη σιτάρι. Πίσω από αυτή τη λέξη κρύβονται πολλά. Ο μύθος της
θεάς Δήμητρας αλλά κι ο μόχθος των αγροτών.
Μια ιστορία που μας φέρνει κοντά στην ελληνική μας παράδοση.
Η συγγραφέας Άννη Θεοχάρη μιλάει στα παιδιά για τον πιο ισχυρό
κρίκο της διατροφικής αλυσίδας. Κι οι όμορφες εικόνες από την
εικονογράφο Σάντρα Ελευθερίου στολίζουν το κείμενο με τρόπο
μοναδικό.
Ο ΑΧΤΙΔΟΫΦΑΝΤΗΣ
Συγγραφέας: Βασιλική
Νευροκοπλή
Εικονογράφηση: Αιμιλία
Κονταίου
Εκδόσεις: ΛΙΒΑΝΗ
Ο Αχτιδοϋφαντής, λίγο
πριν χαράξει, δίνει από μια
ηλιαχτίδα στους Ταχυδρόμους
που περιμένουν ανυπόμονοι.
Κι εκείνοι πρέπει να
την παραδώσουν στον
σωστό παραλήπτη. Γιατί ο
Αχτιδοϋφαντής ξέρει καλά ποια ηλιαχτίδα ταιριάζει σε έναν
ποιητή και ποια σε μια χορεύτρια. Όμως ο καιρός περνά ακόμα
και στα παραμύθια κι ο Αχτιδοϋφαντής πρέπει να δώσει τη θέση
του σε κάποιον νεότερο. «Νέος Αχτιδοϋφαντής θα ανακηρυχτεί
εκείνος που στο τέλος της μέρας θα φέρει πίσω την ηλιαχτίδα του
πολλαπλασιασμένη χίλιες φορές».
Μια ιστορία τρυφερή και αισιόδοξη για μικρά παιδιά που κάνουν
μεγάλα όνειρα. Ένα βιβλίο που με τις μαγικές εικόνες της Αιμιλίας
Κονταίου και την ποιητική πένα της Βασιλικής Νευροκοπλή, μας
ζεσταίνει και μας φωτίζει. Κι είναι ένα φως που έτσι και τρυπώσει
στις καρδιές μας ίσως να κάνει τον κόσμο μας διαφορετικό κι
επιτέλους ειρηνικό.

ΠΟΙΗΜΑ

Σε ένα έρημο στέκι
Σε ένα έρημο στέκι
που ζήσαμε
κρύα βράδια και
νύχτες ζεστές,
καθισμένοι σε κάποιο
παγκάκι
πόσες πίκρες
κεντήσαμε ωχρές...
Μα το βλέμμα σου πάντα το έριχνες,
σαϊτιά που τρυπά την καρδιά,
στα δυο χείλη μου που ταν θλιμμένα
απ του κόσμου την άδεια αγκαλιά...
Ποια κρυφή μου ελπίδα να δώσω.
Να μιλήσω σε ποιόν και γιατί.
Της πικρίας μαντήλι δεν έχω
και μονάχη θα κλείσει η πληγή...
Σε ένα έρημο στέκι που ζήσαμε
να μετράμε χιλιάδες φιλιά
να πηγαίνουν στ’ αλήθεια χαμένα
δίχως να βρουν ανθρώπου γωνιά...
Χριστίνα Γαλιάνδρα Strada

Μ

ε την παρουσία πολλών και εκλεκτών προσκεκλημένων, αξιωματούχων και μελών της A.H.E.P.A.
HELLAS, πραγματοποιηθήκαν το Σαββάτο 20 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19:30, τα εγκαίνια
της ατομικής έκθεσης φωτογραφίας του κ. Αθανάσιου Μπούνα, στον εκθεσιακό χώρο της Ελληνικής
Φωτογραφικής Εταιρείας (Οδός Γυθείου 12 – Αμπελόκηποι, Αθήνα, www.efe.com.gr). Ο τίτλος της
έκθεσης ήταν: “Οι απαρχές ενός ζωοδόχου πνεύματος.
Αρχαία ελληνική σκέψη – Ο ταγός της παγκόσμιας
σκέψης». H έκθεση τελούσε υπό την Αιγίδα του
Τμήματος HJ – 17 Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης της
A.H.E.P.A. HELLAS.
Τους εκλεκτούς προσκεκλημένους υποδέχθηκε στο
φιλόξενο εκθεσιακό χώρο, ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Φωτογραφικής Εταιρείας κ. Σπύρος Ιατρόπουλος.
Το χαιρετισμό των εγκαινίων της έκθεσης, απεύθυνε
ο Πρόεδρος του Τμήματος HJ – 17 κ. Κωνσταντίνος
Βαρσάμης, ο οποίος και προσέφερε ένα αναμνηστικό
λαβαράκι στη διοίκηση της Ε.Φ.Ε. Τέλος το λόγο έλαβε
ο καλλιτέχνης – φωτογράφος κ. Αθανάσιος Μπούνας, ο
οποίος ευχαρίστησε τους δύο φορείς που συνδιοργάνωσαν την έκθεση του αλλά και τους παρισταμένους
για την παρουσία τους. Ακολούθησε cocktail.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την 3η Μαρτίου και θα είναι ανοικτή για το κοινό, από Δευτέρα
έως και Σάββατο, από τις 18:00 – 21:00. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο κ. Κυριάκος Κόκκος. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, μπορείτε να βρείτε στον κατωτέρω σύνδεσμο: http://
athenspath.com/2016/01/27/ahepa-chapter-hj-17-vari/
Για επικοινωνία: Δημ. Σχέσεις AHEPA HJ – 17 Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης
κ. Παναγιώτης Ριζόπουλος: 210 – 37.04.183 & 6980 – 310.163, e – mail: pdrizopoulos@yahoo.gr

ΠΟΙΗΜΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
Γεράματα
Γεράματα! Μα η ζωή ακόμα είν’ ωραία
Τι κι αν πονώ κάθε βραδιά
Κι αν χάνει χτύπους η καρδιά
Και κάποια χάπια οι γιατροί μού δωσαν για παρέα
Γεράματα! Μα η ζωή είν’ όμορφη στ’αλήθεια
Τι κι αν τα βλέπω όλα θολά
Κι αν δεν ακούω πιά καλά
Κι όλο και περισσοτερο χρειάζομαι βοήθεια.
Σηκώνομαι κάθε πρωϊ ( τα πόδια πώς πονάνε)
Μα ειν’ όμορφο το πρωϊνό
Κι εγώ κοιτώ τον ουρανό
Βγαίνω στον κήπο, στην αυλή και οι πόνοι μου περνάνε!!
Μπορεί του χρόνου η φθορά να μ΄έχει σημαδέψει
Μα τον Θεό ευχαριστώ
Γιατί μπορώ και περπατώ
Γιατί δουλεύει το μυαλό κι έχω σωστή την σκέψη.
Μπορεί τα Θέλω ή τα Μπορώ να έχουν λιγοστέψει
Μα χαίρομαι κάθε φορά
Με των παιδιών μου την χαρά
Με μια λεξούλα μια ματιά απ’ αυτούς που έγω έχω
λατρέψει
Γεράματα! Μα υπάρχουνε χιλιάδες συγκινήσεις
Αν έχεις μια ζεστή αγκαλιά
Να αναπολείτε τα παλιά
Με αγάπη να μοιράζεστε τις τόσες συγκινήσεις..
Μεσ’ το χειμώνα της ζωής νιώθεις σαν καλοκαίρι
Αν σ΄αγαπούν και αγαπάς
Και όταν ξέρεις όπου πάς Πώς θα κρατά το χέρι σου
αγαπημένο χέρι!!

These figures
explain the mess
Greece is in
According to figures
published by the General Secretariat of Public
Revenue, 176,043 of
Greek taxpayers paid no
tax whatsoever last year,
while 1,304,634 declared
annual incomes of up to
1,000 euros. Even more
striking is the fact that almost 50 percent of all taxpayers, or 3.98 million,
declare annual incomes
below 5,000 euro.
Is this showing the extent
poverty has reached in
Greece, or/and the size of
tax evasion?
Forty-two percent
267,480 taxpayers of the
income tax that is collected every year is paid by
just 3 percent of taxpayers,
As the figures show that
the state budget mainly
relies on that top income
bracket

Statement by the Prime Minister of Canada
on First 100 days
Ottawa, Ontario, February 12, 2016

The Prime Minister, Justin Trudeau, issued the following statement today to highlight the accomplishments made by
the Government of Canada during the first 100 days of its mandate:
“When we were elected, we promised real change to improve the lives of Canadians – change based on what people
from coast to coast to coast have told us they want. After the first 100 days, I am proud of the progress we have made
towards that goal.
“As one of our first orders of business, we cut taxes for the middle class. We asked the wealthiest Canadians to pay a
little more, so that more money could be put back into the pockets of middle class Canadians.
“In November, I was extremely proud to introduce our gender-balanced Cabinet. We know our country is enriched –
and our government is more effective – when decision-makers represent Canada’s rich diversity.
“Our government also began the important consultations to design a framework for an inquiry into missing and murdered Indigenous women and girls. Indigenous communities demand answers and they deserve justice.
“Together, we have demonstrated global leadership by welcoming thousands of Syrian refugees into our homes and
our communities. These new Canadians will make great contributions to our country, and the extent to which Canadians have come together to lend a hand is nothing short of inspirational.
“We have also made important investments in innovative industries like regenerative medicine and clean water
technologies. We restored the long-form census, introduced legislation to bring fairness to Canadian labour laws, and
have announced that we will re-open the Kitsilano Coast Guard base. These are just a handful of our achievements
after just 100 days in government.
“Today, I am happy to announce that our government will create an additional 35,000 summer jobs for students this
year. Through the Canada Summer Jobs program, we will invest up to an extra $113 million to help young Canadians get the valuable work experience they need.
“Youth unemployment has remained stubbornly high, and far too many young people have not been able to join the
workforce. Our government was elected on a promise to do something about this, right away, and that is exactly
what we are doing.
“While I am excited about what we have accomplished in the first 100 days, I know there is still much to do to help
Canadian families. In the upcoming budget, we will continue with our plan to invest in strengthening the middle
class with a new Canada Child Benefit and historic investments in job-creating infrastructure.”

EU’s Tower of Babel may fall while
leaders distracted court, over who may have been a Com-

PAUL TAYLOR

Migration, EU, Terrorism, Politics, Euro
It’s little wonder the European Union
can’t find common solutions to Europe’s
urgent problems when its main members
are having such different national conversations.
Like the biblical Tower of Babel,
Europe’s ambitious construction is in
danger of toppling because its peoples
are not speaking the same political
language.
Tune in to Germany and the fierce debate
is all about how to cope with an influx of
a million migrants, whether to limit the
numbers and, in some quarters, how to
stop them coming.
Switch to France and you’re listening
to a nation that thinks it is at war, still
living under a state of emergency and in
shock after last November’s attacks by
Islamist militants that killed 130 people
in Paris.
Flip to Britain and the talk is all of national sovereignty and a possible Brexit
in the build-up to a June referendum that
might end the country’s schizophrenic
membership of the EU.
Look east to Poland and people are arguing over the new government’s moves
to curb the media and the constitutional

munist informer 40 years ago, and over
the perceived Russian threat to eastern
Europe today.

Around central Europe the discussion is
about how to resist German pressure to
take in a share of refugees.
Turn south and the Italians and Portuguese are engrossed in domestically
focused debates about how to revive
economic growth despite the EU’s
budgetary corset while cleaning up
legacy bank problems. Spain meanwhile
is preoccupied by Catalan separatism,
political paralysis and the risk of a breakup of the country.
When those countries’ leaders come to
Brussels, they often cannot even agree
what they should be discussing.
For the last two EU summits, Britain
wanted the focus to be on its demands
for a renegotiation of its membership
terms to give Prime Minister David
Cameron a “new settlement” he can sell
in a June 23 referendum on whether to
stay in the bloc.
He secured a deal on Feb. 19, but many
fellow leaders were frustrated at having
to spend time on what they see as side
issues and rhetorical formulations when
their house is on fire.
“Everyone in the room and corridors was

GREEK ORTHODOX COMMUNITY
SURREY & FRASER VALLEY
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Σούρεη και περιχώρων
Διοργανώνη το Σάββατο 26 Μαρτίου 2016 χορό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
ΧΟΡΟΣ -ΚΕΦΙ-ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΕΛΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ - ΜΟΥΣΙΚΗ
Εισιτήριο $25 για μεγάλους και $15 για παιδιά κάτω
των 12 χρόνων
Τηλέφωνο 604-496-5099
13181 96th Avenue, Surrey, B.C.

rather irritated that here we are dealing
with some rather obscure issues of child
benefits indexation, while we have real
problems in Syria, member states closing
borders, major issues we should really be
on instead of this,” a diplomat involved
in the talks said.
German Chancellor Angela Merkel,
fighting for her political life against
domestic critics of her open door for
refugees, wanted the EU to concentrate
on urgent measures to secure Europe’s
external borders, register migrants, send
home rejected asylum seekers and share
out refugees among EU states.
Desperate to find a common “European
solution” to the migration crisis, she has
forced yet another European summit on
March 7 with Turkey, days before three
German regional elections in which
anti-immigration rightists could make
big gains.
French President Francois Hollande, for
his part, goes to Brussels seeking more
cooperation against terrorism and support for military action against Islamic
State in Syria and Libya.
His prime minister, Manuel Valls, irked
German officials by using a trip to the
Munich Security Conference to criticize
Merkel’s welcome for refugees and
declare that Europe could not take any
more migrants.
Waning authority
Unlike many past European crises,
where disagreements could be postponed
or salami-sliced into gradual steps that
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McGill University launches a Teaching Greek
Language and Culture Option within the
Bachelor of Education, Teaching English as a
Second Language (B.Ed. TESL)
Elementary & Secondary
February 15, 2016
In the fall of 2016, McGill’s Faculty of Education will launch the
first comprehensive degree in North America to prepare Greek language teachers for elementary and secondary schools. Through the
4 year B.Ed. TESL Elementary & Secondary Program – Teaching
Greek Language and Culture Option, students will combine studies
in education with studies in Greek language and culture to become
teachers of both English and Greek as a Second Language.

The B.Ed. TESL program includes studies in language and language
learning from linguistic, literary, social, cultural, philosophical, political, and psychological perspectives, accompanied by a minimum
of 700 hours of supervised field experiences in schools. The NEW
Option includes studies in Greek Language and Culture from History
and Classical Studies, Art History, Philosophy and Political Science,
and offers field experiences in Hellenic schools.
Montreal is a natural fit for this fresh initiative. Our vibrant Greek
community and full-program day schools within the Socrates
School network teach Greek as well as French and English. This
new program option will bolster the efforts of McGill’s Phrixos B.
Papachristidis Chair, which was established in 1988 in memory of
the late Montreal shipping industrialist for whom it is named. The
Chair aims to maintain Greek language and culture as a shared tradition among diaspora and to further the study of modern Greek and
Greek-Canadian relations. We are thrilled to add the preparation of
Greek language teachers to these efforts.
Contacts
Faculty of Arts
Prof. Anastassios (Tassos) Anastassiadis
Email: tassos.anastassiadis@mcgill.ca
Website: www.mcgill.ca/history/moderngreek
turned a political dispute into a technocratic process, there is no obvious way to
delay or defuse the migration issue.
Events on the ground are moving faster
than the EU’s ability to manage them.
Governments along the main Western
Balkans migration route, under pressure
from populist forces, are resorting to
beggar-thy-neighbor solutions.
Austria, a key transit country, unilaterally imposed daily caps on migrant entries
and asylum applications in mid-Febru
ary.
In a sign of the waning authority of
Brussels and Berlin, Austria brought
together 10 central European and Balkan
states last week - meeting without
Germany, the EU authorities or Greece,
the main arrival point for migrants - to
coordinate national measures to choke
off the northward flow of migrants.
As boatloads of migrants defy winter
seas daily to cross from Turkey, that
lockdown is rapidly turning Greece, the
EU’s most economically enfeebled state,
into a giant refugee camp.
Prime Minister Alexis Tsipras has
warned his country will not become “a
warehouse of souls” and said he will
hold up other European business if Athens’ partners do not share the burden.
EU countries have largely ignored the
quotas of refugees they agreed last year
to take in, and Hungary is now planning

a referendum on whether it should have
to accept any.
Britain and France are keeping their
heads down rather than helping Merkel,
Europe’s most experienced and respected
leader.
Cameron won’t take any refugees
already in Europe for fear that public
hostility to migration could cost him the
referendum. Hollande too fears fuelling
support for far-right populist Marine Le
Pen if he offers Berlin more assistance.
Barring an improbable halt to arrivals
from Turkey in the coming weeks,
the most likely next step is that
Europe’s 26-nation Schengen zone of
passport-free travel will be officially
suspended for two years to pre-empt a
disorderly collapse.
A major achievement of EU cooperation
on a continent scarred for centuries by
wars will be put into an induced coma to
prevent it dying immediately. The result
will likely be long lines at borders that
had all but disappeared two decades ago.
At that point, Germany, with or without
Merkel, will probably have to impose its
own curbs on new migrants.
While Europe’s weak and divided leaders remain distracted by internal debates,
the union that provided the framework
for post-World War Two prosperity will
start to unravel.
ekathimerinni
[Reuters]
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
κ.ΒΟΜΠΡΑ
Γκύτερσλο, 10.02.2016
Στο δεύτερο μισό του Ιανουαρίου
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
του προέδρου της Παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας Θεσσαλών στον
Καναδά κατόπιν πρόσκλησης
της ομοσπονδίας Θεσσαλών
Οντάριο. Κατά την άφιξη του στο
αεροδρόμιο τον πρόεδρο κ. Βόμπρα

Χαλκίδας.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν με
μηνύματα τους, ο Πρέσβης της
Ελλάδος στον Καναδά κ. Μάρκος
Αντωνάτος, Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος
Αγοραστός και ο πρόεδρος

κύριο μέλημα των Εθνοτοπικών
Συλλόγων και Οργανισμών.
Κατόπιν εξέφρασε τα συγχαρητήρια
του και τις ευχαριστίες του προς την
ομάδα γυναικών ´´Αρχόντισσες´´
της Ομοσπονδίας, για το πρόγραμμα
που παρουσίασαν λέγοντας ότι αυτό
είναι προβολή της παράδοσης σε

προκόβουν στον Καναδά συνεχάρη
τους διοργανωτές και στη συνέχεια
απένειμε ως ενδειξη αγαπης και
εκτίμησης αναμνηστικά δώρα
στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Θεσσαλών. Αναμνηστικό δώρο
εδώθη και στον πρώην πρόεδρο της
Ομοσπονδίας και πρώην Γραμματέα
της Παγκόσμιας κ. Πορνάρα.
Στη συνέχεια ο Αρχιμανδρίτης
π. Ιγνάτιος έδωσε συγχαρητήρια
στους συμπατριώτες και ευλόγησε
το δείπνο και ευχήθηκε κάθε
επιτυχία στις εκδηλώσεις και τα
έργα της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών
Συλλόγων, κατόπιν ακολούθησε
τρικούβερτο γλέντι με παραδοσιακή
μουσική, χορό και τραγούδια.
Το πρόγραμμα του προέδρου της
Παγκόσμιας συνεχίστηκε στις
επόμενες μέρες με μια σειρά
επαφών. Επισκέφτηκε το δημαρχείο
του Τορόντο όπου είχε συνάντηση
με τον δημοτικό σύμβουλο κ.
Δημήτριο Καρύγιαννη από τον
οποίο και ενημερώθηκε αριθμητικά
και ποιοτικά του πόσοι Ελληνες
ζουν στον Καναδά και ειδικά στο
Τορόντο καθώς και τη θέση και
ενσωμάτωση στις τοπικές κοινωνίες.
Επισκέφτηκε το προξενείο του

Τορόντο όπου συνομίλησε με
τον Πρόξενο κ. Ιωαννίδη και
αντιπροσωπεία Θεσσαλών για
θέματα των αποδήμων. Ειδική μνεία
έγινε στα θέματα της εκπαίδευσης
και ειδικά στην εκμάθηση και
χρήση της Ελληνικής Γλώσσας ως
κομβικό σημείο για τη διατήρησε
της ελληνικής κουλτούρας.
Πραγματοποίησε επίσκεψη μαζί με
τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ.
Λαμπίρη στο καναδικό κοινοβούλιο
στην Οτάβα πρωτεύουσα του
Καναδά.
Ο προέδρος της Παγκόσμιας είχε
την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη
Γενική Συνέλευση του Θεσσαλικού
Συλλόγου Καρδίτσας του Τορόντο
και την επανεκλογή της κα.Μαρίας
Ρήγγας στο πόστο του προέδρου την
οποία συνεχάρη και προσωπικά.
Την τελευταία ημέρα παραμονής
του προέδρου της Παγκόσμιας
παρέθεση γεύμα προς τιμήν του
ο πρώην πρόεδρος και πρώην
γραμματέας της Παγκόσμιας κ.
Πορνάρας μετά της συζύγου του
κα.Έφη.
Ο Πρόεδρος			
Βόμπρας Γεώργιος		

ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ Τα επώνυμα Ελλήνων :

και τη σύζυγο του κα. Μάργκιτ
υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Θεσσαλών Καναδά
κ. Νικηφόρος Λαμπίρης μετά της
συζύγου του κα. Χριστίνα Λαμπίρη.
Την Παρασκευή στις 22 Ιανουαρίου
οι θεσσαλικοί σύλλογοι της
ευρύτερης περιοχής Οντάριο και το
Δ.Σ. της ομοσπονδίας Θεσσαλών
παρέθεσαν γεύμα στον πρόεδρο της
Συνομοσπονδίας.
Το Σάββατο στις 23 Ιανουαρίου
έγινε εκδήλωση στην οποία
έλαβαν μέρος: Ο αρχιμανδρίτης
π. Ιγνάτιος Δελής, θεσσαλικής
καταγωγής, ο πρόξενος της Ελλάδας
στο Τορόντο κ. Αλέξανδρος
Ιωαννίδης, ο πρόεδρος του
Ελληνοκαναδικού κονγκρέσου
Καναδά κ. Γεώργιος Μανιός, ο
πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού
Κονγκρέσου του Οντάριο κ.
Αναστάσιος Μπαξεβανίδης. Επίσης
παρευρέθησαν ως εκπροσωποι
της πανμακεδονικής οι κ.κ.:
Τερέζα Νικολαιδου, Γιάννης
Αντωνόπουλος, από το σύλλογο
Αμύνταιο οι κ.κ. Τσάτσος και

της Ομοσπονδίας Ευρώπης κ.
Διαμαντής Γκίκας.
Ο πρόεδρος κ. Λαμπίρης στην
προσφώνηση του ανέφερε ότι,
``είμαστε σήμερα όλοι εδώ για
να διασκεδάσουμε αλλα και
ταυτόχρονα να προβάλλουμε
τα θεσσαλικά ήθη, έθιμα και
παραδόσεις, ιδιαίτερα με χαροποιεί
ότι σήμερα έχουμε κοντά μας
τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας
κ. Αλέξανδρο Ιωαννίδη, και
τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας Θεσσαλών
Ασκληπιός κ.Γεώργιο Βόμπρα με
τη σύζυγο του που ηρθαν από το
Γκύτερσλο της Γερμανίας, πρόεδρε
καλώς ήλθατε στην πόλη μας.``
Στη συνέχεια ανέφερε ότι το
θεσσαλικό όραμα που είναι και
όραμα των ελληνων της διασποράς
είναι να κρατήσουν να διατηρήσουν
και να μεταλαμπαδεύσουν τη
θεσσαλική και κατ επέκταση
ελληνική κουλτούρα στον Καναδά
με έμφαση στους νέους και τις
ερχόμενες γεννιές. Εξείρε δε ότι
αυτό πρέπει να αποτελεί στόχο και

όλο της το μεγαλείο.
Ονομαστικά ευχαρίστησε τον
Γραμματέα της Ομοσπονδίας
κ. Γεώργιο Πορνάρα και
τη σύζυγο του Εύη για την
επιμέλεια και την παρουσίαση
του προγράμματος, επίσης την
αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας
κα. Θωμαΐ Μαντζούρα και όλους
τους προέδρους των θεσσαλικών
συλλόγων. Τέλος ευχαρίστησε
ιδιαίτερα τα μέλη του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας για τη συνεργασία το
ζήλο και την εργατικότητα τους.
Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας
στο Τορόντο κ. Ιωαννίδης χαιρέτησε
επίσης την εκδήλωση και συνεχάρη
τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ.
της ομοσπονδίας για την εκδήλωση.
Ο επίσημος καλεσμένος και
πρόεδρος της Παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας χαιρέτησε επίσης
την εκδήλωση, ευχαρίστησε για
την πρόσκληση και την τιμή
να παρευρεθεί, μετέφερε τους
θερμούς χαιρετισμούς των αδερφών
Θεσσαλών της Γερμανίας σε όλους
τους Θεσσαλούς που ζουν και

Οι Αρβανίτες είναι απόγονοι μεταναστών από τη σημερινή Βόρειο
Ήπειρο, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε περιοχές της Στερεάς
Ελλάδας, της Πελοποννήσου και σε νησιά του Αργοσαρωνικού
από τα τέλη του 13ου αιώνα έως τον 15ο αιώνα.Φυλετικά και
γλωσσικά συγγενεύουν με τους Τόσκηδες, Ελληνικά φύλα της
Ηπείρου, οι οποίοι ζώντας ανάμεσα σε Αλβανικά φύλα υιοθέτησαν
και προσάρμοσαν στις ανάγκες τους την Αλβανική γλώσσα,
αναμειγνύοντας και στοιχεία από την Ελληνική, δημιουργώντας έτσι
την αρβανίτικη διάλεκτο.
1. Επώνυμα τα οποία προέρχονται από τις συνήθειες του ατόμου.
π.χ. τζάθας, ξυπόλυτος.
2. Επώνυμα που προέρχονται από αναπηρίες, π.χ. αν κάποιος είχε
κάποια πάθηση στα μάτια και δεν έβλεπε τον φώναζαν κιόρη.
Επίσης αν κάποιος ήταν πολύ κοντός τον φώναζαν σκούρτη.
3. Επώνυμα που προέρχονται από σημαντικά μέρη του σώματος.
Εδώ θα δούμε ότι την πρωτιά την έχουν τα γεννητικά όργανα των
ανθρώπων, ανδρών, γυναικών, αγοριών και κοριτσιών. Π.χ. Πίτσης,
Τούτας, Ντούτσης, κ.λπ., απ’ όπου προέρχονται και τα «ακραία»
επώνυμα. Επίσης σημα- ντικό ρόλο έχουν και τα οπίσθια του
ανθρώπου με τα οποία υπονοούνταν κατωτερότητα και χλευασμός,
π.χ. Μπιθικό- τσης, Μπιθιπούλιας, Μπιθαράς
4. Επώνυμα που προέρχονται από το χρώμα του δέρμα- τος, και των
μαλλιών, π.χ. Κριεκούκης, Κριεζής, Μπιθιζής.
5. Επώνυμα πού προέρχονται από τα μικρά ονόματα τα οποία οι
Αρβανίτες τα διασκεύαζαν στην δική τους διάλε- κτο . π.χ. Λιάμης,
Ντρίτσας,
6. Επώνυμα που δηλώνουν υποκορισμό όπως Μπούρε- ζας,
Μανάρεζας, κ.λ.π.
7. Επώνυμα για τους μη έχοντες, πού αρχίζουν από πα- ή σκα- όπως
Παπούλιας ή Σκαμπούρης, κ.α.
8. Επώνυμα για τους έχοντες, που αρχίζουν από κα- όπως Καπαράς,
Καμπούκας, κ.λ.π.
9. Επώνυμα πού προέρχονται από ζώα, πτηνά, φυτά, όπως Ντάσης,
Πούλιας, Μπάρης κ.λ.π.
10. Επώνυμα που δηλώνουν το επάγγελμα, όπως Τσια- γκούρης,
Βουτσάς, κ.λ.π.
Οι επιβήτορες
Μια κατηγορία που προκαλεί εντύπωση είναι και τα επώνυμα που
προέρχονται από τους «επιβήτορες», τα αρσενικά ζώα δηλαδή, που
είχανε στην κατοχή τους.
Αν πάρουμε με τη σειρά τους επιβήτορες θα δούμε ότι όλοι έδιναν
επώνυμα στους κατόχους τους:
Το αρσενικό πρόβατο, το κριάρι, λέγεται ντάσι και μας δίνει το
επώνυμο Ντάσης.
Το αρσενικό κατσίκι, ο τράγος, λέγεται τσιάπ και μας δίνει το
επώνυμο Τσιάπης. Ο ιδιοκτήτης του λεγόταν κα- τσιάπης, αυτός που
έχει τσιάπι.
Το αρσενικό γουρούνι λέγεται ντερκ και δίνει το επώνυ- μο
Ντέρκος .
Το αρσενικό μοσχάρι λέγεται ντεμ και δίνει το Ντέμης, το οποίο
μεταφορικά σημαίνει και αυτόν που πάει με πολλές γυναίκες.

Μητσοτάκης: Η ΝΔ θα είναι έτοιμη και θα κερδίσει τις εκλογές όποτε και να γίνουν
(Συνέχεια από σελίδα 12)
ιδιωτικών επενδύσεων, κάτι
που, όπως είπε, δεν κάνει η
σημερινή κυβέρνηση, και να
υπάρξει μείωσης κρατικών
δαπανών. Διευκρίνισε πως
δεν αναφέρεται σε μείωση
συντάξεων, τονίζοντας πως και
σήμερα υπάρχουν περιθώρια για
εξοικονόμηση δαπανών. «Μια
επιθετική μείωση φορολογικών
συντελεστών θα αποφέρει νέα
έσοδα. Το δημόσιο εν μέσω
μιας φορολογικής καταιγίδας το
2015 εισέπραξε λιγότερα απο το
2014» τόνισε χαρακτηριστικά.
«Δεσμεύτηκα για μια ΝΔ
που θα ακούει την κοινωνία
και θα παράγει πολιτική για
την ανάγκη των πολλών και
όχι των λίγων. Δεσμεύτηκα
για τη διεύρυνση της ΝΔ .
Δεν είναι ένα πρόγραμμα
που διαμορφώνεται πίσω
από κλειστά γραφεία» τόνισε
ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος
επεσήμανε πως το πρόγραμμα
θα έχει ως θεμέλιο δύο αξίες:
Την αξία της ελευθερίας και
την αξία της αλληλεγγύης.
Παράλληλα μίλησε για το
τρίπτυχο επενδύσεις, χαμηλή
φορολογία και δουλειές, κάτι
που όπως είπε θα υποστηρίζεται
μέσα από μια σύγχρονη
κοινωνική πολιτική που θα έχει
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

για αντιμετώπιση φτώχειας ως
βασικό μοχλό. Ο Πρόεδρος
της ΝΔ τόνισε, επίσης, πως θα
δοθεί έμφαση στην παιδεία, την
ανασυγκρότηση της δημόσιας
διοίκησης και τη βελτίωση
της αξιοπιστίας της χώρας στο
εξωτερικό.

Εμείς αυτό το σφάλμα δεν θα
το επαναλάβουμε. Ετσι θα
σηματοδοτήσουμε ότι τραβάμε
μια διαχωριστική γραμμή με το
παρελθόν» είπε ο πρόεδρος της
ΝΔ.

Από την πλευρά του, ο
υπεύθυνος για τη σύνταξη του
κυβερνητικού προγράμματος
«Το πρόγραμμα δεν θα μοιάζει
Κωστής Χατζηδάκης έκανε
με παλιά προγράμματα, όπου
λόγο για ένα πρόγραμμα
μαζεύονται σε ένα κείμενο
συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο
συρραφές πολλών προτάσεων.
και αξιόπιστο. Θέλουμε
Θα είναι ένα πρόγραμμα
οι πολίτες να βλέπουν τις
διαφορετικό και για να
ανησυχίες μέσα στο πρόγραμμα
διαμορφωθεί θα συλλέξει
εμπειρίες και γνώσεις» επισήμανε, και να βλέπουν τεκμηριωμένες
λύσεις. Αρκετά με τις
ευχαριστώντας παράλληλα
λαϊκίστικες σαπουνόφουσκες.
τους 700 εμπειρογνώμονες που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Τις πληρώσαμε όλοι πολύ
ακριβά» είπε ο κ. Χατζηδάκης,
ΝΔ και έστειλαν τα βιογραφικά
τονίζοντας πως το πρόγραμμα
τους για να συμμετέχουν στην
επεξεργασία του προγράμματος. θα είναι αποτέλεσμα μιας
διαδικασίας που θα οδηγήσει σε
μετρήσιμα αποτελέσματα. «Η
«Η ΝΔ ετοιμάζεται με
ΝΔ αλλάζει. Σηματοδοτούμε ένα
πολύ γρήγορο ρυθμό για
άνοιγμα στην κοινωνία. Πέρα
τη διακυβέρνηση της
από τα αξιόλογα κομματικά
χώρας οικοδομώντας
στελέχη αναζητούμε νέα
σχέση εμπιστοσύνης με
πρόσωπα και νέες ιδέες, θέλουμε
τους πολίτες» τόνισε ο κ.
να ανανεώσουμε τη ΝΔ σε
Μητσοτάκης επισημαίνοντας
επίπεδο προσώπων και θέσεων.
πως οι προτάσεις που θα
Η ΝΔ κάνει άνοιγμα στην
είναι στο πρόγραμμα θα είναι
κοινωνία» είπε χαρακτηριστικά,
εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές.
καλώντας τους πολίτες να
«Δεν θα διακατέχονται από
συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο
τον λαικισμό του παρελθόντος.
που έχει ξεκινήσει.

ΠΕΝΘΗ
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ΠΕΘΕΡΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
1968-2016
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 22 Ιανουαρίου 2016 η ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΘΕΡΙΩΤΗ.
Το τρισάγιο έγινε στις 28 Ιανουαρίου 2016 στον Ι.Ν.
του Αγίου Γεωργίου και η κηδεία στις 29 Ιανουαρίου
2016. Η ταφή έγινε στο κοιμητήριο του Mountain View.
Στον σύζυγό της Νίκο στα παιδιά της Jonathan &
Alyssia, στους γονείς της Γιώργο και Σία Ζελης,
στον αδελφό της Πήτερ και σε όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΖΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1922-2016
Πέθανε στο Σούρη στις 2 Φεβρουαρίου 2016, η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΡΡΑ.Το
τρισάγιο έγινε στις 9 Φεβρουαρίου 2016 στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου. Η κηδεία της θα γίνει στην Ελλάδα.
Στον αγαπημένο της γιο Θέμη που ήταν στο πλευρό
της, στην κόρη της Κωνσταντίνα (Κώστας), και γιό της
Αθανάσιο (Δήμητρα) στον Πειραιά και σε όλους τους
συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1936-2016

Πέθανε στο Βόρειο Βανκούβερ στις 6 Φεβρουαρίου 2016, ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ σε ηλικία 79 χρόνων. Γεννήθηκε στα
Χανιά Κρήτης. Ο Κυριάκος ήταν και ένας από τους
πρώτους καλούς φίλους που πρωτογνώρισα όταν
ήρθα στο Βανκούβερ. Δεν υπήρχε κρητικός χορός
που να μην είμασταν παρέα τα πρώτα χρόνια. Ηταν
αγαπητός, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη και καλός
οικογενειάρχης. Αγαπούσε να ασχολείται με τον κήπο,
το κυνήγι και το ψάρεμα. Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου
στις 10 Φεβρουαρίου 2016 και η κηδεία στις 11 Φεβρουαρίου 2016. Η
ταφή έγινε στο κοιμητήριο Valley View Memorial Garden Surrey.
Στον γιό του Βασίλη (Evelyn). Στις αγαπημένες του εγγόνες Κατερίνα,
Χρηστίνα και Κυριακή, στην αδελφή του Κατίνα (Σταμάτης)
Κουρομιχαλάκης, και σε όλους τους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

Το Γένος ενήστευε, το Γένος εγνώριζε ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΕΝΟΤΑΦΙΟ
Γράφει ο Κώστας Παναγόπουλος, costasgp@yahoo.gr
Φαίνεται ότι κάποτε ενήστευες και σήμαινε ότι είσαι Ρωμηός. Αν δε νήστευες Τετάρτη και
Παρασκευή, εσήμαινε ότι είσαι Τούρκος. Ετούτο δεν είναι υπερβολή, ήταν ένας τόπος κοινός στα
χρόνια της Τουρκοκρατίας, και τούτο το βλέπουμε ξεκάθαρα στο έργο του Φωτάκου: «Ο Βίος του
Παπαφλέσσα».
Όταν έφτασε ο Φλέσσας στο Άργος, ο αδελφός του Νικήτας τού άλλαξε τα
φορέματα, τού φόρεσε τούρκικα καλιοντσίτικα και τον όπλισε ως Τούρκο,
καθώς και τους άλλους που είχε μαζί του ο Παπαφλέσσας. Προφανώς, έγινε
αυτό, για λόγους ασφαλείας, που θα λέγαμε σήμερα. Φιλοξενήθηκε, όμως,
ο Φλέσσας, μαζί με τους δικούς του, στην οικεία του Οικονομόπουλου.
Κι επειδή η οικοδέσποινα τους εξέλαβε ως Τούρκους , αν και ήταν
Τετάρτη, τους έβγαλε να φάνε αυγά. Παίζοντας εκείνοι τους Τούρκους,
προσποιήθηκαν ότι τα έφαγαν, αλλά κρυφίως τα πέταξαν. Και μάλιστα
έπειτα - μάλλον μετά την αναχώρηση τους - τα αυγά ευρέθησαν (!) καθώς
το διηγείται ο Φωτάκος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΕΝΟΤΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΙΩΜΈΝΟ ΜΕ ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ,
ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ, ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ,
ΤΟ ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΝΑΜΠΗ
(ROYAL OAK) ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ
“ASCENSION “. ΤΙΜΗ $15,000
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 604-307-4728

Ο Έλληνας της Τουρκοκρατίας είναι ο πιο βαθιά Ορθόδοξος Έλληνας που
βρίκεται μέσα στους αιώνες. Ίσως περισσότερο κι από τον Έλληνα του
Βυζαντίου, πάει μπροστά σε Ορθοδοξία ο σκλαβωμένος Έλληνας επι Τουρκιάς.
Ο Ρωμηός επι Τουρκιάς γνωρίζει Τετάρτη και Παρασκευή, ξέρει να κάνει μετάνοιες, λειτουργείται
κάθε Κυριακή, προσεύχεται, ευλογεί και ευλογείται, μιλάει στα παιδιά του για Θεό, κάνει τον σταυρό
του γεμάτον και ολόκληρον - αρχοντικόν σταυρόν, όχι τσιγκούνικον, κι έτσι μπουζούκικον. Στο
κούτελο, κάτω στη βαλβίδα της κοιλιάς, δεξιά κι αριστερά στους ώμους, έτσι κάνει ο Παπαφλέσσας
τον σταυρό του, ο Γέρος του Μόρια, ο Διάκος και οι άλλοι.
Όσοι μάς ελευθέρωσαν, εγνώριζαν Τετάρτη και Παρασκευή. Αυτονοήτως ενήστευαν ως κάτι
δεδομένο και παραδομένο άπαξ εκ προγόνων Ορθοδόξων. Πλείστα όσα παραδείγματα δεικνύουν του
λόγου το αληθές: ότι αυτοί που μάς λευτέρωσαν σαν καλογέρια αγαπούσαν τον Θεό, ήταν άνθρωποι
του «Πάτερ Ημών» και της ωραίας εν Θεώ ζωής. Εμείς;

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΥΟ ΚΕΝΟΤΑΦΙΑ (2 PLOTS SIDE X SIDE)
(ΔΙΠΛΑ Ο ΕΝΑΣ ΤΑΦΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ )

ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΥ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 778-688-3156 (ΩΡΕΣ 10 α.μ -10 π.μ.)

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales
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ANNOUNCEMENT

Greek Orthodox Community of East Vancouver
Dear members and parishioners,
Please join us at the flag raising to commemorate the 195th anniversary of
Hellenic Independence on March 24, 2016 @ 12:30 p.m. at Vancouver
City Hall.

