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Γέμισε με ελληνικές
σημαίες η πιο γνωστή
λεωφόρος της Νέας Υόρκης

Στη Λέσβο Πάπας ΦραγκίσκοςΒαρθολομαίος-Ιερώνυμος
Πάπας Φραγκίσκος«Ευχαριστώ τον Ελληνικό λαό»
Σάββατο 16 Απριλίου 2016 Αντώνης Ανακέφαλος

Η

Παρέλαση για την επέτειο
της 25ης Μαρτίου στη Νέα
Υόρκη
Δήμαρχος Νέας Υόρκης ντε Μπλάτζιο:
“σήμερα είμαστε όλοι Έλληνες”
Νέα Υόρκη,Κυριακή 10 Απριλίου 2016,
Αντώνης Ανακέφαλος-Αλέξανδρος Βεΐζης

Ο

Ελληνισμός της Νέας Υόρκης,της Νέας Ιερσέης και του
Κονέκτικατ,φύλακες Θερμοπυλών,έδωσαν το συλλογικό καθιερωμένο
ομογενειακό παρών τους από κάθε ηλικία,στη καταγάλανη Πέμπτη Λεωφόρο
με τις Ελληνικές Σημαίες,εκφράζοντας και ανανεώνοντας έτσι απλά,τη κοινή
πορεία όλων μας προς το Αθάνατο Αρχαίο Ελληνικό Φως,που οι Ακτίνες του

ιστορική για την Ελλάδα επίσκεψη του Πάπα στη Λέσβο,έστρεψε τα βλέμματα της παγκόσμιας
κοινότητας στο μεγάλο πρόβλημα του προσφυγικού,στέλνοντας ηχηρό μήνυμα σε όσα κράτη
έχουν κλείσει τα σύνορα,ότι η θρησκεία δεν είναι η μοναδική παράμετρος επιλογής μεταναστών που θα
δεχτούν.
Ο Πάπας έφτασε στη Λέσβο λίγο μετά τις 10 το πρωί,με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια,ενώ
στο νησί βρίσκονταν πάνω από 500 δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο.
Τον Ποντίφικα
υποδέχθηκαν
ο Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας
ο Παναγιώτατος
Οικουμενικός
Πατριάρχης
Βαρθολομαίος και
ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης
Ελλάδος Ιερώνυμος.
Στη Λέσβο βρίσκονταν
ήδη υψηλόβαθμα
στελέχη της
αστυνομίας,απεσταλμένοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Βατικανού,αντιπροσωπεία της Ιεράς
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Ο Πάπας συνοδεύονταν και
από 25 αξιωματούχους και 53
δημοσιογράφους του διεθνούς
Τύπου,ειδικούς σε θέματα της
Αγίας Έδρας.

φωτίζουν,εμπνέουν και καθοδηγούν την παγκόσμια Ελληνική Διασπορά.
Τα άρματα των συμμετεχόντων,έστειλαν μηνύματα για όλα τα επίκαιρα
ανοιχτά εθνικά ζητήματα των ΕΛ-ΛΑΣ,- Κυπριακό,Σκοπιανό,Γενοκτονίες
Πόντου και Μικράς Ασίας,την προάσπιση των δικαιώματα των αδελφών
μας στη Βόρεια Ήπειρο,καθώς και την αναγνώριση των θρησκευτικών
ελευθεριών του Οικουμενικού Πατριαρχείου,Φάρου της Ορθοδοξίας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας,εκπροσώπησε
την Ελληνική κυβέρνηση στις εκδηλώσεις της Ελληνικής ομογένειας,που
πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη,για την195η επέτειο της Εθνικής Εορτής
της 25ης Μαρτίου,ενώ ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας,κ.Κυριάκος
Μητσοτάκης ήταν ο Μέγας Τελετάρχης της παρελάσεως,μαζί με Τελετάρχες
το Δήμαρχο Ντε Μπλάζιο,τον ήρωα της Εθνοφρουράς Αλεκ Σκαρλάτο,τον
επιχειρηματία Δρ.Σπύρο Σπυρέα και τον Ελληνικής καταγωγής βουλευτή του
Μέριλαντ Τζον Σαρμπάνη.

(Συνέχεια στις σελίδες 2 & 10)

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας είπε στον Ποντίφικα
κατά τη συνάντησή τους.«Είμαι
περήφανος», συνέχισε ενώ
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους

(Συνέχεια στη σελίδα 17)

Pope brings hope to migrants,
chastises leaders in Lesvos visit
D
eclaring “we are all
migrants,” Pope Francis
on Saturday brought a
message of hope to thousands
of people facing expulsion from
Greece as he slammed the world
community for failing to end the
wars fueling the crisis.

In an emotional visit that saw
people kneeling in tears at the
popes feet, the pontiff told
exiles they were “not alone” and
pleaded for the world to show
“common humanity” following
a hardening of the EUs stance on

migrants.
And in a clear message to hardline states who have refused to
participate in a European Union
migrant relocation scheme, the
79-year-old leader of the Catholic Church took with him three
Muslim Syrian families whose
homes have been bombed.
“You are not alone... do not
lose hope,” the pope, who was
accompanied by Ecumenical
Patriarch Vartholomaios and
Archbishop Ieronymos, the head
of the Church of Greece, told
migrants at the Moria registra-

tion centre, where around 3,000
people are being held.
The vast majority have requested asylum but will likely be
deported under a controversial
agreement reached last month
to tackle Europe’s refugee crisis
by sending all irregular migrants
who land in Greece back to
Turkey.
As the pope was escorted
through Moria to meet a select
number of migrants, one man
broke into tears as he knelt at

Continued on Page 7
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(Συνέχεια από σελίδα 1)

Την Κύπρο εκπροσώπησε
ο Επίτροπος για Θέματα
Αποδήμων,Φώτης Φωτίου,ενώ
παρέλασαν επίσης ο Δημοκρατικός
Γερουσιαστής Τσαρλς Σούμερ,ο
οποίος δήλωσε στη Greek News
ότι “αγαπούμε τους Ελληνες
και όσο περισσότεροι Ελληνες
ζουν στη Νέα Υόρκη και στις
Ηνωμένες Πολιτείες τόσο το
καλύτερο”, βουλευτής Κάρολιν
Μαλόνι,που έχει χαρακτηριστεί
ως Μπουμπουλίνα,και εκλεγμένοι
ομογενείς σε πολιτικά αξιώματα της
Νέας Υόρκης.
Την Κυριακή 10 Απριλίου 2016
ο υπουργός Δημήτρης Βίτσας.
παρακολούθησε τη δοξολογία στον
Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας
του Μανχάταν και στη συνέχεια
παρέστη στηπαρέλαση που έγινε
στην 5η Λεωφόρο.
Περισσότερα από 120 τμήματα,
ενορίες, σχολεία, εθνικοτοπικοί
σύλλογοι και Ομοσπονδίες,
αθλητικά σωματεία, φοιτητικοί
και μαθητικοί σύλλογοι και άλλοι
ομογενειακοί φορείς,πήραν μέρος
στην παρέλαση με 46 άρματα και
13 φιλαρμονικές. Δυναμική ήταν
η συμμετοχή των ομογενών της
Νέας Ιερσέης με επικεφαλής τον
Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης, κ.
Ευάγγελο και τον πρόεδρο της
Ομοσπονδίας, Σάββα Τσίβικο.
Στη παρέλαση συμμετείχαν 22
μαθητές του Ελληνικού Κολεγίου
Θεσσαλονίκης,που είναι το
μοναδικό σχολείο από την Ελλάδα
που συμμετέχει τα τελευταία χρόνια
κατόπιν επίσημης πρόσκλησης από
το Προξενείο της Ελλάδας της Νέας
Υόρκης,την Ομοσπονδία Ελληνικών
Σωματείων Νέας Υόρκης και τον
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, μαζί με
την
Προεδρική Φρουρά στην παρέλαση
για την επέτειο της Ελληνικής
Ανεξαρτησίας.
Οι 22 μαθητές και οι μαθήτριες
του Κολεγίου παρέλασαν αμέσως
μετά τους άνδρες της Προεδρικής
Φρουράς.
Το άγημα της Προεδρικής Φρουράς
που κατά παράδοση “ανοίγει” την
παρέλαση της Ομογένειας ,η μεγάλη
ομάδα των σημαιοφόρων του
Ελληνικού Κολεγίου που ταξίδεψε
στην Νέα Υόρκη ειδικά γι αυτό
το σκοπό,η τεράστια σημαία της
Ακρόπολης που κρατούσαν μαζί
με το δήμαρχο της πόλης Μπιλ
ντε Μπλάτζιο αριστούχοι μαθητές
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από Ελληνοαμερικανικά σχολεία
της περιοχής, έδωσαν ξεχωριστό
τόνο και παλμό και σκόρπισαν
ρίγη συγκίνησης και ενθουσιασμό
στους ομογενείς ενώ προκάλεσαν
μηνύματα αλληλεγγύης και
συμπαράστασης για τον
δοκιμαζόμενο Ελληνικό λαό, τα
οποία συνόψισε ο δήμαρχος ντε
Μπλάτζιο με την φράση “σήμερα
είμαστε όλοι Έλληνες”.
Στην εξέδρα των επισήμων ήταν
-μεταξύ άλλων- ο Δημ. Βίτσας, ο
πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος
Αμαρουσίου, Γιώργος Πατούλης,
ο περιφερειάρχης Νοτίου
Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος,
ο Δήμαρχος Σάμου, Μιχάλης
Αγγελόπουλος, ο στρατηγός ε.α
Φραγκούλης Φράγκος και ο βοηθός
επιτελάρχης της ΕΛ.ΑΣ., Μανώλης
Σφακιανάκης και ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης με την
σύζυγό του,ενώ στο περιθώριο της
επίσκεψής του συναντήθηκε με τον
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο
και με τον δήμαρχο της Νέας
Υόρκης Μπιλ Ντε Μπλάσιο.
Επίσης παρευρέθηκε σε εκδήλωση
που διοργάνωσε ο δήμαρχος Νέας
Υόρκης Bill de Blasio με την
ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της
Ελλάδας,στη τελετή έπαρσης της
Ελληνικής σημαίας στο κέντρο
της Νέας Υόρκης,στο ετήσιο
Εθνικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας
Κυπριακών Οργανώσεων ΗΠΑ
όπου και απηύθυνε χαιρετισμό,
στο δείπνο που παρατέθηκε από
την Ομοσπονδία Ομογενειακών
Οργανώσεων Νέας Υόρκης.
Στη διάρκεια της παραμονής του
είχε συναντήσεις με τον Γενικό
Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα
Υόρκη, με τον Αρχιεπίσκοπο
Αμερικής Δημήτριο, με τον
Δήμαρχο Νέας Υόρκης, με τον
γερουσιαστή Leonidas Raptakis,
καθώς και με ομογενείς με πλούσια
δράση και άλλους Αμερικανούς και
Ελληνοαμερικανούς πολιτικούς,
όπως και με στρατιωτικούς που
υπηρετούν στις ΗΠΑ.
Η παρέλαση της Νέας Υόρκης
είναι η μεγαλύτερη εκτός Ελλάδος
και αποτελεί ιστορικό θεσμό που
ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1893,
όταν κυμάτισε για πρώτη φορά η
Ελληνική Σημαία στο Δημαρχείο
της πόλης.
Μετά το πέρας της παρέλασης ο
ΑΝΥΕΘΑ Δημήτρης Βίτσας έκανε
την εξής δήλωση:
«Και για την Ελληνική ομογένεια
και για την Ελλάδα αλλά και
για μένα προσωπικά, νομίζω

ότι ενωμένοι μπορούμε να
ξεπεράσουμε τις δυσκολίες του
παρόντος και να σταθεροποιήσουμε
τη χώρα μας. Η ομογένεια μπορεί
πολύ να βοηθήσει σ’ αυτή την
κατεύθυνση αλλά και μ’ αυτό τον
τρόπο η Ελλάδα να βοηθήσει την
ομογένεια. Να είναι όλοι σίγουροι
ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό,
αξιοποιώντας τις δυνατότητες της
χώρας, αξιοποιώντας την ομογένεια
και την ελληνική διασπορά σε
όλον τον κόσμο, στους οποίους
θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερες
δυνατότητες να επενδύσουν στην
Ελλάδα».
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας,
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης,
παρακολούθησε ως τελετάρχης
την παρέλαση προσκεκλημένος
της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Σωματείων Μείζονος Νέας
Υόρκης,,αμέσως μετά έκανε τις
ακόλουθες δηλώσεις:
«Είμαι πραγματικά πολύ
χαρούμενος, που έχω τη δυνατότητα
να συμμετέχω σε αυτήν την
ξεχωριστή γιορτή της Ομογένειας.
Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες της
Αμερικής παρελαύνουν, σήμερα,
στην 5η Λεωφόρο, διατρανώνοντας
την καταγωγή τους, την αγάπη τους
για τον τόπο από τον οποίο έφυγαν.
Νομίζω, ότι σήμερα, περισσότερο
παρά ποτέ, το μήνυμα το οποίο
είχαμε την ευκαιρία, ως Νέα
Δημοκρατία, να στείλουμε, τις
τελευταίες δύο ημέρες, είναι ότι
είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε
τη δυνατότητα σε αυτούς τους
ανθρώπους να ψηφίζουν στο μόνιμο
τόπο διαμονής τους. Γνωρίζω πολύ
καλά την Ομογένεια.
Γνωρίζω τη δύναμή της και γνωρίζω
την αγάπη της για τη μητέρα
πατρίδα. Γνωρίζω, επίσης, ότι η
Ομογένεια έχει τη δυνατότητα
να βλέπει τα τεκταινόμενα στην
Ελλάδα, μακριά από τα πάθη της
πολιτικής αντιπαράθεσης και να
ενδιαφέρεται πραγματικά για
το τι είναι καλό για το δημόσιο
συμφέρον.
Πιστεύω ότι έχουμε πολλά ακόμα
να κάνουμε για να ενδυναμώσουμε
τις σχέσεις της μητέρας πατρίδας
με την Ομογένεια. Είναι ένας
κρυμμένος θησαυρός η ελληνική
Ομογένεια, όπου και αν βρίσκεται.
Και, ειδικά, η ομογένεια της
Αμερικής. Είναι εξαιρετικά
συγκινητικό, σήμερα, σε αυτήν την
πολύ όμορφη γιορτή, να βλέπουμε
κυρίως νέα παιδιά να κρατάνε τις
ελληνικές σημαίες, να παρελαύνουν
με τα κοστούμια του τόπου τους
και να κρατάνε ζωντανές τις
παραδόσεις της ιδιαίτερης πατρίδας
τους».
Δημοσιογράφος: Χθες, είπατε ότι
πρέπει να ξαναβρούμε το δρόμο
της ενότητας ως Έθνος και να
παραμερίσουμε τους διχαστικούς
λαϊκισμούς.
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πάντα
πίστευα ότι η Ελλάδα πρέπει να
προχωρήσει ενωμένη, μακριά από

(Συνλεχεια στη σελίδα 10)
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Βατικανό:

Αρχαίες ελληνικές
πόλεις που δεν
Οχτώ πραγματα που ίσως δεν γνωρίζετε υπάρχουν σήμερα
Το Βατικανό όπως όλοι γνωρίζουν, αποτελεί ένα ανεξάρτητο κρατίδιο που δημιουργήθηκε το 1929.
υπό ελληνική
Υπάρχουν δεκάδες κρυφές και φανερές γνώσεις που αφορούν αυτό το μικροσκοπικό κρατίδιο
και σήμερα σας παρουσιάζουμε οκτώ από αυτές.
κατοχή
Η Ελλάδα είναι γνωστή ως ένας όμορφος τουριστικό προορισμός
1. Το
και ίσως ο καλύτερος προορισμός του κόσμου. Οι Έλληνες είχαν
αποικίσει και κυριαρχήσει στα περισσότερα μέρη του τότε γνωστού
κόσμου. Εδώ είναι οι 10 αρχαίες ελληνικές πόλεις που έχουν πάψει
μικρότερο
να είναι υπό ελληνική κατοχή:
κράτος του
Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος
Ονομάστηκε και ιδρύθηκε το 331 π.Χ. από τον πλέον μεγάλο
κόσμου.
Έλληνα Μέγα Αλέξανδρο και παρέμεινε η πρωτεύουσα της
βυζαντινής Αιγύπτου της ελληνιστικής, ρωμαϊκής, πάνω από χίλια
χρόνια μέχρι κατακτήθηκε το 641 μ.Χ. από τους μουσουλμάνους.
Ένα από τα πιο διάσημα μέρη σε αυτή την πόλη είναι η βασιλική
βιβλιοθήκη που είναι η πιο περίφημη και η πιο μεγάλη βιβλιοθήκη
στην Αρχαιότητα.

Με συνολικό μέγεθος 0,44
τετραγωνικά χιλιόμετρα,
αποτελεί το μικρότερο κράτος
του κόσμου και διαθέτει, όπως
είναι φυσικό, μόνο οδούς και
όχι λεωφόρους.
2. Η επίσημη γλώσσα δεν
είναι τα Λατινικά.
Στην πραγματικότητα το
Βατικανό δεν έχει επίσημη γλώσσα. Τα πιο σημαντικά έγγραφα είναι γραμμένα στα Ιταλικά αλλά δεν
υπάρχει κανόνας σχετικά με αυτό. Τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ισπανικά είναι κάποιες
από τις γλώσσες που ακούγονται συχνά στους διαδρόμους του.
3. Το Βατικανό αναγνωρίζει την πιθανότητα ύπαρξης ζωής σε άλλους πλανήτες.
Σε έκπληξη πολλών, η επίσημη στάση
του Βατικανού στο θέμα αυτό είναι
ότι υπάρχει η θεωρητική πιθανότητα
να ισχύει. Την δήλωση αυτή την έκανε
ο πατήρ Jose Funes, διευθυντής του
αστεροσκοπείου του Βατικανού, το
2006.
4. Έχει τον υψηλότερο δείκτη
εγκληματικότητας στον κόσμο.
Το Βατικανό, με βάση απογραφή του
2006, έχει πληθυσμό 492 άτομα. Το
ίδιο έτος, η χώρα είχε 341 αστικές και
486 κακουργηματικές υποθέσεις. Σε
σχέση με τον συνολικό του πληθυσμό,
αποτελεί το κράτος με τον μεγαλύτερο
δείκτη εγκληματικότητας στον κόσμο. Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος αυτών των υποθέσεων αφορούν
τους τουρίστες που συρρέουν κατά εκατομμύρια κάθε χρόνο κάτι που μας οδηγεί στο επόμενο θέμα για
το Βατικανό.
5. Έχει τον μεγαλύτερο τουριστικό δείκτη στον κόσμο.
Το 2007 είχε πάνω από 4.3 εκατομμύρια επισκέπτες, κάτι που το τοποθετεί στην κορυφή της κατα
κεφαλήν επισκεψημότητας του κόσμου μιας και αντιστοιχούν 8,739 επισκέπτες ανά κάτοικο.
Αναλογιστείτε ότι η Γαλλία, που θεωρείται ο πιο συχνός τουριστικός προορισμός, έχει 1,26 επισκέπτες
ανά κάτοικο.
6. Το κυριότερο προϊόν που εξάγει είναι τα γραμματόσημα.
Εκτός από το εισόδημα που παρέχουν στο Βατικανό οι επισκέπτες, το προϊόν που προσφέρει τα
μεγαλύτερα έσοδα στο κρατίδιο είναι τα γραμματόσημα. Οστόσο το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων
του προέρχεται από τις δωρεές,
γνωστές ώς Peter's Pence, που
κάνουν οι πιστοί για την ενίσχυση
της Αγίας Έδρας. Το 2007 οι
δωρεές ήταν 79.837.843 δολάρια,
παρουσιάζοντας πτώση από το
2006 που είχαν συγκεντρωθεί
101.900.192 δολλάρια. Τα έξοδα
του Βατικανού για το 2007 ήταν
307.000.000 δολλάρια.
7. Διαθέτει το μεγαλύτερο
ποσοστό αστυνομικών ανά
κάτοικο.
Η πόλη συνολικά διαθέτει 260
ένστολους κάτι που μας κάνει την
αναλογία έναν αστυνομικό ανά 2 κατοίκους. Ωστόσο δεν διαθέτει φυλακή, κάτι που το αναλαμβάνει η
Ιταλική κυβέρνηση με έξοδα φυσικά του Βατικανού.
8. Το Βατικανό χρηματοδότησε το Watergate Hotel.
Μια ιταλική εταιρία real estate, η αποκαλούμενη Societa Generale Immobiliare (SGI), ήταν υπεύθυνη
για την κατασκευή του ξενοδοχείου Watergate και του συγκροτήματος κατοικιών που το περιβάλλουν.
Το Βατικανό κατέχει το 20% των μετοχών της SGI.

Βυζάντιο (Κωνσταντινούπολη),Τουρκία
Η πόλη ιδρύθηκε από Έλληνες αποίκους το 657 π.Χ. από τα Μέγαρα
και ονομάστηκε Βυζάντιον (Βυζάντιο) μετά τη βασιλεία του βασιλιά
Βύζα. Διατηρεί το όνομά της σχεδόν χίλια χρόνια μέχρι που ο
μεγάλος Κωνσταντίνος αποφάσισε την μετονομάζει. Είναι μοναδική
πόλη στον κόσμο που βρίσκεται σε δύο ηπείρους την Ευρώπη και
την Ασία.
Μασσαλία, Γαλλία
Σήμερα καλείται ως Μασσαλία και θεωρείται ως μία από τις
μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας μετά το Παρίσι και έχει το
μεγαλύτερο λιμάνι εμπορικών πλοίων όχι μόνο στο εσωτερικό
της αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Έγινε γνωστή από έλληνες
εξερευνητές που την χρησιμοποιούσαν για συναλλαγές και
την ονόμασαν Μασσαλία. Εκτός από ότι ήταν διάσημη για την
παραγωγή σαπουνιού ήταν και ένα από τα πιο πολυσύχναστα
εμπορικά λιμάνια στον αρχαίο κόσμο.
Εμπόριον, Ισπανία
Σήμερα η πόλη είναι γνωστή ως Empuries και ιδρύθηκε το 575
π.Χ. από Έλληνες αποίκους και εξερευνητές από τη Φώκαια, που
έγινε «Εμπόριον» που σημαίνει “τόπος διαπραγμάτευσης” για τους
Έλληνες. Εγκαταλείφθηκε λόγω της θέσης της επειδή ήταν πολύ
εύκολο για τους κουρσάρους και τους πειρατές να έρχονται στο
σημείο. Ωστόσο τα ερείπια που έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια
θυμίζουν στους τουρίστες και τους ντόπιους το ελληνικό παρελθόν
και το ένδοξο εμπόριο της πόλης.
Σύβαρη, Ιταλία
Η πόλη που βρίσκεται σήμερα στην Νότια Ιταλία είχε ιδρυθεί το 720
π.Χ. από Troezenianκαι Αχαιών αποίκων. Η πόλη είχε γίνει διάσημη
για την θέση της στον Κόλπο Ταράντα και έγινε συνώνυμο με την
πολυτέλεια και τον πλούτο.
Αλεξάνδρεια στον Καύκασο, Πακιστάν, Ινδία και Αφγανιστάν
Είναι μια άλλη πόλη που το όνομά της το πήρε από τον μεγάλο
Έλληνα βασιλιά Μέγα Αλεξάνδρο, ο οποίος κατέκτησε ολόκληρη
την περιοχή και βρήκε αυτή την πόλη. Η πόλη γίνεται η πρωτεύουσα
του μεγάλου βασιλείου και καλύπτει τα τμήματα των σημερινών
χωρών Πακιστάν, Ινδία και Αφγανιστάν.
Αντιόχεια, Ισραήλ
Σήμερα είναι ένας αρχαιολογικός χώρος στο Ισραήλ με εκπληκτική
θέα στη θάλασσα της Γαλιλαίας που προσελκύει τουρίστες ,αλλά
πριν από την αρχαιότητα ήταν μια ελληνορωμαϊκή πόλη και
μέρος της “Δεκάπολης”, μια περιοχή η οποία έχει δέκα πόλεις που
καλύπτει μεγάλες θέσεις όπως είναι η Συρία και η Ιορδανία.
Bouthroton, Αλβανία
Είναι επίσης γνωστή ως Βουθρωτό. Ιδρύθηκε ως μία από τις
επίσημες πόλης μεταξύ του έκτου και όγδοου αιώνα π.Χ. από
Κορίνθιους αποίκους και εξερευνητές. Η πόλη είναι μια αρχαία
ελληνική πόλη που ρέει η ανθρώπινη δραστηριότητα και
αποτελούσε ένα από τα τμήματα του ελληνικού βασιλείου της
Ηπείρου.
Ηλιούπολη, Λίβανο
Το 334 π.Χ., η πόλη ονομάστηκε Ηλιούπολη από την ελληνική λέξη
της Helios, σημαίνει «ήλιος» και «πόλις» που σήμαινε πόλη.” Ο
χαρακτήρας αυτής της πόλης διατηρήθηκε κατά κανόνα ρωμαϊκός
και μερικοί από τους ναούς είναι αφιερωμένοι σε έλληνες θεούς και
ειδικά για το Δία.
Μυρμήκιο, Ρωσία / Ουκρανία
Βρισκόταν στις ακτές του Κιμμερίου Βοσπόρου. Σύντομα έγινε
η πλουσιότερη πόλη στην περιοχή. Κάτω από την επίδραση των
Ελλήνων η πόλη άκμασε σε διαφορετικά επίπεδα και ήταν γνωστή
για την παραγωγή υψηλής ποιότητας κρασιού.

Το Attawapiskat
κηρύχθηκε σε κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης μετά
από”επιδημία”αυτοκτονιών
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Το Attawapiskat First Nation στο Οντάριο,είναι μια
μικρή φτωχική κοινότητα 2.000 ανθρώπων όπου
κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από
11 απόπειρες αυτοκτονίας,αναφέρει το CTV News.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ,σημειώθηκαν 11 απόπειρες αυτοκτονίας
και ενώ ήδη στην απομακρυσμένη βόρεια κοινότητα του Attawapiskat First Nation στο Οντάριο είχαν σημειωθεί 28 ακόμη
απόπειρες αυτοκτονίας τον περασμένο μήνα.
Περισσότερα από 100 άτομα στην κοινότητα έχουν αποπειραθεί
να αυτοκτονήσουν από τον περασμένο Σεπτέμβριο,και ένα
άτομο πέθανε. νεότερος ήταν 11,ο μεγαλύτερος 71. Ο Charlie
Angus,τοπικό μέλος του κοινοβουλίου,δήλωσε στον Καναδικό
Τύπο πως ήταν ένας εφιάλτης με όλο και περισσότερες απόπειρες
αυτοκτονίας, κυρίως μεταξύ νέων, κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η Εταιρεία TMG και η οικογένεια
του Perry Askounis, εύχονται
στους πελάτες και στην ομογένεια

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
&
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Η περιφερειακή κυβέρνηση έστειλε μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων,
με συμμετοχή κοινωνικών λειτουργών και νοσηλευτών ψυχικής
υγείας στην κοινότητα μετά τις δηλώσεις ενώ η ομοσπονδιακή

Panama Papers/ Πώς εμπλέκεται
ο Σταύρος Παπασταύρου
Ως μέλος των συμβουλίων τριών παναμέζικων ιδρυμάτων εμφανίζεται ο πρώην σύμβουλος του
Αντώνη Σαμαρά. Τι απάντησε ο ίδιος μετά τον θόρυβο που προκάλεσε η διαρροή των εγγράφων.
υπηρεσία υγείας του Καναδά έχει στείλει και δύο συμβούλους
ψυχικής υγείας, για να συμμετάσχουν στη μονάδα αντιμετώπισης.
Η κάτοικος Jackie Hookimaw αναφέρει πως η επιδημία ξεκίνησε
το φθινόπωρο, όταν η 13χρονη ανιψιά της Sheridan έβαλε τέλος
στη ζωή της. Το μικρό κορίτσι αυτοκτόνησε έχοντας πέσει θύμα
εκφοβισμού στο σχολείο και ενώ ταλαιπωρούνταν από προβλήματα
υγείας. “Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα θλίψης”,είπε “Υπάρχει
κανονική θλίψη, όταν κάποιος πεθαίνει από ασθένεια ή γηρατειά.
Και υπάρχει και μια πιο περίπλοκη θλίψη, με σοβαρό τραύμα, όπως
όταν κάποιος αυτοκτονεί. “ Τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι
αυτοκτονίες συνδέονται με τα περιστατικά θλίψης που προκαλεί
ο θάνατος καθώς δεν υπάρχει καμία στήριξη στην μικρή αυτή
κοινότητα, αλλά και με τις πολύ κακές συνθήκες διαβίωσης.
Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό,δήλωσε στο Twitter: “Τα νέα
από το Attawapiskat είναι αποκαρδιωτικά. Θα συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για όλους
τους αυτόχθονες λαούς. “
Μια άλλη κοινότητα στη δυτική επαρχία της Μανιτόμπα
απηύθυνε έκκληση για ομοσπονδιακή βοήθεια τον περασμένο
μήνα,αναφέροντας έξι αυτοκτονίες σε δύο μήνες και 140 απόπειρες
αυτοκτονίας μέσα σε δύο εβδομάδες.1,4 εκατομμύρια αυτόχθονες
του Καναδά, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 4% του πληθυσμού
της χώρας, έχουν υψηλότερα επίπεδα φτώχειας και χαμηλότερο
προσδόκιμο ζωής από ό, τι οι υπόλοιποι Καναδοί και είναι πιο συχνά
θύματα βίαιων εγκλημάτων,εθισμού και φυλάκισης.
Το CBC News Καναδά δήλωσε πως η έξαρση των αποπειρών
αυτοκτονίας συνδέονται με χρήση ναρκωτικών, σωματική
και σεξουαλική κακοποίηση και εκφοβισμό στο σχολείο. Τα
προβλήματα που μαστίζουν τις απομακρυσμένες κοινότητες
αυτοχθόνων ήρθαν ξανά στη δημοσιότητα τον Ιανουάριο, όταν ένας
ένοπλος σκότωσε τέσσερις ανθρώπους στο La Loche, Saskatchewan.

Tο προφίλ του Σταύρου Παπασταύρου μνημονεύεται ως μέλος των Συμβουλίων τριών παναμέζικων
ιδρυμάτων: το Diman Foundation και το Green Shamrock Foundation, τα οποία έχουν διαλυθεί, και
το Aisios Foundation, το οποίο εμφανίζεται είναι ενεργό μέχρι σήμερα.
«Λίγο καιρό αφού ο Αντώνης Σαμαράς ήρθε στην εξουσία με τις ελληνικές εκλογές του Ιουνίου
του 2012, ο Σταύρος Παπασταύρου, δικηγόρος και επί μακρόν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας
βρέθηκε να εργάζεται για τον νέο πρωθυπουργό ως αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού για
τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποθέσεις. Ενώ η δουλειά του αρχικά φαινόταν ασαφής, ο Παπασταύρου
κατέληξε να γίνει επικεφαλής διαπραγματευτής του Σαμαρά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη διάρκεια της ελληνικής
διάσωσης. Εντωμεταξύ, μία έρευνα για φοροδιαφυγή εντόπισε τραπεζική κατάθεση ύψους 6,9
εκατομμυρίων δολαρίων σε ελβετικό λογαριασμό της HSBC με το όνομα του Παπασταύρου. Εκείνος
αρνήθηκε ότι τα χρήματα ήταν δικά του αλλά πλήρωσε πρόστιμο ύψους 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων
στις 2 Φεβρουαρίου 2016 ώστε να αποφύγει διώξεις για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Έχει
ορκιστεί να αποδείξει ότι το πρόστιμο ήταν άδικο και να προκαλέσει την ανάκλησή του».
Από τα έγγραφα που δημοσιεύονται στο ICIJ.org φαίνεται ότι από το 2005 έως το 2014 ο
Παπασταύρου ήταν μέλος των παναμέζικων ιδρυμάτων Green Shamrock Foundation και Diman
Foundation. Το 2006 διορίστηκε αναπληρωτής πρόεδρος του Aisios Foundation το οποίο υπάρχει
σήμερα.
Όπως αναφέρουν οι συντάκτες των κειμένων της ειδικής εφαρμογής, αρχικά ο Παπασταύρου είπε
ότι δεν θυμάται τα ιδρύματα, αλλά αργότερα δήλωσε ότι τα αρχεία του έδειχναν πως είχε θητεύσει
ως μέλος των συμβουλίων των ιδρυμάτων Green Shamrock, Diman καιAisios. Είπε επίσης ότι το
έκανε για «δύο μακρόχρονους οικογενειακούς φίλους» και ότι δεν είχε «ιδιοκτησιακά συμφέροντα
οποιουδήποτε είδους σε αυτές τις οντότητες», και «δεν είχε καμία υποχρέωση» να τις δηλώσει στις
φορολογικές αρχές. Σε επόμενο μήνυμά του ανέφερε ότι τα συμβούλια θα ενεργοποιούνταν μόνο εάν
ο ιδρυτής των ιδρυμάτων πέθαινε, το οποίο «ποτέ δεν συνέωη» για κανένα από τα τρία ιδρύματα.
Δικηγορική εταιρεία που εμφανίστηκε να εκπροσωπεί τον ιδιοκτήτη του ιδρύματος Aisios έγραψε στο
ότι ο Παπασταύρου παραιτήθηκε το 2012 και ότι ποτέ δεν είχε «δικαίωμα στα περουσιακά στοιχεία
του ιδρύματος και ποτέ δεν έλαβε κάποια αμοιβή». Οι συγκεκριμένες δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν
πριν από την Κυριακή, οπότε ξεκίνησαν τα δημοσιεύματα με τα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας.
Σε ανακοίνωσή του την Δευτέρα, μετά την αποκάλυψη εμφάνισης του ονόματός του στα Panama
Papers, ο Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι δεν ήταν μέλος διοικητικών συμβουλίων (τα οποία
έχουν εκτελεστικές εξουσίες) ή κάτοχος offshore. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του την διαχείριση των
ιδρυμάτων ασκούσαν οι ιδρυτές τους και τα συμβούλια δεν είχαν συμμετοχή στην διοίκηση.
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ΜΟΣΧΟΒΟΛΗΜΑΤΑ

«Το ροδοκοκκινίζον σφακτόν, έκνιζεν και
έσιζεν εις το πυρ», περιγράφει
ο Παπαδιαμάντης στον «Λαμπριάτικο
Ψάλτη».

Γύρω από τα Αμνοερίφια
Κείμενα - food styling: Σιμόνη Καφίρη

Είναι και τα ατέλειωτα εδέσματα με αμνοερίφια, ψημένα
στον ξυλόφουρνο ή στον φούρνο της κουζίνας μας, πάνω
σε κλημα - τόβεργες, ολόκληρα ή κομματιαστά, μέσα σε
πήλινα πιθάρια, γεμιστά, τυλιγμένα ρολά ή μαγειρεμένα
μαζί με ανοιξιάτικα χορτα - ράκια. Κατά τόπους και
κατά τρόπους, οι πασχαλιάτικες μαγειρικές γιορτάζουν
τον πολύχρωμο ερχομό της άνοιξης! Το Πάσχα, που
σηματοδοτεί και το τέλος της νηστείας και όλη η Ελλάδα
ξεχύνεται στις εξοχές, στους κήπους, ακόμα και στους
δρόμους, το πιο συχνό σκηνικό περιλαμβάνει αμνοερίφια,
κοντοσούβλια και κο - κορέτσια. Τότε που βγαίνουν έξω
ψησταριές, ανοίγονται λάκκοι, στοιβάζονται βουνά οι
κληματόβεργες και σουβλίζονται σε αργούς ρυθμούς,
συνήθως με μουσική υπόκρου - ση δημοτικών ασμάτων.
Μια επιστροφή στις ρίζες, τιμώντας έτσι τις γευ - στικές
παραδόσεις μας.
Εμείς είμαστε εδώ για να σας προτείνουμε και φέτος
καινούργιες ιδέες για συνδυασμούς γεύσεων. Ιδέες με σύγχρονη
ματιά, χωρίς ωστόσο να απομακρυνθούμε από το ελληνικό
πασχαλινό ρεπερτόριο. Ετσι, στις σελί- δες που ακολουθούν
σας παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας για μενού σερβιρισμένα
ξεχωριστά σε πιατέλες. Κάθε μενού -ή «στίχος εδεσμάτων» επί το
ελληνικότε - ρον- περιλαμβάνει το ορεκτικό που θα «γαργαλίσει»
την όρεξη καθώς περιμένουμε τον «πρωταγωνιστή» της ημέρας,
κατσικάκι ή αρνάκι, μαζί με το συνοδευτικό του, αλλά και ιδέες
για ένα δροσερό επιδόρπιο. Φυσικά, δεν ξεχνάμε τα σαλατικά που
θα «αγκαλιά - σουν» αυτά τα μενού! Εδώ, όλα επιτρέπονται. Στον
μανάβη της γειτονιάς μας ή στη λαϊκή, ας παρασυρ - θούμε από τις
μυρωδιές, τα χρώματα και τη φρεσκάδα των λαχανικών. Φυλλώματα
με ατέλειωτα σχήματα, σε όλη την γκάμα του πράσινου, θα γίνουν
το «χαλί» για να ακουμπήσουν απαλά ατέλειωτοι φρέσκοι καρποί,
λιαστοί και τουρσί, ακόμα και σπόροι. Για μια ζηλευ - τή σαλάτα
χρησιμοποιούμε όσο μεγαλύτερη ποικιλία ζαρζαβατικών. Αν τα
άτομα είναι πολλά, προτείνω να τοποθετήσουμε την ποικιλία μας
σε διαφορετικά μπολ ή πιατέλες, αφήνοντας τους καλεσμένους να
διαλέξουν και να φτιάξουν τον δικό τους συνδυασμό, σύμφωνα
με τα γούστα τους. Κι από δίπλα, το μπουκάλι με μια υπέ - ροχη
βινεγκρέτ, για να την περιχύσουν και να δώσουν στη σαλάτα ακόμα
περισσότερη γεύση και άρωμα...

ΜΑΓΕΙΡΙΤΣΑ
ΥΛΙΚΑ 1/2 κιλό εντεράκια
αρνίσια 1 συκωταριά εκτός
από τα πνευμόνια 2 ματσάκια
φρέσκα κρεμμυδάκια 1
ματσάκι φρέσκο άνηθο 1 φλ.
του καφέ ρύζι 1 αβγό 1,5 L
νερό ζεστό χυμό από μισό
λεμόνι ελαιόλαδο αλάτι,
πιπέρι.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Πλένουμε πολύ καλά τα
εντεράκια και τη συκωταριά.
Τα ρίχνουμε σε βραστό
νερό για 5 λεπτά και τα
στραγγίζουμε. • Ψιλοκόβουμε
τα εντεράκια, το φρέσκο
κρεμμυδάκι και τον άνηθο και
κόβουμε τη συκωταριά μας
σε μικρά κυβάκια. • Σε έναν
τεντζερέ ρίχνουμε 3 κουταλιές
ελαιόλαδο, τα ψιλοκομμένα
εντερά- κια και τη συκωταριά

και τα τσιγαρίζουμε
ελαφρά. Ρίχνουμε και τα
φρέσκα κρεμμυδάκια και τα
φέρνουμε όλα μαζί μια γύρα.
Προσθέτουμε 1,5 λίτρο ζεστό
νερό. Ρίχνουμε τον άνηθο
ψιλοκομμένο, το ρύζι, αλάτι
και πιπέρι και αφήνουμε να
βράσουν μέχρι να μαλακώσει
το ρύζι. • Για το αβγολέμονο
παίρνουμε μια μπασίνα, σπάμε
το αβγό μας και το χτυ- πάμε
καλά καλά μέχρι να γίνει
κρεμώδες. Ρίχνουμε τον χυμό
λεμονιού και συ- νεχίζουμε
το χτύπημα. Παίρνουμε λίγη
από τη ζεστή σούπα και
συνεχίζουμε να χτυπάμε το
αβγολέμονο. Μετά σιγά σιγά
το χύνουμε στην κατσαρόλα με
τη μαγειρίτσα μας. Σερβίρουμε
σε βαθύ πιάτο και γαρνίρουμε
με φρέσκο άνηθο.

Πηχτή μαγειρίτσας με κρέμα τραχανά
ΥΛΙΚΑ: 1 κιλό έτοιμη μαγειρίτσα • 3-4 φύλλα μαρουλιού • 12 φύλλα
ζελατίνη • 200 γρ. τραχανά • 1 ξερό κρεμμύδι χοντροκομμένο • 2 φύλλα
δάφνη • 3 κ.σ. παρθέ- νο ελαιόλαδο • 1 λεμόνι • αλάτι, πιπέρι ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Μουσκεύουμε τη ζελατίνη σε κρύο νερό να μαλα- κώσει.
• Βάζουμε τη μαγειρίτσα να πάρει μια βράση και προσθέτουμε τη ζελατίνη.
Ανακατεύουμε καλά ώστε να διαλυθεί και αφήνουμε να κρυώσει εντελώς
σε θερμο- κρασία δωματίου. • Στρώνουμε τα φύλλα μαρουλιού σε φόρμα
και ρίχνουμε από πάνω τη μαγειρίτσα. Πιέζουμε καλά και την αφήνουμε
στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες, μέχρι να σφίξει. Σημείωση: Το μαρούλι
θα δώσει μια ωραία εικόνα όταν ανα- ποδογυρίσουμε τη φόρμα. • Βράζουμε
τον τραχανά σε κατσαρολάκι με 400 ml νερό, το κρεμμύδι και τη δάφνη,
για 15 λεπτά, μέχρι να χυλώσει. Αφαιρούμε τη δάφνη, προσθέτουμε το λάδι,
αλάτι, πιπέρι και χτυπάμε σε multi ή μπλέντερ, ώστε να γίνει μια ωραία
κρέμα. • Ξεφορμάρουμε την πηχτή σε πιατέλα. Σερβίρουμε σε φέτες μαζί
με κρέμα τραχανά και, αν θέλουμε, λίγο λεμόνι. Tip: Δοκιμάστε να

προσθέσετε κάππαρη ή αγγουράκι τουρσί, ταιριάζει πολύ!

Περιμένοντας να ψηθεί το
πασχαλινό αρνάκι, ένας πικάντικος και πάντα ευπρόσδεκτος μεζές
για το κρασί, με ηπει- ρώτικη
καταγωγή.
Υλικά για 8 άτομα
1 συκωταριά αρνίσια 1½ κιλό
φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
1 φλ. άνηθο ψιλοκομμένο 1 φλ.
μαϊντανό ψιλοκομμένο 1 φλ.
δυόσμο ψιλοκομμένο 1 φλ. μυρώνια
ψιλοκομμένα μερικά έντερα καλά
πλυμένα (προαιρετικά) 3/4 φλ.
ελαιόλαδο χυμό λεμονιού αλάτι,
πιπέρι.
Tρόπος παρασκευής
• Ζεματάμε τη συκωταριά και την
ψιλοκόβουμε με το ψαλίδι της
κουζίνας σε μικρότερα κομμάτια. •
Στο μισό λάδι σοτάρουμε τα φρέσκα
κρεμμυδάκια. • Ανακατεύουμε όλα
τα μυρωδικά με τα σοταρισμέ- να
κρεμμύδια και στρώνουμε τη μισή
ποσότητα σε πυρίμαχο σκεύος.
Αλατοπιπερώνουμε ελαφρά
και ρί- χνουμε από πάνω την
ψιλοκομμένη συκωταριά. Προσθέτουμε εντεράκια πλεγμένα
σε μικρές κοτσίδες (αν θέλουμε)
και σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα
μυρωδικά. • Περιχύνουμε με το
υπόλοιπο ελαιόλαδο και 1 φλι- τζάνι
ζεστό νερό. • Σκεπάζουμε το σκεύος
και ψήνουμε σε προθερμα- σμένο
φούρνο στους 170°C για περίπου
35-40 λε- πτά. • Περιχύνουμε με
χυμό λεμονιού και σερβίρουμε χωρίς καθυστέρηση.
Tip: Αυτός ο μεζές μπορεί να γίνει
και στο τηγάνι. Σο- τάρουμε πρώτα
τα μισά κρεμμυδάκια, προσθέτουμε
τη συκωταριά, τη σοτάρουμε κι
αυτή κι ύστερα ρί- χνουμε τα
υπόλοιπα κρεμμυδάκια μαζί με τα
μισά μυ- ρωδικά. Ολοκληρώνουμε
«σβήνοντας» το φαγητό με τον
χυμό λεμονιού και προσθέτοντας
αλατοπίπερο και τα υπόλοιπα
μυρωδικά. Φυσικά, το ψήσιμο
στον φούρνο μάς απαλλάσσει
από τον κόπο μαγειρέματος της
τελευταίας στιγμής, λόγω των
πολλών υποχρεώ- σεων μας
αυτή τη γιορτινή ημέρα, μιας
και μπορούμε να ψήσουμε τις
«μυρωδιές» νωρίτερα και να τις
ξα- ναζεστάνουμε σκεπασμένες
με αλουμινόχαρτο για να μη
στεγνώσουν.

ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ
ΜΕ ΑΒΓΑ &
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ
ΥΛΙΚΑ:

δωματίου. • Πλένουμε καλά και βράζουμε τα παντζάρια χωρίς
να τα καθαρίσουμε, για 15-20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν
λίγο. Τα πλένουμε κάτω από κρύο νερό και με τα χέρια μας
εύκολα καθαρίζουμε και αφαιρούμε τις φλοίδες. • Σερβίρουμε τη
μελιτζανοσαλάτα σε ρηχή πιατέλα μαζί με τα παντζάρια, τα αβγά
κομμένα στη μέση, το υπόλοιπο ξύσμα λεμονιού και, αν θέλουμε,
τον υπόλοιπο χυμό και λίγο λάδι. Tip: Καλό είναι να συνθέσετε τη
σαλάτα ακριβώς πριν τη σερβίρετε, γιατί το παντζάρι θα βγάλει το
χρώμα του έπειτα από λίγο και θα χαλάσει ελαφρώς την εικόνα.

Η τέλεια σάλτσα βινεγκρέτ
Υλικά για σαλάτα 6 ατόμων:
1/4 φλ. ξίδι, άσπρο ή κόκκινο • 1 κ.σ. μουστάρδα Dijon • 1-2
κ.σ. μέλι ή πε - τιμέζι • 1,1/4 φλ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
• 1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο • 2-3 φιλέτα αντζούγιας
ψιλο - κομμένα • 3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες • 1 πρέζα
αλάτι • 1/2 καυτερή πιπερίτσα (προαιρετικά) • 1/4 φλ. μαϊντανό
ψιλοκομμένο • 1/2 φλ. φρέσκο κρεμμυδάκι ψι - λοκομμένο • 1
κ.σ. φυλλαράκια φρέσκου θυμαριού • αλάτι, πιπέρι
Tρόπος παρασκευής:
Βάζουμε σε βάζο με καπάκι τις αντζούγιες, το σκόρδο, το
κρεμμύδι, το αλάτι καθώς και τα υπόλοιπα υλικά, το κλείνουμε
και χτυπάμε δυνατά με - ρικά λεπτά. Εναλλακτικά, μπορούμε
να βάλουμε τα υλικά στο μπλέντερ και να ρίχνουμε, όσο αυτό
χτυπάει, το ελαι - όλαδο σαν κλωστή. Σε αυτήν την περίπτωση,
η σάλτσα θα γίνει πιο πυκνόρρευστη. • Αφήνουμε τη βινεγκρέτ
σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα, πριν τη χρησιμοποιή σουμε, για να αναμειχθούν τα αρώματά της. Αν έχουμε χρόνο, τη
φτιάχνουμε από την προηγούμενη μέρα και τη διατηρούμε στο
ψυγείο. Πριν την περιχύσουμε στη σαλά - τα μας, την αφήνουμε
σε θερμοκρασία δωματίου. Tip: Αν βάλουμε πιπερίτσα, τη
σοτάρουμε σε λίγο ελαιό - λαδο πριν την προσθέσουμε στα
υπόλοιπα υλικά.

Σούπα ψητού παντζαριού με γιαούρτι
ΥΛΙΚΑ:
1 κιλό παντζάρια • 2 κρεμμύδια • 2 σκελίδες σκόρδο • 3 φύλλα
δάφνη • 3 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί • 4 κ.σ. παρθένο ελαιόλαδο
• 1/3 κ.γ. κύμινο • 1L νερό ή ζωμό λαχανικών • 150 ml λευκό
ξηρό κρασί • 100 γρ. στραγγι - στό γιαούρτι • αλάτι, λίγο
μπούκοβο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Καθαρίζουμε τα παντζάρια και τα κρεμμύδια και τα κόβουμε σε
κομμάτια. • Τα βάζουμε σε ταψί μαζί με το ελαιόλαδο, το κρασί
και αλάτι και τα ψήνου - με σε προθερμασμένο φούρνο στους
180°C για 30 λεπτά. • Κατόπιν τα μεταφέρουμε σε κατσαρόλα
μαζί με το σκόρδο, το κύμινο, τη δάφνη, το μισό ξίδι, μπούκοβο
και το νερό ή τον ζωμό και μαγειρεύουμε για 20 λεπτά. • Χτυπάμε
τη σούπα σε μπλέντερ μέχρι να γίνει βελούδινη, δοκιμάζουμε
και αν θέλουμε προ - σθέτουμε λίγο ξίδι ή μπούκοβο ακόμη. •
Σερβίρουμε σε πιάτο, προσθέτοντας μια κουταλιά γιαούρτι, λίγο
ελαιόλαδο και μπούκοβο.

ΑΡΝΑΚΙ ΓΕΜΙΣΤΟ

1½ κιλό μελιτζάνες • χυμό και
ξύσμα από 2 λεμόνια • 1/2 κ.γ.
ρίγανη ξερή • 500 γρ. φρέσκα
παντζάρια • 3 αβγά κόκκινα
• 6 κ.σ. παρθένο ελαιόλαδο
•1/2 σκελίδα σκόρδο σε λεπτές
φέτες (προαιρετικά) • αλάτι,
φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΥΛΙΚΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ζεσταίνουμε το γκριλ του
φούρνου στη μεγαλύτερη
ένταση, βάζουμε τις μελιτζάνες
σε ένα ταψάκι τοποθετημένο
στο πάνω μέρος του φούρ- νου
και ψήνουμε για 15 λεπτά.
Αναποδογυρίζουμε και ψήνουμε
για άλλα 15. • Καθαρίζουμε
τις μελιτζάνες όσο είναι ακόμα
καυτές, φορώντας γάντια, και
χρησιμοποιώντας ένα κουτά- λι
χωρίζουμε τη σάρκα από τις
φλοίδες. • Ραντίζουμε αμέσως
με τον μισό χυμό και ξύσμα
λεμονιού, το λάδι, τη ρίγανη και
το σκόρδο. Αλατοπιπερώνουμε
και αφήνουμε να κρυώσουν
εντελώς σε θερμοκρασία

• Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε το λαδάκι και το βουτυράκι και
τσουρτσουρίζου - με τα κρεμμύδια (ξερό και φρέσκα) και το
σκορδάκι. Μόλις σοταριστούν, ρίχνουμε τα κουκουνάρια, τις
σταφίδες, το ρύζι, τα φέρνουμε 2 με 3 βόλ - τες όλα μαζί και
συμπληρώνουμε τα 2 φλιτζάνια ζωμό λαχανικών. Στο τέλος
προσθέτουμε τον άνηθο, τον δυόσμο, τον ρεντέ πορτοκάλι,
αλάτι, πιπέρι και σβήνουμε τη φωτιά. • Παίρνουμε τη σπάλα
μας, την ανοίγουμε στο σημείο που είναι το ψαχνό, το χτυπάμε
λίγο να ανοίξει και τοποθε - τούμε τη γέμιση. Κλείνουμε σε
ρολό και το τυλίγουμε με κλωστή μαγειρικής περνώντας την
ανάμεσα από τα κόκαλα. Αν θέλουμε, βάζουμε και οδοντο
- γλυφίδες. • Τοποθετούμε το γεμιστό αρνάκι μας στο ταψί,
σκεπάζουμε πρώτα με λαδόκολλα και μετά με ασημόχαρτο
και το τοποθετούμε στον φούρνο στους 180°C. Ψήνουμε για
μία ώρα. • Μετά τη μία ώρα βγάζουμε το ασημόχαρτο και τη
λαδόκολλα, περιχύνουμε με την μπιρίτσα και πα - σπαλίζουμε
με το δεντρολίβανο. Αφήνουμε να ψηθεί στον φούρνο μέχρι να
ροδοκοκκινίσει.

1 σπάλα αρνίσια • 1 ποτήρι του νερού ρύζι • 1 κρεμμύδι ξερό • 1
φλ. του καφέ κουκουνάρια • 1/2 φλ. του καφέ σταφίδες μαύρες •
1/2 ματσάκι φρέ - σκα κρεμμυδάκια • 7-8 σκελίδες σκόρδο • 1/2
ματσάκι άνηθο • 1 πορτοκάλι ρεντέ • 2-3 κλαδάκια δυόσμο • 2-3
κλαδάκια δεντρολίβανο • αλάτι, πιπέρι • 3 κουταλιές ελαιόλαδο •
1 κουταλιά βούτυρο φρέσκο • 2 φλ. του καφέ ζωμό λαχανικών •
1 ποτήρι μπίρα.
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Pope brings hope to migrants, chastises
leaders in Lesvos visit
(Cont. From Page 1)
the pontiff’s feet, requesting his
blessing.
Another woman who slipped past

A group of small children presented
the pope with a dozen drawings.
Lesvos is one of the first ports of
call in the EU for the hundreds of
thousands of asylum-seekers who
have fled war, poverty and persecution in the Middle East and Asia
across the Aegean Sea via nearby
Turkey in the past year.
The religious leaders held a prayer
at Lesvos harbor in memory of the
hundreds of migrants who have
drowned during the voyage in overcrowded smuggler boats.
“Merciful God...though many of
their graves bear no name, to you
each one is known, loved and cherished,” the pope said.
“May we never forget them, but
honor their sacrifice with deeds
more than words,” he said.
Earlier they signed a declaration
calling on the international community to “respond with courage” to
the humanitarian crisis and calling
on religious communities to step up
efforts to assist refugees.
The pope stressed that migrants
were not numbers but people
with “faces, names and individual
stories” who were preyed on by
“unscrupulous thugs” and called for
“resolute” efforts to clamp down on
arms trafficking.
“The world will be judged by the
way it has treated you. And we will
all be accountable for the way we
respond to the crisis and conflict in
the regions that you come from,”
Vartholomaios said.
The refugee influx has sparked
fierce disagreements between EU
members and brought the bloc’s
system of open borders to the brink
of collapse.
Lesvos has become the focus of criticism of the EUs deal with Turkey to
take back migrants who travel to the
Greek islands, in return for billions
in EU cash.
All new arrivals on the island are
being held at Moria while waiting to

Canada’s Old Age Security pension was inaugurated in 1952.
Tra d i ti o n a l reti remen t
age is 65
Av era g e reti remen t a g e
i n Ca n a d a i s 6 1

security to approach the pontiff also
broke down in tears as he paused to
listen to her.
Other migrants gathered outside
held handmade signs that read ‘We
want freedom’, ‘Let my people go
and ‘Papa cherche a nous sauver’
(‘Pope, try to save us’).

A RETIREMENT PRIMER

be processed to determine whether
they can legitimately claim asylum
or should be returned as “economic migrants”. Rights groups have
accused Greece of turning the centre
into a detention camp.
Migrant flows to Greece have drastically fallen since the agreement took
effect. The number of deaths in the
perilous crossing have also been cut
- though not entirely eliminated.
Another 125 arrived through the Aegean in the last 24 hours, including
46 on Lesvos, the Greek government said on Saturday.
The refugee families to be taken in
by the Vatican, which include six
children, will be initially cared for
by the community of Sant’Egidio in
Rome, the Holy See said.
They originally lived in Damascus
and Deir Azzor, an area currently
occupied by jihadists, and have lost
their homes to bombings, it said.
Francis had framed his visit as an
exercise to raise awareness of the
“worst humanitarian disaster since
the Second World War”.
The former Jesuit priest has
repeatedly said he does not accept
the EU’s distinction between those
fleeing conflicts, like the war in
Syria, and those fleeing poverty
and starvation created by global
economic inequalities.
That line has been backed by
Vartholomaios, the Turkey-based
leader of the world’s roughly 250
million Orthodox Christians, who
said Europe as a whole must display
the same generosity as the people of
Lesvos.
On a 2013 visit to Lampedusa, the
Italian island which has witnessed
several deadly sinkings of migrant
boats off its shores, the pope made
one of the defining speeches of his
papacy, denouncing the “globalisation of indifference” which has
allowed thousands to perish at sea.
Over one million people crossed
clandestinely from Turkey to Greece
in 2015 and some 150,000 have
made the trip since the start of this
year.
[AFP]

In 2012, Statistics Canada reported
that 24 percent of Canadians aged
65 to 69 were still in the workforce,
compared with 11 percent in 2000.
That percentage is bound to keep
rising with shifting economic and
social forces and if the age to receive federal old-age benefits moves
to 67 from 65.
Canada Mandatory retirement came
to an end in Canada in 2012. Retirement in Canada is now voluntary.
Though retirement may still be
justified on a bona fide occupational
requirement s such as public safety,
one may not have to retire and many
delay doing so. As a result about a
third of Canadian university faculty
members are likely to work beyond
the traditional retirement age of 65.
Why people keep working past
retirements age:
They keep working because they
have a lot of debt,
Their savings were greatly diminished by divorce,
Pensions have not had a chance to
grow due to a late career start.
Some cannot imagine doing anything else with their lives but work.
More people have children in their
mid-to-late 30s and older, meaning they are putting their offspring
through university when they themselves are homing in on retirement
age. Females, in particular, may
have inadequate pensions because
of delayed or interrupted career
paths, and they argued strongly for
abolishing mandatory retirement at
age 65 when the issue was debated
in provincial legislatures.
Those with defined-contribution or
hybrid pension plans, stock market
performance can help determine the
timing of retirement. After stock
markets plunged in 2008, the trend
is clear to delay retirement
At the very- very end why would
one retire if he does not have to?
A comparatively early retirement
offers the potential to experiment,
to see what might materialize once
they are footloose, free of the constraints of the old job and ready to
take a chance.
The prospect of a new career from
ages 50 to 75, a time of life characterized by relatively good health, financial stability, a gradual reduction

in workplace and family obligations,
and for most, a cathartic realization
that the race is over.
Retirement is a fresh start and new
opportunity to create meaning,
make a contribution and experience
satisfaction.
Many in the retiring age are
searching for new goals in life and
new measures of achievement. But
for some of the newly retired, the
uncertainties brought on by this
“freedom” can be stressful
The truth is, we are healthier and
living longer than any previous
generation. With an arbitrary age
limit no longer in place, the decision
about when, why and how to leave
the workforce has become a highly
personal one. More of us want
to continue working in later life
because we genuinely enjoy what
we do and still feel the passion
and energy to do it.Some would
like to retire early to give others a
chance. Many over 60 do not have
the energy they did 20 years earlier
so need younger people to do the
job. Making retirement mandatory
say at 60 or 62 will give the young,
new graduates a chance to start their

career and breathe new life into our
society. There is absolutely nothing
worse than the stereotypical old fart
in the cluttered office pulling down,
year after year, a handsome salary as
younger workers are struggling.
The unemployment though is not
the fault of older workers delaying
retirement. Resentment of older
workers is misdirected while these
senior people are standing in the
way. Society needs to develop a
more comprehensive approach to
HR renewal. Offering incentives and
phase-out programs to encourage
older workers to retire, and many
are going this route.
Some are not on a heavy assembly
line should be able to retire in dignity when they want to. They have a
right to stay on if they’re making a
contribution. Yet you only live once
and one has to enjoy the golden
years.
Taking a phase-out retirement package scaling back over 2-3 years and
fully retired after offers flexibility
and is making room for the younger
generation. Younger folks need the
opportunities, and organizations
need continual renewal

Prime Minister announces significant
investment for Perimeter Institute
April 15, 2016
Waterloo, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced that the
Government of Canada will invest $50 million, over five years,
in Waterloo’s Perimeter Institute so that it can continue its
world-leading research in theoretical physics.
In Budget 2016, the Government defines a new vision for Canada’s economy: to build Canada as a centre of global innovation.
Canada will be propelled by its globally competitive companies—like the Perimeter Institute—that support entrepreneurs
and seize global market opportunities to grow the economy.
This investment—which will be strengthened by investments
from the Perimeter Institute’s other partners—will help the centre
continue its work in scientific research, training, and education
outreach in foundational theoretical physics, a branch of physics
that focuses on understanding the nature of our universe.
The Government of Canada understands the central role science
plays in a thriving economy. In addition to today’s announcement, Budget 2016 boosted federal funding for science, and
made significant investments in federal and university research
labs to ensure Canada remains a world leader in global innovation.

8

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ευρωλίγκα: Τρίτη ήττα και
αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό
ΑΕΚ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1-0
Νίκη... τελικού η ΑΕΚ του Μανωλά

Η Λαμποράλ με «όπλο»
τα τρίποντα κατάφερε να
δημιουργήσει διαφορά
ασφαλείας και να νικήσει 84-75
τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ
και συνολικά για τρίτη φορά
στη σειρά (3-0), παίρνοντας μια
άξια πρόκριση στο φάιναλ-φορ
της Ευρωλίγκα στο Βερολίνο.
Ο αποκλεισμός του
Παναθηναϊκού, πάντως, δεν
πτόησε τους φιλάθλους των
Κυπελλούχων Ελλάδας,
οι οποίοι με τη λήξη της
αναμέτρησης αποθέωσαν τον
Δημήτρη Διαμαντίδη σα να είχε
προκριθεί στο τελευταίο φάιναλ
φορ της καριέρας του... Δίδαξαν

Μ

ε τον Στέλιο Μανωλά να επιστρέφει, η ΑΕΚ επικράτησε
του Ατρόμητου με 1-0 και απέκτησε προβάδισμα
πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου. Στο άδειο
από κόσμο ΟΑΚΑ, λόγω υπουργικής απόφασης, η Ένωση ήταν
καλύτερη και σκόραρε με τον Μάνταλο στο 73ο λεπτό. Την
Μεγάλη Τρίτη στο Περιστέρι η ρεβάνς.
Με τον Στέλιο Μανωλά να επιστρέφει, η ΑΕΚ επικράτησε
του Ατρόμητου με 1-0 και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης
στον τελικό του Κυπέλλου. Στο άδειο από κόσμο ΟΑΚΑ, λόγω
υπουργικής απόφασης, η Ένωση ήταν καλύτερη και σκόραρε με
τον Μάνταλο στο 73ο λεπτό. Την Μεγάλη Τρίτη στο Περιστέρι η
ρεβάνς.
ΣΚΟΡΕΡ: 73’ Μάνταλος
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: 85’ Ματέι
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αρετόπουλος
ΑΕΚ (Στέλιος Μανωλάς): Μπαρόχα, Γκάλο, Λαμπρόπουλος,
Κολοβέτσιος, Ντίντακ, Γιόχανσον, Σιμόες, Μάνταλος (79’
Κορδέρο), Βάργκας (57’ Τζεμπούρ), Μπαρμπόζα (Μπουονανότε),
Αραβίδης

Μπάσκετ γυναικών:
Ο Ολυμπιακός συνέτριψε
τον Παναθηναϊκό για το 3-0

Η ομάδα του Πειραιά ουσιαστικά
«καθάρισε» από το πρώτο
δεκάλεπτο την αναμέτρηση
πετυχαίνοντας 22 πόντους και
δεχόμενη μόλις έξι.
Η ομάδα της Ελένης Καπογιάννη
συνέχισε στον ίδιο ρυθμό
και πήγε στα αποδυτήρια με
προβάδισμα 21 πόντων (3817). Τίποτα δεν άλλαξε στην
επανάληψη με τον Ολυμπιακό
να συνεχίζει να αυξάνει την
διαφορά για να φτάσουμε στο
τελικό 74-37.
Πρώτη
σκόρερ
για
τις
γηπεδούχους ήταν η Χαλιβέρα
με 14 πόντους, ενώ η μοναδική
που πάλεψε από το «τριφύλλι»
ήταν η Ντέλβα που έκανε νταμπλ
νταμπλ με 13 πόντους και
ισάριθμα ριμπάουντ. Η επόμενη
αναμέτρηση των δύο ομάδων θα
διεξαχθεί την Κυριακή (19:30)
στο «Π.Γιαννακόπουλος».
Τα δεκάλεπτα: 22-6, 38-17, 6625, 74-37
Ολυμπιακός (Καπογιάννη):
Γκοτζή 2, Σταμάτη 10,
Μπόνη 13, Χατζηνικολάου
7, Καλογήρου, Μπαλτά 6,
Νικολαϊδου 2, Χαλιβέρα 14,
Τζόνσον 8(12 ριμπ., 4 ασίστ),
Κοσμά 2, Παπαμιχαήλ 4,
Κριστόφερσον 6.

Ο

Ολυμπιακός
συνέτριψε
εντός έδρας με 74-37
τον Παναθηναϊκό στο πρώτο
αγώνα της σειράς των τελικών
κάνοντας έτσι το 3-0 (σ.σ.
μεταφέρονται οι δύο νίκες στην

κανονική διάρκεια), και πλέον
απέχει μόλις μια νίκη από το
πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας
του και το νταμπλ, αφού οι
«ερυθρόλευκες» έχουν ήδη
κατακτήσει το Κύπελλο.

Παναθηναϊκός (Παπαδόπουλος):
Καλέντζου 5, Δανούση, Αυτζή,
Καλημέρη, Κόνιαλη, Αλμπάνεζ
2, Σλούκα 3, Δίελα 1, Παντέλη
4, Λύμουρα 2, Ντέλβα 13(13
ριμπ.), Κυριακοπούλου 7.
Πηγή:ΤΑ ΝΕΑ

MEDITERRANEAN
SPECIALTY FOODS

Greek & Midle East,European DELI
1824 Commercial Dr. Vancouver, B.C.
O Jack Elmasu, εύχεται στους πελάτες
και σε όλους τους Έλληνες

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ήθος Γιάννης Μπουρούσης και
Δημήτρης Γιαννακόπουλος
όταν υπό τις αποδοκιμασίες
των οπαδών στο πρόσωπο του
Έλληνα σέντερ οι δύο άνδρες
αγκαλιάστηκαν στο κέντρο του
παρκέ!
Η υπεροχή του Παναθηναϊκού
στα επιθετικά ριμπάουντ (16
έναντι 8) και στις ασίστ (23)
πετάχτηκαν στο καλάθι των...
απορριμμάτων από τα 13 λάθη
και τα απογοητευτικά ποσοστά
ευστοχία από τα 6.75 για ακόμη
μία φορά (6/21). Ο Μίροσλαβ
Ραντούλιτσα αναδείχθηκε
πρώτος σκόρερ του τριφυλλιού,
ενώ τον ακολούθησαν σε
απόδοση οι Τζέιμς Γκιστ
(11), Έλιοτ Ουίλιαμς (11) και
Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς (10).
Στον αντίποδα, η Λαμποράλ
Κούτσα με 4/4 τρίποντα στο
τελευταίο τετράλεπτο της
αναμέτρησης και 11 εύστοχα
στο ΟΑΚΑ φρόντισε να
«γκρεμίσει» κάθε όνειρο του
Παναθηναϊκού για μείωση της

σειράς σε 2-1. Την ίδια στιγμή,
ο Άνταμς σημείωσε τους 14
από τους από τους 24 πόντους
του στο τελευταίο δεκάλεπτο,
ο Τζέιμς (20π.) με δύο κολλητά
τρίποντα στο τελευταίο 1,5
λεπτό «σφράγισε» την επιτυχία
των Βάσκων, ενώ νωρίτερα
(στο 38΄) ο Μπουρούσης (9π.)
είχε εκτοξεύσει από τα 6.75 τη
διαφορά και πάλι στους +10
πόντους (68-78).
Τα δεκάλεπτα: 17-20, 37-42, 5556, 75-84.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
(Τζόρτζεβιτς): Χέινς,
Πάβλοβιτς, Γιάνκοβιτς 10 (2),
Φώτσης 8, Ραντούλιτσα 13,
Φελντέιν, Γκιστ 11 (1), Καλάθης
6, Κούζμιτς 6, Γουίλιαμς 11 (1),
Χάντερ 2.
ΛΑΜΠΟΡΑΛ ΚΟΥΤΣΑ
(Περάσοβιτς): Τζέιμς 20 (4),
Πλάνινιτς 8, Μπουρούσης 9 (1),
Μπλάζιτς 4, Τιγί, Άνταμς 24 (3),
Κορμπάτσο 6 (2), Μπερτάνς 13
(1).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΜΕ ΝΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΙΤΙΑ
ΤΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΟΥ “ΧΡΥΣΟΥ ΠΙΑΤΟΥ”
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ ΣΟΥΡΕΗ.
ΘΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΕΠΙΣΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ
ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ.

FOR SALE
TWO CONVECTION OVENS
BEST OFFER
CALL: 604-618-0480
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
SURREY & FRASER VALLEY
Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
13181 96th Avenue, Surrey, B.C., V3V 1Y2
Phone:604-496-5099

Την Κυριακή το Πάσχα
η Κοινότητα θα ψήσει
αρνιά.
ΕλΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ
ΝΑ ΓΙΟΡΤΆΣΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ
Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ:
$25 για τους μεγάλους και $10 για τα
παιδιά
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Ο Επίκουρος και η φιλοσοφία του
Ήταν Αθηναίος πολίτης, γιος του Νεοκλή και της
Χαιρεστράτης. Ο πατέρας του, Αθηναίος πολίτης από τον
δήμο Γαργηττού συμμετείχε στον αποικισμό της Σάμου,
όπου ο Επίκουρος ανατράφηκε.Ο Επίκουρος άρχισε να
έρχεται από νωρίς σε έντονη επαφή με τη φιλοσοφία του
Ναυσιφάνη στο γειτονικό νησί Τέως . Σε ηλικία 18 ετών
μετέβη στην Αθήνα για την στρατιωτική και πολιτική
του θητεία μαζί με τον κωμικό Μένανδρο. Αργότερα,
δημιούργησε το δικό του Φιλοσοφικό Κύκλο στη Μυτιλήνη
και μετά στη Λάμψακο. Επέστρεψε στην Αθήνα το 307/6
π.Χ. σε ηλικία 34 ετών και αγόρασε μια έκταση στην Αθήνα
ανάμεσα στο Δύπιλον και την Ακαδημία,όπου στέγασε τη
φιλοσοφική του σχολή - τον Κήπο του Επίκουρου.Δίδαξε για
35 χρόνια ακολουθώντας ήσυχη και λιτή ζωή. Ο Επίκουρος
πέθανε το 270 π.Χ., σε ηλικία 72 χρόνων.
Ο Επίκουρος και η θεωρία του στρέφονται στ ην αναζήτηση
των αιτιών της ανθρώπινης δυστυχίας και των εσφαλμένων
δοξασιών που την προκαλούν, όπως για παράδειγμα η
δεισιδαιμονία, ώστε να υπάρξει η αντιπρόταση για την
προοπτική μιας ευχάριστης ζωής(ΖΗΝ ΗΔΕΩΣ). Το ζην
ηδέως επιτυγχάνεται με την απουσία του πόνου και φόβου
και με τη βίωση μιας ζωής αυτάρκους περιβαλλόμενης από
φίλους.
Ο Επίκουρος δίδαξε ότι η ηδονή (ή αλλιώς, ευχαρίστηση) και
ο πόνος είναι το μέτρο για το τι πρέπει να προτιμούμε και τι
να αποφεύγουμε. Μια ηδονή, για τον Επίκουρο, είναι ηθικώς
θεμιτή και πρέπει να την επιδιώκουμε, εφόσον αποτελεί
μέσο διασφάλισης της κορυφαίας ηδονικής κατάστασής μας,
που δεν είναι άλλη από την ψυχική μας ηρεμία. Ακόμα και
ο πόνος, εάν ορισμένες φορές μας βοηθάει στην κατάκτηση
της ψυχικής μας ηρεμίας, αποκτά θετική σημασία. Στο
πλαίσιο της μετριοπαθούς μορφής του ηδονισμού, το κριτήριο
επιλογής μεταξύ των ηδονών δεν είναι πλέον ποσοτικό,
δηλαδή η έντασή τους, αλλά ποιοτικό. Ο Επίκουρος διακρίνει
τις καταστηματικές από τις κατά κίνησιν ηδονές, θεωρώντας
τις πρώτες ανώτερες από τις δεύτερες. Οι κατά κίνησιν ηδονές
είναι δυναμικές ηδονές, με την έννοια ότι όταν καρποφορούν,
κάποιος εκπληρώνει μια επιθυμία του που όσο δεν την
ικανοποιούσε ένιωθε δυσφορία. Η ικανοποίηση της πείνας,
λοιπόν, κατά το χρονικό διάστημα που συντελείται, είναι μια
κατά κίνησιν ηδονή. Η κατάσταση της ηρεμίας που ακολουθεί
όταν ο άνθρωπος πλέον έχει χορτάσει, κατά τον Επίκουρο,
είναι μια καταστηματική μορφή ηδονής. Αν όμως παρασυρθεί,
φάει κατά τρόπο ανεξέλεγκτο και βαρυστομαχιάσει, θα έχει
εκπληρώσει μια κατά κίνησιν ηδονή του, αλλά μη έχοντας
αποκτήσει την καταστηματική ηδονή της ηρεμίας και της
γαλήνης θα είναι δυστυχισμένος.
Βασικές αρχές της διδασκαλίας του είναι οι εξής: - με τον
θάνατο έρχεται το τέλος όχι μόνο του σώματος αλλά και
της ψυχής - οι θεοί δεν επιβραβεύουν ή τιμωρούν τους
ανθρώπους - το σύμπαν είναι άπειρο και αιώνιο - τα γενόμενα
στον κόσμο συμβαίνουν τελικά, με βάση τις κινήσεις και τις
αλληλεπιδράσεις των ατόμων .
Οι τέσσερις “αρχές” που πρόβαλλε ο Επίκουρος:
-Ο θεός δεν είναι για φόβο (διότι η θεϊκή δύναμη δεν απειλεί
εκ φύσεως),
-Ο θάνατος δεν προκαλεί ανησυχία (διότι δεν υπάρχει μετά
θάνατο ζωή) και το καλό (ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε)
εύκολα αποκτιέται, το δε κακό αντέχεται (ό,τι μας κάνει να
υποφέρουμε, μπορούμε να το υπομείνουμε).

Το τέλος του Ελληνισμού
Σύμφωνα με τους περισσότερους ιστορικούς μας το τέλος
του Ελληνισμού,οπως ο Ελληνισμος θαυμαστηκε απο την
ανθρωπότητα τοποθετείται στο 529 μ.Χ. όταν ο Ιουστινιανός
έκλεισε και τυπικά την τελευταία φιλοσοφική σχολή της Αθήνας.
Την άποψη αυτη υιοθέτησε και ο Αδαμαντιος Κοραής.
Νεώτεροι ιστορικοί μεταθεσαν την ημερομηνια στο 1453 οταν
επεσε η Κωνσταντινουπολη στα χερια των Τουρκων . Εν τουτοις
και κάτω από τον ζυγό των Τούρκων, οι Ελληνες σκλάβοι,
συνέχισαν να παράγουν στοιχεια πολιτισμού.
Για αλλους το ιστορικό τέλος του Ελληνισμού ηταν το 1833
όταν Βαυαροί συγκρότησαν το νεωτερικό Ελληνικο κρατος, την
Ελληνική ταυτότητα μεταποιημένη κατα τα τα δυτικα προτύπα.
Μια άλλη εκτίμηση (του πατριάρχη Αθηναγόρα) ότι ο
Ελληνισμός τελείωσε με την Μικρασιατική καταστροφή το 1922.
Και φυσικα σημερινοι εκτιμητες θεωρουν οτι τα τευλευταια 6
χρονια οικονομικης κρισης και οικονομικης υποδουλωσης ειναι
το τελος του Ελληνισμου στα χερια της παγκοσμιοποιησης και
Ευρωπαικης Ενωσης.

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Μια γυναίκα πηγαίνει στο γιατρό,
ανησυχώντας για την ψυχραιμία του
συζύγου της.
Ο γιατρός ρωτά: «Ποιο είναι το
πρόβλημα;»
Η γυναίκα λέει: «Γιατρέ, δεν ξέρω
τι πρέπει να κάνω. Κάθε μέρα ο
σύζυγός μου φαίνεται να χάνει την
ψυχραιμία του χωρίς λόγο και με
φοβίζει».
Ο γιατρός λέει: «Έχω μια
θεραπεία γι’ αυτό. Όταν φαίνεται
ότι ο σύζυγός σας θα θυμώσει,
απλά να πάρετε ένα ποτήρι νερό
και να αρχίσετε να το κάνετε
μπουκώματα στο στόμα σας. Απλά
να το στριφογυρίζετε, αλλά μην το
καταπιείτε, μέχρι ή την αποχώρησή
του από το δωμάτιο ή να πάει στο
κρεβάτι να κοιμηθεί».
Δύο εβδομάδες αργότερα η γυναίκα
επιστρέφει στο γιατρό, φρέσκια και
ξαναγεννημένη.
Η γυναίκα λέει: «Γιατρέ ήταν
λαμπρή ιδέα. Κάθε φορά που ο
σύζυγός μου άρχιζε να χάνει την
ψυχραιμία του, εγώ μπούκωνα το
νερό και ηρεμούσε αμέσως. Πώς
ένα ποτήρι νερό το κάνει αυτό;;;”
Ο γιατρός λέει: «Το ίδιο το νερό δεν
κάνει τίποτα. Το κόλπο είναι ότι έτσι
κρατούσατε το στόμα σας κλειστό».
***
Ο Αμερικανός Dr. Marc Faber,
γκουρού των επενδύσεων,
ολοκλήρωσε τη μηνιαία αναφορά
του με τα παρακάτω σχόλια:
1. Αν ξοδεύουμε τα χρήματά μας
στο Wal-Mart, αυτά καταλήγουν
στην Κίνα.
2. Αν τα ξοδέψουμε σε βενζίνη,
πάνε στους Άραβες.
3. Αν αγοράσουμε PC, πάνε στην
Ινδία.
4. Αν αγοράσουμε φρούτα και
λαχανικά, πάνε στο Μεξικό, την
Ονδούρα και τη Γουατεμάλα.
5. Αν αγοράσουμε καλό
αυτοκίνητο,... πάνε στη Γερμανία.
6. Τίποτε απ’ αυτά δε βοηθάει
την Αμερικανική Οικονομία.
7.
Ο μόνος τρόπος να
κρατήσουμε τα λεφτά εντός
συνόρων είναι να τα ξοδέψουμε σε
πουτάνες και μπύρες, γιατί αυτά
είναι τα μόνα προϊόντα πια, που
παράγονται στις ΗΠΑ . Εγώ πάντως
κάνω ό,τι μπορώ
Όμως... στην Ελλάδα οι μπύρες
είναι Γερμανικές, και οι πουτάνες
είναι Ρωσίδες... ΝΑ ΓΙΑΤΙ Η
ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ!
***
Ανέκδοτα με τον ΤΟΤΟ.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς
το σχολείο του Τοτού έβγαλε μία
αναμνηστική φωτογραφία και η
δασκάλα προσπαθούσε να πείσει τα
παιδιά να την αγοράσουν:
– Ελάτε, πάρτε την. Σε λίγα χρόνια
θα την κοιτάτε και θα λέτε:
«Αυτή είναι η Μαρία, που είναι
σήμερα γιατρός», ή «Αυτός
είναι ο Κώστας και είναι σήμερα
δικηγόρος» ή…
– Ή «Αυτή είναι η δασκάλα μας
και είναι σήμερα νεκρή», πετάγεται
οΤοτός από το βάθος….
***
Την Ημέρα της Μητέρας δασκάλα
έβαλε στα παιδιά να γράψουν μια
έκθεση, που να τελειώνει με τη
φράση «Μάνα είναι μόνο μία.»
Όλα τα παιδάκια έγραφαν η μαμά
μου με αγαπάει, με φροντίζει και
στο τέλος «Μάνα είναι μόνο μία»…
Ο Τοτός έγραψε: «Μια μέρα ήρθε
στο σπίτι μια φίλη της μαμάς μου.
Η μαμά μου, τη ρώτησε τι θα
πιει και η φίλη της απάντησε μια
πορτοκαλάδα. Τότε η μαμά μου, μου
είπε να φέρω δύο απο το ψυγείο.
Όταν πήγα στο ψυγείο είδα ότι
υπήρχε μόνο μία πορτοκαλάδα και
φώναξα: «Μάνα, είναι μόνο μία!»

Χωρίς βρακί και χωρίς σουτιέν
Μετά από αρκετά χρόνια γάμου
και σκληρής βιοπάλης το ζευγάρι
εξακολουθούσε να μην τα βγάζει
πέρα και να είναι καταχρεωμένο
λόγω της οικονομικής κρίσης!
Χρωστούσαν τις δόσεις για το σπίτι,
τα έπιπλα, το αυτοκίνητο και ο
μισθός δεν έφτανε.
Έτσι ο σύζυγος είπε μια μέρα στη
γυναίκα του:
«Τα λίγα χρήματα που έχουμε στη
τράπεζα αρκούν για να βγάλω ένα
εισιτήριο για την Αυστραλία. Θα
πάω πρώτος εγώ εκεί, θα δουλέψω
λίγους μήνες και θα εξοικονομήσω
χρήματα για το δικό σου εισιτήριο.
Όταν θα έρθεις κι εσύ στην
Αυστραλία, θα εργαστούμε κι
οι δυο για λίγα χρόνια μέχρι να
πληρώσουμε τα χρέη μας και να
επιστρέψουμε πίσω στη πατρίδα.»
Πήγε λοιπόν ο σύζυγος στην
Αυστραλία και σε έξι μήνες γράφει
στη γυναίκα του:
«Χρυσή μου, η ζωή εδώ είναι πολύ
ακριβή, η Αυστραλία δεν είναι πια
η γη της επαγγελίας, τα πράγματα
είναι πολύ δύσκολα! Τόσους μήνες
που είμαι εδώ πουλάω σουτιέν αλλά
ακόμη δε κατόρθωσα να βγάλω
λεφτά για το εισιτήριο σου. Κάμε
υπομονή ακόμη λίγο καιρό γλυκιά
μου. Θα εργαστώ πιο σκληρά για να
σε φέρω κοντά μου.»
Έκανε υπομονή η γυναίκα και σε
λίγους μήνες πήρε ένα καινούριο
γράμμα από την Αυστραλία:
«Εδώ και έξι μήνες εκτός από
σουτιέν πουλάω και βρακιά, αλλά
και πάλι δε κατόρθωσα να βγάλω
λεφτά για το εισιτήριο σου. Κάνε
ακόμη λίγη υπομονή.»
Έξι μήνες αργότερα έρχεται ένα
τρίτο γράμμα από το σύζυγο:
«Τους τελευταίους μήνες εκτός από
σουτιέν και βρακιά πουλάω και
κρεβάτια. Mα και πάλι δε τα βγάζω
πέρα. Σε παρακαλώ περίμενε ακόμη
λίγο.»
Σε τρεις μήνες ο σύζυγος παίρνει
στην Αυστραλία ένα γράμμα από τη
γυναίκα του:
«Αγάπη μου, τους τελευταίους
μήνες εγώ με ένα κρεβάτι,
χωρίς βρακί και χωρίς σουτιέν,
ξεχρέωσα το σπίτι, τα έπιπλα και το
αυτοκίνητο. Έβγαλα και εισιτήριο
κι έρχομαι κοντά σου σε μια
βδομάδα.»
***
Ξανθιά πάει στον σeξολόγο…
– Γιατρέ μου ο άντρας μου δεν
μπορεί με τίποτα. Εδώ και 5 χρόνια
δεν έχουμε κάνει έρωτα…
– Viagra δοκιμάσατε;
– Όχι. Ο άντρας μου ούτε ασπιρίνη
δεν θέλει να πάρει, πόσο μάλλον
viagra …
– Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε ένα
κόλπο. Θα του το ρίξετε στον καφέ,
να δούμε τι θα συμβεί.
Μετά από 3 μέρες επιστρέφει η
ξανθιά..
– Τι έγινε τελικά;
– Αχ γιατρέ μου, καταστροφή.
Τι να σας λέω; Δεν γίνεται να το
ξανακάνουμε αυτό το κόλπο…
– Μα τι έγινε;
– Του το έριξα το χάπι στο καφέ
όπως είπαμε … Σηκώθηκε ξαφνικά,
έριξε κάτω ότι είχε πάνω στο
τραπέζι, με σήκωσε, μου έσκισε τα
ρούχα, με πέταξε πάνω στο τραπέζι
και…
– Και λοιπόν, δεν το απολαύσατε;
– Αν το απόλαυσα;
Ήταν το καλύτερο σεξ των
τελευταίων 20 ετών, λέει η Ξανθιά,
αλλά στα flocafe δεν νομίζω να
ξαναπατήσουμε για πολύ καιρό!!!
***
Αστείο ανέκδοτο με τον Τοτο στο
σχολείο, κατάλληλο και για παιδιά –
Τα μήλα των Εσπερίδων…
Ένας επιθεωρητής επισκέπτεται το
σχολείο του Τοτού και στα πλαίσια
του μαθήματος ρωτάει τον Τοτό:
– «Για πες μου Τοτέ ποιος έκλεψε
τα μήλα των Εσπερίδων;»
Τρομοκρατημένος ο Τοτός
απαντάει:

– «Δεν ήμουν εγώ κύριε… αλλαααά
είδα τη Αννουλα να τρώει ένα μήλο
το πρωί, μάλλον αυτή τα έκλεψε..».
***
Τοτός: – Κυρία κυρία κυρία
κυρία… να πάω τουαλέτα;;;;
Δασκάλα: – Μόλις γυρίσει η
Μαρία, Τοτέ.
Τοτός: – Τότε δεν θα έχει νόημα
κυρία…
***
Στην τάξη του Τοτού ρωτάει ο
δάσκαλος τα παιδιά :
– Για πείτε μου παιδιά ποιο είναι το
γρηγορότερο πράγμα στον κόσμο;
– Το φως κύριε! λέει η Αννούλα
– Μπράβο Αννούλα, μας εξηγείς το
γιατί;
– Γιατί τρέχει με 300.000
χιλιόμετρα κύριε!
– Μπράβο Αννούλα!
Πετάγεται η Μαρία από διπλά και
λέει :
– Όχι κύριε η σκέψη είναι το ποιο
γρήγορο πράγμα στον κόσμο!!
– Μπράβο Μαρία, λέει ο δάσκαλος,
μας εξηγείς το γιατί;
– Γιατί όταν σκεφτούμε κάτι τότε
έχουμε κατευθείαν την εικόνα στο
μυαλό μας!
– Μπράβο παιδί μου!!
Πετάγετε και ο Τοτός από δίπλα και
λέει φωνάζοντας :
– Όχι κύριε λάθος το είπανε! Το
ποιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο
είναι το κόψιμο!
– Τι λές Τοτέ, λέει ο δάσκαλος,
μπορείς να μου το εξηγήσεις γιατί
πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο;
– Μάλιστα κύριε!! Εγώ μια φορά
που με έπιασε κόψιμο και πήγα
στην τουαλέτα ούτε να το σκεφτώ
πρόλαβα, ούτε το φως να ανάψω!!!!
***
Ο Τοτός επιστρέφει σπίτι του απ το
σχολείο και λέει στη μητέρα του :
– Μαμά, η δασκάλα με ρώτησε
σήμερα αν έχω άλλους αδελφούς ή
αδελφές , που θα πάνε κι αυτοί στο
ίδιο σχολείο .
– Πολύ ευγενικό το ενδιαφέρον της,
λέει η μαμά . Και τι είπε όταν της
είπες ότι είσαι μοναχοπαίδι ;
– Δόξα σοι ο θεός !
***
Ο Τοτός στην Δασκάλα:
-Συγγνώμη κυρία, να διακόψω λίγο;
-Ναι, πες μας Τοτέ.
-Τίποτα, να διακόψω ήθελα μόνο.
***
Ο Τοτός αναρωτιέται γιατί
μηδενίστηκε στο διαγώνισμα
που τους έβαλε η δασκάλα αφού
απάντησε σε όλες τις απαντήσεις
σωστά:
– Σε ποια μάχη σκοτώθηκε ο
Λεωνίδας;
– Στην τελευταία του.
– Πού υπογράφηκε η Διακήρυξη
της Ανεξαρτησίας;
-Στο κάτω μέρος της σελίδας.
– Αν ρίξεις ένα βότσαλο σε μια
λίμνη, τι θα συμβεί;
– Θα βραχεί.
***
Πάει η γιαγιά στο δωμάτιο της
εγγονής και την βλέπει γυμνή.
– Γιατί κοριτσάκι μου είσαι γυμνό;
Θα πουντιάσεις.
– Όχι γιαγιά φοράω τα ρούχα του
έρωτα, απαντά το κοριτσάκι.
Φεύγει η γιαγιά, μα το άλλο βράδυ
ήταν και αυτή γυμνή στο κρεβάτι.
Μπαίνει μέσα ο παππούς και την
ρωτά:
– Γιατί μωρή είσαι γυμνή;
– Μα δεν είμαι γυμνή, φοράω τα

ρούχα του έρωτα! του απαντάει.
Και ο παππούς:
– Ε, και δεν μπορούσες να τα
σιδερώσεις λιγάκι;
***
-Πατέρας: Μπράβο αγόρι μου
που κάνεις τον σταυρό σου.
-Γιός: Μα δεν είδες τι κωλάρα
που πέρασε ρε πατέρα.!
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Παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στη Νέα Υόρκη
(Συνέχεια από τις σελίδες 1 &2)

το διχαστικό πολιτικό λόγο. Εδώ πέρα στην Ομογένεια αυτό το μήνυμα
είναι ακόμα πιο επίκαιρο. Μακάρι να το ακούσουμε όλοι και στην Ελλάδα.
Δεν χρειαζόμαστε άλλους διχασμούς. Δεν χρειαζόμαστε ψεύτικα διλήμματα.
Εμείς, αυτοί. Αυτά τα διλήμματα είναι τελείως ξεπερασμένα. Πάνω από όλα
πρέπει οι Έλληνες, παρά τις όποιες πολιτικές διαφορές τους, να είναι όσο το
δυνατόν πιο ενωμένοι, για την επίτευξη του κοινού σκοπού, που δεν μπορεί
να είναι σήμερα άλλος από την οικονομική ανάκαμψη και την έξοδο από τα
Μνημόνια».

Στιγμιότυπα από την παρέλαση
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Άνω: Στιγμιότυπο από την ελληνική παρέλαση
της 25ης Μαρτίου 1821 στην Αλβανία
&
Κάτω:Από την ελληνική παρέλαση στην Αυστραλία

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

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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Μια από τις πιο παράξενες εκκλησίες
στο κόσμο “Η Αγία Φωτεινή”
στην Αρχαία Μαντίνεια

“ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΝΗΣΩΝ”

Τα Επτάνησα

Τα Επτάνησα εκτός από τα μεγάλα επτά νησιά (Κέρκυρα-Παξούς-ΛευκάδαΙθάκη-Κεφαλονιά-Ζάκυνθο και Κύθηρα), περιλαμβάνει 21 ακόμα μικρά
και μεγαλύτερα νησάκια-βραχονησίδες,. Θα ονομάσω τα 14 με σειρά από
βορά προς νότο, επισημαίνοντας ότι κάποια απ’ αυτά έγιναν τόποι εξορίας
Επτανησίων πατριωτών.
Είναι οι Οθωνοί, η Ερείκουσα, το Μαθράκι, οι Αντίπαξοι, το Μεγανήσι
ή Τάφος, ο Κάλαμος, η Καστάς, το Αρκούδι, η Άτοκος, οι Στροφάδες, η
Σαπιέντζα, η Πρώτη, η Σχίζα και τ’ Αντικύθηρα

Στη λίστα με τις πιο παράξενες
εκκλησίες του κόσμου, δίπλα
στηνSantuario della Madonna delle
Lacrime στις Συρακούσες και στην
La Sagrada Familia του Γκαουντί
στη Βαρκελώνη μπορείς άνετα να
τοποθετήσεις την εκκλησία της
Αγίας Φωτεινής στον κάμπο της
Αρχαίας Μαντίνειας, -είναι τόσο
εντυπωσιακή που ακόμα και αν δεν
την έχεις ακουστά.

Τις παραμονές της Ένωσης (1862), η «Παλιγγενεσία» έγραφε: «Η στρατηγική
ωφέλεια των Επτανήσων είναι αμφίβολη και δαπανηρή. Εμείς τα κρατάμε
για να μην πέσουν στα χέρια άλλης αντίπαλης δύναμης». Και η εφημερίδα
«Εθνοφύλαξ»: «Οι Επτανήσιοι είναι μύλου πέτρα γύρω από τον τράχηλό μας.
Προς θεού λοιπόν, να τους στείλουμε στον κόρακα. Το μόνο που πρέπει να
ζητήσουμε είναι να μην περιέλθουν στα νύχια της Γαλλίας ή της Ρωσίας».
Τέτοιον προβληματισμό και πονοκέφαλο προκαλούσαν στις Μ. Δυνάμεις της
εποχής τα Ιόνια νησιά, τα οποία προς το τέλος του 12ου αιώνα παύουν να
αποτελούν τμήμα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, αποσπώνται σταδιακά και
παραχωρούνται ή καταλαμβάνονται από δυτικούς οίκους Ενετών, Φράγκων
και Βρετανών για 700 περίπου χρόνια (1185-1864), με ενδιάμεσες ολίγων
χρόνων κατοχές από την Τουρκία.

Η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής
βρίσκεται χτισμένη απέναντι από
τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας
Μαντίνειας, μέσα στον κάμπο, 13
χιλιόμετρα βόρεια της Τρίπολης.
Κατεβαίνοντας από Αθήνα την εθνική οδό Αθηνών-Τριπόλεως, μετά διόδια της Νεστάνης στρίβεις δεξιά
προς Λεβίδι, Βυτίνα, Αρχαία Ολυμπία και σε τρία χιλιόμετρα πάλι δεξιά, προς Αρχαία Μαντίνεια . Σε
τρία χιλιόμετρα συναντάς στο αριστερό σου χέρι την Αγία Φωτεινή.
Η Αγία Φωτεινή είναι ένα κτίριο
που ανάλογα με τα γούστα του
καθενος μπορεί να χαρακτηριστει
από εντυπωσιακό αριστούργημα
μέχρι κακόγουστο έκτρωμα
. Η αλήθεια είναι ότι όμοιό
του δεν συναντάς πουθενά
στην Ελλάδα, δεν μπορείς
να το κατατάξεις σε κάποια
συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και
με έναν παράξενο τρόπο συνδυάζει
στοιχεία της αρχαίας Ελλάδας με
το χριστιανικό πνεύμα, όπως τα
εμπνεύστηκε και τα υλοποίησε
ο δημιουργός του, ο Κώστας
Παπαθεοδώρου, αρχιτέκτονας,
ζωγράφος και αγιογράφος .
Το χρονικό της δημιουργία της εκκλησίας που ξεκίνησε λίγο πριν το 1970 και ολοκληρώθηκε –
εξωτερικά- το 1973 έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η παραγγελία έγινε από τον Μαντινειακό Σύνδεσμο που
έψαχναν κάποιον αρχιτέκτονα να τους χτίσει έναν ναό μεγαλοπρεπή και ξεχωριστό .
Όσοι έζησαν από κοντά την ανέγερση του ναού αναφέρουν ότι ο αρχιτέκτονας «άλλοτε τριγύριζε
ανάμεσα στα χώματα της Μαντινείας και άλλοτε περιπλανιόταν μοναχός στα στενά της Τρίπολης.
Ξεδιάλεγε από τις μάντρες παλαιά υλικά,
τα έπαιρνε μαζί του κι έπειτα τα σμίλευε
με τα χέρια για να βρουν τη θέση τους στο
οικοδόμημα που έμελλε να σημαδέψει την
πορεία του. Για έξι μήνες ζούσε σε ένα
αντίσκηνο δίπλα στο κτίσμα του, ώστε να
μη χάνει πολύτιμο χρόνο, αφού εργαζόταν
εκεί ολόκληρη την ημέρα, παρέα με λίγους
ανειδίκευτους εργάτες από τα γύρω χωριά»
Εκτός από τον κυρίως ναό στον προαύλιο
χώρο της εκκλησίας χτίστηκαν δύο
«αρχαιοελληνικές» κατασκευές. Το
αρχαιοπρεπές οικοδόμημα, το «Ηρώον»,
προς τιμή όλων εκείνων που αγωνίστηκαν
για την πατρίδα και κατάγονται από το
Δήμο Μαντινείας και στα δυτικά της εκκλησίας το «Φρέαρ Ιακώβ» που συμβολίζει τη συνάντηση του
Ιησού με τη Σαμαρείτιδα. Όταν επισκεφτείς την εκκλησία και τα δεις δίπλα της έχεις την ψευδαίσθηση
ότι είναι αρχαία, ακόμα και όταν γνωρίζεις ότι χτίστηκαν πριν από 40 περίπου χρόνια.
Η Αγία Φωτεινή είναι μία σύζευξη της Αρχαίας Ελλάδας με το Χριστιανικό Πνεύμα κι ενδυνάμωση του
χριστιανικού πνεύματος από τα αρχαία μας έργα και αντιστρόφως, καταξίωση της Αρχαιότητας με τη
βοήθεια του Χριστού.
Η πρωτοποριακή εκκλησία της Αγίας Φωτεινής που είχε χαρακτηριστεί από τον Γιάννη Τσαρούχη
«Φλέβα νερού για τους διψώντες» προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί αντικρουόμενες κριτικές,
διαφωνίες και αντιπαραθέσεις. Μάλιστα πριν από μερικά χρόνια προκάλεσε και την παρέμβαση της
επίσημης εκκλησίας που απαίτησε -και τελικά κατάφερε να επιβάλλει- την αντικατάσταση κάποιων
αγιογραφιών . Οι Άγιοι είναι φτιαγμένοι προσηνείς με ανθρώπινες μορφές, ενώ πριν από μερικά χρόνια
στις αγιογραφίες ο Ιησούς, οι Άγιοι, ο Ιούδας παρουσιάζονταν με καθημερινά σύγχρονα πρόσωπα
‘δανεισμένα’ από την περιοχή της Τρίπολης. Οι αγιογραφίες αντικαταστάθηκαν ύστερα από την
πολεμική που δέχτηκε ο δημιουργός και ο Σύνδεσμος.
Ο ίδιος ο κ. Παπαθεοδώρου εξηγεί: «Η εκκλησία είναι φτιαγμένη σε επίπεδα που το ένα φαίνεται να
πατάει επάνω στο άλλο. Το άνω τελείωμα του ναού μοιάζει με αέτωμα, αλλά βουλιάζει όπως τα φτωχά
καλυβάκια του κάμπου της Μαντινείας. Συγχρόνως ο ναός κάμπτεται ψηλά από το βάρος των πολλών
Αγίων. Ορισμένα τμήματα του ναού, όπως οι κίονες, έχουν σμιλευτεί με τρόπο που δημιουργεί την
ψευδαίσθηση ότι κάποτε ήταν φτιαγμένοι από ξύλο και στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από μάρμαρο,
όπως ακριβώς συνέβη με τους ναούς κατά την αρχαιότητα. Στο εσωτερικό συναντά κανείς, μεταξύ
άλλων, ψηφιδωτά από τον Ιππόλυτο του Ευριπίδη, τις τέσσερις εποχές, παραστάσεις από την αρχαία
μυθολογία που ταυτίζονται ή συμπορεύονται με χριστιανικούς μύθους. Η Μέδουσα, η Αριάδνη, ο
Θησέας, ο Πίνδαρος, αλλά και ο Παπαδιαμάντης συναντουν τους αγίους της Χριστιανοσύνης

Λεπτομέρεια ενδεικτική: Από την αναχώρηση των Ενετών το 1797 και στη
συνέχεια με τους Γάλλους (1797-1800), με Ρώσους και Τούρκους ύστερα
(1800-1807), ξανά Γάλλους (1807-1814) και τελευταίους τους Βρετανούς
(1814-1864), επτά (7) διαφορετικές σημαίες κυμάτισαν στα κάστρα των
Επτανήσων.
Ο λαός στερήθηκε τα πάντα από τη διπλή δεσποτεία του ξένου δυνάστη και
του ντόπιου γαιοκτήμονα. Να τους εκλατινίσουν ήθελαν με επίσημη γλώσσα
στη διοίκηση την Ιταλική, με εφαρμογή ξένης Νομοθεσίας, με ξένα ήθη και
έθιμα, με υποβιβασμό της Ορθοδοξίας και απαγόρευση του Θείου Λόγου
από τον Άμβωνα, με σχολεία επίσημα μόνο μετά το 1580 από ένα σε κάθε
πρωτεύουσα νησιού και διδασκαλία, σ’ αυτά, μόνο της Ιταλικής.
Αξίζει εδώ η επισήμανση του ξεκινήματος της πολιτικής σταδιοδρομίας του
Κερκυραίου Ιωάννη Καποδίστρια, που έγινε και η αρχή της σχέσης του με
τη Ρωσία. Μόλις 24χρονος γιατρός από την Πάδουα είχε επιστρέψει στην
Κέρκυρα το 1800 και έγινε αμέσως Υπουργός Εξωτερικών της λεγομένης
«ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ», δηλαδή του νεοσύστατου κράτος των
Επτανήσων, το οποίο είχαν καταλάβει από τους Γάλλους οι Ρωσότουρκοι και
το οποίο θα ήταν αυτόνομο με υποτέλεια στο Σουλτάνο.
Όταν οι Γάλλοι ξαναπήραν τα νησιά το1807, ο Καποδίστριας δεν συνεργάστηκε
μαζί τους. Προτίμησε να μείνει φίλος με τους Ρώσους, πρόσφερε πολλές
υπηρεσίες στον Τσάρο και στάλθηκε ως εκπρόσωπός του στο Παρίσι το
1815, όπου θα καθοριζόταν εκ νέου από τις πέντε Μ. Δυνάμεις ( ΑγγλίαΓαλλία-Αυστρία-Πρωσία-Ρωσία) η τύχη των νησιών, των οποίων τώρα την
κατάκτηση είχε ολοκληρώσει η Μ. Βρετανία, ξεκινώντας από τη Ζάκυνθο
το 1809. Αυτός πέτυχε την τελική λύση του σχηματισμού μιας Δημοκρατίας
πάλι, με τίτλο «ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΝΗΣΩΝ», κάτω από
την «Προστασία» των Βρετανών.
Ωστόσο στη συνθήκη του 1815 δεν καθοριζόταν με σαφήνεια ούτε το
καθεστώς ούτε το Σύνταγμα που θα επικρατούσε στα νησιά. Το αποτέλεσμα
ήταν να τα διοικούν οι Βρετανοί ως αποικία τους με πλήρη αυθαιρεσία,
έλλειψη ελευθεροτυπίας, φόρους πιεστικούς, οργιαστική τοκογλυφία,
φυλακίσεις και εξορίες. Ήταν παροιμιώδης η φράση «τρεις και τέσσερα», που
σήμαινε την κράτηση τριών ημερών και το πρόστιμο τεσσάρων ταλάντων για
το παραμικρό
Έστω και με αυτές τις συνθήκες, πάντως, τα Επτάνησα ήταν το πρώτο
ανεξάρτητο Ελληνικό κράτος και για τους Έλληνες της κυρίως Ελλάδας
αποτελούσαν ένα ορόσημο φωτεινό,
Οι μεν Ελλαδίτες βρίσκοντας καταφύγιο στις Ιόνιες ακτές, οι δε Ιόνιοι
αγκαλιάζοντας την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και ταξιδεύοντας προς
το Μωριά και τη Ρούμελη για να πολεμήσουν με τ’ αδέλφια τους, αν και
γνώριζαν ότι οι αποικιοκράτες θα δημεύσουν τις περιουσίες τους και θα τους
καταδικάσουν σε «αειφυγία».
Τότε ξεκίνησε η ιδεολογία του ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΥ, που
έγινε το πρώτο «Κόμμα Αρχών» στην ιστορία του Ελληνικού Κράτους, με
ηγέτη το Ζερβό-Ιακωβάτο και πρωτοπόρο, στον αντιπροστασιακό αγώνα, το
Γεράσιμο Λειβαδά, ο οποίος έγινε αρχηγός των αγροτών το 1830 και άρχισε
κρυφά να ενσπείρει τη Μ. Ιδέα της Εθνικής ολοκλήρωσης.
Είναι ξεχωριστής σημασίας και δυναμικής τα κινήματα που έγιναν στη
Σκάλα της Κεφαλλονιάς τον Αύγουστο του 1848 το ένα και το Σεπτέμβρη
(γιορτή του Σταυρού) το άλλο. Όπως ήταν επόμενο ο μετριοπαθής αρμοστής
Σήτον πρόσφερε ελευθεροτυπία και σχετική ελευθεροψηφία για δύο χρόνια
(1849-51), κατά τα οποία πήραν λίγο θάρρος οι νησιώτες και στην Θ΄ Βουλή
των Αντιπροσώπων του Ιονίου Κράτους, την πρώτη μη βουβή Βουλή (26
Νοεμβρίου 1850), πρότειναν το πρώτο σχετικό με την Ένωση ψήφισμα.
Ούτε να το διαβάσουν πρόλαβαν, γιατί ο αρμοστής έκλεισε πάλι τη Βουλή
για εξάμηνο, αλλά το ψήφισμα αυτό (κόσμημα στην ιστορία του Ελληνικού
Κοινοβουλευτισμού το χαρακτηρίζουν οι ιστορικοί), δόθηκε στη δημοσιότητα
Από «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ» της Κεφαλονιάς μάθαμε τη φρικτή καθημερινότητά
τους και τη νοοτροπία των αποικιοκρατών: «Οι Προστάτες σφίγγουν
περισσότερο τις αλυσίδες. Δεσμεύουν τα υπάρχοντα, μαστιγώνουν ιερείς
και πολίτες, συμμαχούν με κατά φαντασίαν αριστοκράτες, μεταχειρίζονται
κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσον για να καταδιώξουν και να σβήσουν το
εθνικό μας φρόνημα». Και ο ανώνυμος νησιώτης, επίσης, απευθυνόμενος
στον κατακτητή ερωτά: «Και επιστέψατε ότι ελησμονήσαμε την αρχαίαν
ελληνικήν καταγωγή μας, τη θρησκεία, τη γλώσσα, τα ήθη, το χαρακτήρα
και τα αίματα που πρόσφατα χύθηκαν για να σηκωθεί το έθνος μας; Και δεν
βλέπομε τους Άγγλους που, ενώ γεννιούνται στο έδαφός μας ή τρέφονται από
τους ιδρώτες μας, θέλουν μολοντούτο να λέγονται και να είναι Άγγλοι; Εμείς
τους τιμάμε γι’ αυτό και τους σεβόμαστε, γιατί ο εθνισμός στον κόσμο τούτο
δεν έχει αντάλλαγμα».
Όμως οι Επτανήσιοι απαγορευόταν να είναι και να λέγονται Έλληνες
στέλνοντας τον Υπουργό τους των Αποικιών, Γκλάδστονα, για να προτείνει
μεταρρυθμίσεις, έκαναν μάθημα «περί εθνικότητας» στους Κεφαλλονίτες:
«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ είναι ιερή και σεβαστή, τους είπε. Όμως
υπόκειται σε περιορισμούς από τον ίδιο τον Πλάστη για το καλό του
πλάσματός του. Αν έλλειπαν αυτοί οι περιορισμοί θα ανατρεπόταν ο κόσμος.
Τι θα γινόταν η Γαλλική, η Αυστριακή, η Αγγλική, η Ρωσική Αυτοκρατορία
στην οποία μιλούνται 100 διαφορετικές γλώσσες, αν εφαρμοζόταν η αρχή
των εθνικοτήτων»;
Ο Ριζοσπαστισμός, ως κίνημα, δεν είχε για τον άρχοντα Λομβάρδο
δημοκρατικό χαρακτήρα, δεν ήταν ζυμωμένος με το λαικό φρόνημα. Οι
παλαιοί ή αυθεντικοί ριζοσπάστες ήλπιζαν πως με την Ένωση θα καταργηθεί
η ως τότε κοινωνική ιεραρχία και η μεγάλη αγροτική ιδιοκτησία. Ότι θα γίνει
αναδασμός της γης, ώστε να ανασυστήσουν μια ευνομούμενη και δίκαιη
κοινωνία.
Τότε ήταν που ήρθε ο Γκλάδστονας 1858-59 Ο Βρετανός υπουργός
νόμισε πως θα διόρθωνε την κατάσταση προτείνοντας μεταρρύθμιση του
συντάγματος. Οι βουλευτές όμως δεν δέχονταν να χάσουν προνόμια, να
μειωθούν τα οικονομικά τους κλπ. Καταψηφίστηκαν οι προτάσεις του και ο
Γκλάστονας αντικαταστάθηκε.

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
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Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Τ

ην Δευτέρα 18 Απριλίου
2016, στις 7:30 μ.μ. στην
αίθουσα της κοινότητας
έγινε η ετήσια Γεν. Συνέλευση
παρουσία περισσοτέρων των
εκατό μελών της. Πρόεδρος για
την διεξαγωγή της συνεδρίασης
εκλέγει η κα Ελένη Τσεπερλή.
Κύρο θέμα ήταν η οικοδομή
κτηρίου για σχολείο και η
δανειοδότηση του έργου από την
τράπεζα 500 χιλιάδων δολλαρίων
για 20 χρόνια. Στην αίθουσα είχαν
αναρτηθεί όπως βλέπετε στη
φωτογραφία και όλα τα πλάνα για

το κτήριο.
Στο θέμα της δανειοδότησης
υπήρξαν αντιδράσεις οι
οποίες κατόπιν συζήτησης οι
περισσότεροι θεώρησαν ότι
δεν ήταν σωστό να ξοδέψει η
κοινότητα τα χρηματα που έχει και
ψήφισαν τόσο για το κτήριο όσο
και για την χρηματοδότηση για
το έργο από την τράπεζα. ‘Οταν
έγινε δεκτή η απόφαση να γίνει
το κτήριο του σχολείου τα μέλη
χειροκρότησαν με ζητωκραυγές.
Κώστας Καρατσίκης

Η ΕΤΗΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Τ

ην Τρίτη 19 Απριλίου 2016 στις
7:30 μ.μ. στην μικρή αίθουσα του
Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου έγινε η
ετήσια Γεν. Συνέλευση της κοινότητας
με πάρα πολύ μικρή συμμετοχή των
μελών της.
Στη συνέλευση προήδρευσε η Πρόεδρος
κα Έφη Κερασιώτη. Σχετικά με την
ενημέρωση περί της επιλογής της
κοινότητας από την απόφαση που
πάρθηκε στην Γεν. Συνέλευση του
Δεκεμβρίου του 2015, για την ανάπτυξη
των γειτονικών Ιδιοκτησιών, θα
χρειαστούν ακόμη 4 με 5 εβδομάδες για
να μπορεί η Επιτροπή Εκμεταλεύσεως
Κεφαλαίων να φέρει προτάσεις στο
Διοικητικό Συμβούλιο.

Συζητήθηκε η κοινότητα να αποκτήσει σύγχρονο σύστημα
επικοινωνίας με τα μέλη. Επίσης η παρατήρηση για την αποχή
του σχολείου της κοινότητας να γιορτάσει την εθνική μας
επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, δικαιολογήθηκε, λόγω των
διακοπών των μαθητών και την μή προσέλευση μελών στη
γιορτή. Συζητήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να το εξετάσει
και να αλλάξει την ημερομηνία του εορτασμού από το σχολείο και τους μαθητές. Το οικονομικά της
κοινότητας είναι πολύ ελάχιστα αλλά με τις δωρεές ομογενών τα προγράμματα ιδίως της νεολαίας είναι
όλα εν δράσει.
Κώστας Καρατσίκης
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ΣΥΜΗ : Ιστορία οικ. Γιαλουράκης, ιστορία των Ελλήνων της Διασποράς...
ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΗΣ - ΚΥΡΑΜΑΡΙΟΥ
Yallourakis, Giallurachis, Iallurachi, Giallurachi
Στις 24 Αυγούστου, έφυγε η
Κυριακούλα (Aurélie) Γιαλουράκη,
σε ηλικία 95 χρόνων. Πολύς κόσμος
παρευρέθηκε στην νεκρώσιμη
ακολουθία στην Ορθόδοξη Ελληνική
Εκκλησία της Μασσαλίας. Η
Κυριακούλα ήταν ο στυλοβάτης μιας
μεγάλης οικογένειας, που αποτελείται
από 10 παιδιά, 18 εγγόνια, 27 δισέγγονα
και 3 τρισέγγονα. Η οικογένεια
αυτή κατάγεται από το νησί της
Σύμης, κρατάει πέντε γενιές και είναι
αναμφίβολα μια από τις μεγαλύτερες
οικογένειες της περιοχής.
Η ιστορία της οικογένειας δεν μαρτυρά μόνο την ιστορία της Σύμης, αλλά και την
ιστορία ολόκληρης της Ελλάδας, την ιστορία των Ελλήνων της Διασποράς και ακόμα
την ιστορία της Μασσαλίας, όπως άλλωστε και πολλών άλλων πόλεων.
Στο άρθρο που ακολουθεί, θέλουμε να συνοψίσουμε την ιστορία των οικογενειών
που μετανάστευσαν, εμπλουτίζοντας με τον τρόπο αυτό την ιστορία της ελληνικής
κοινότητας.
Οι πρόγονοί μας μετέδωσαν τις αξίες της οικογένειας και τις ελληνικές παραδόσεις
στους απογόνους τους οι οποίοι τιμούν τη Γαλλία, τη χώρα υποδοχής τους, χωρίς
ωστόσο να ξεχνούν την χώρα καταγωγής τους για την οποία είναι πολύ υπερήφανοι.
Η Ελισάβετ Γιαλουράκη με την προσφορά της αυτή, αποτίει φόρο τιμής στα πρόσωπα
αυτά και συγχρόνως μας δίνει τη δυνατότητα να δημοσιεύσουμε το άρθρο που
ακολουθεί.

Δαμιανός Γιαλουράκης - Μαρία Παπαντωνίου
Δαμιανός Γιαλουράκης
Γεννήθηκε στη Σύμη
το 1867 και πέθανε στη
Μασσαλία το 1937
Μαρία Παπαντωνίου
Γεννήθηκε στη Σύμη
το 1875 και πέθανε στη
Μασσαλία το 1947
Απέκτησαν 7 παιδιά :
- Νικόλας : Γεννήθηκε στη
Σύμη το 1897 - Πέθανε στη Μασσαλία το 1974 - Απέκτησε 3 παιδιά
- Μιχάλης : Γεννήθηκε στη Σύμη το 1899 - Πέθανε στη Μασσαλία το 1970 Απέκτησε 6 παιδιά, ένας γιός σκοτώθηκε στον πόλεμο της Αλγερίας
- Χρυαάνθη : Γεννήθηκε στη Σύμη το 1903 - Πέθανε στη Συμη το 1989 - Απέκτησε 6
παιδιά . Η Χρυσανθή δεν έφυγε ποτέ από το νησί.
- Xαριτωμένη : Γεννήθηκε στη Σύμη το 1904 - Πέθανε στο Martigues το 1987 Απέκτησε 5 παιδιά.
- Ειρήνη : Γεννήθηκε στη Σύμη το 1908 - Πέθανε στη Μασσαλία το 1974.
- Γιάννης : Γεννήθηκε στη Σύμη το 1912. Υπηρετώντας το γαλλικό στρατό σκοτώθηκε
στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο το 1940.
- Ηλίας : Γεννήθηκε στη Σύμη το 1914 - Πέθανε στη Μασσαλία το 1971 - Απέκτησε
10 παιδιά με τη Κυριακούλα Κυραμάριου
Η οικογένεια Γιαλουράκη κατάγεται από την Κρήτη και πιο συγκεκριμένα από τα
Χανιά. Ήρθαν στη Σύμη τον 18ο αιώνα και βρήκαν καταφύγιο στα υψώματά της
για να απαλλαγούν από την οθωμανική κατοχή, μια και στη Σύμη οι σχέσεις με τους
Οθωμανούς ήταν ευνοϊκότερες.
Η οικογένεια Παπαντωνίου κατάγεται από τη Σύμη με γνωστότερο πρόγονό της
τον ξακουστό Παπά Βαβάνα , ο οποίος έχει δώσει το όνομα του στην πλατεία της
εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη που βρίσκεται στο Γιαλό ( λιμάνι).
Ο Δαμιανός και τα 3 του παιδιά, ο Νικόλας, ο Μιχάλης και η Xαριτωμένη, ήρθαν στη
Γαλλία το 1916, κατά τη διάρκεια του 1ου παγκοσμίου πολέμου, για να εργαστούν στα
ορυχεία στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου(Saint-Etienne) με συμβόλαιο εργασίας. Θα
μείνουν εκεί μέχρι το 1928.
Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να προσαρμοστούν σε διαφορετικές πολιτισμικές και
κλιματολογικές συνθήκες και αυτό αποτέλεσε στην αρχή ένα μεγάλο σοκ. Χρειάστηκε
να περάσουν μερικά χρόνια ώστε να μπορέσει η Xαριτωμένη, να αποκτήσει άδεια
εισόδου στη Γαλλία. Aσχολήθηκε με τα οικιακά για να βοηθήσει τον πατέρα και τα
αδέλφια της, μέχρις ότου να έρθει η υπόλοιπη οικογένεια, δηλαδή η μητέρα και τα
άλλα αδέλφια της, το 1928.
Μετά τον πόλεμο, επέστρεψαν για λίγο χρονικό διάστημα στη Σύμη. Ωστόσο, η
οικονομική κατάσταση δεν τους επέτρεψε να μείνουν. Η οικογένεια προσπάθησε χωρίς
επιτυχία να μεταναστεύσει στην Αμερική. Το 1928 όλη η οικογένεια επανενώθηκε
με εξαίρεση την Χρυσάνθη η οποία παντρεύτηκε στη Σύμη με τον Κωνσταντίνο
Κυπριώτη.
Στο μεταξύ, η Xαριτωμένη παντρεύτηκε κι εκείνη με τη σειρά της και απέκτησε
παιδιά. Στη Μασσαλία, η οικογένεια μεγαλώνει. Ανοίγουν νέα σπιτικά με τα νέα μέλη
να είναι όλοι Έλληνες. Ο Νικόλαος και ο Μιχαήλ άσκησαν αντίστοιχα τα επαγγέλματα
του τσαγκάρη, του λιμενεργάτη ενώ η Ηλίας ασχολήθηκε με τη ραπτική.
Ο Ηλίας ήταν ο μόνος από την οικογένεια που απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα το
1969, ενώ η Xαριτωμένη και ο Ηλίας ήταν οι μόνοι που μπόρεσαν να επιστρέψουν στη
Σύμη για πολύ σύντομες διακοπές.
Το επώνυμο Γιαλουράκης γνώρισε διάφορες παραλλαγές: Yallourakis, Giallurachis,

Iallurachi, Giallurachi.
Μερικά χαρακτηριστικά της οικογένειας είναι: η βαθιά αγάπη και ο σεβασμός για την
οικογένεια και τις ρίζες τους, η αξιοσημείωτη μαχητικότητα, η αγάπη για την ποιοτική
εργασία, ο ρεαλισμός, η ισορροπία, η ελπίδα, η πίστη στη ζωή, και πολλά άλλα τα
οποία συνέβαλαν ώστε να αποκτήσει η οικογένεια ένα καλό και αξιοσέβαστο όνομα.

Μερκούρης Κυραμάριου - Ζωοπηγή Μοσκάκης
Μερκούρης Κυραμάριου
Γεννήθηκε στη Σύμη το 1888 και πέθανε στην Μασσαλία το 1925
Ζωοπηγή Μοσκάκης
Γεννήθηκε στη Σύμη το 1891 και πέθανε στη Μασσαλία το 1973
Απέκτησαν 2 παιδιά :
- Κυριακούλα (δηλωμένη Aurélie) Γεννήθηκε το 1920 και πέθανε το 2015 . Απέκτησε
10 παιδιά με τον Ηλία Γιαλουράκη
- Νικήτας (δηλωμένος Marius) Γεννήθηκε το 1924 και πέθανε το 2005. Απέκτησε 3
παιδιά με την Ευτυχία Μαργαρίτης
Ηλίας : Γεννήθηκε στη Σύμη το 1914 και πέθανε
1971 στη Μασσαλία. Ο Ηλίας ασκώντας το
επάγγελμα του ράπτη στη Μασσαλια .
Φωτογραφία από τον γάμο του Ηλία και της
Κυριακούλας. Απέκτησαν 10 παιδιά : Μαρία,
Αννά (Ζωή ), Γεωργία, Μάρκος, Ελένη, Ειρήνη
(Mireille), Χριστιάνα ( Nina), Ελισάβετ (Babette),
Δανιήλ και Γιώργος.
Το όνομα Κυραμάριου είναι συνδεδεμένο με
την τοπική παράδοση και συγκεκριμένα με την
ίδρυση της Μονής του Πανορμίτη, που είναι πολύ
σεβαστός και τιμημένος στη Σύμη. Σύμφωνα
με την τοπική παράδοση, μία ευσεβής γυναίκα,
ἡ Μαριώ τού Πρωτενιού, βρήκε σκάβοντας το
χωράφι της στον Πάνορμο μια μικρή εικόνα του
Αρχάγγελου Μιχαήλ στη ρίζα ενός σχίνου. Η Κυρά Μαριώ μετέφερε την εικόνα
στο σπίτι της και την τοποθέτησε ανάμεσα στις άλλες εικόνες της. Ωστόσο η εικόνα
εξαφανίστηκε. Αργότερα, η Κυρά Μαριώ ξαναβρήκε την εικόνα στον Πάνορμο
στο ίδιο σημείο και την ξαναπήρε στο σπίτι της. Αλλά και αυτή τη φορά η εικόνα
εξαφανίστηκε. Η Κυρά Μαριώ λυπήθηκε πολύ. Στον ύπνο της εμφανίστηκε ο ίδιος ο
Αρχάγγελος «λαμπροφορών και απαστράπτων» και της εξέφρασε την επιθυμία του
να μείνει στον Πάνορμο. Το όνειρο αυτό την αναστάτωσε πολύ. Την άλλη μέρα, η
ευσεβής γυναίκα πήγε στον πνευματικό της και εκείνος τη συμβούλευσε να χτίσει ένα
εκκλησάκι στον τόπο όπου βρήκε την εικόνα.
Η υπόθεση αυτή ξεπερνούσε κατά πολύ μια ταπεινή γυναίκα όπως η Κυρά Μαριώ.
Ωστόσο το έργο πραγματοποιήθηκε, αλλά όχι στη μορφή που βρίσκεται σήμερα:
με την πάροδο του χρόνου αυτό το εκκλησάκι έγινε μοναστήρι και η φήμη του
απλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Όλοι οι απόγονοι της Κυρά Μαριώ φέρουν το όνομα
Κυραμάριου.
Το γεγονός ότι αναγνώρισα στη μητέρα μου κοινά χαρακτηριστικά με την Κυρά
Μαριώ με κάνει να αναρωτιέμαι αν αυτή η ιστορία είναι αληθινή ή πρόκειται για ένα
θρύλο. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: η αποφασιστικότητας, το χάρισμα και η γαλήνη
που τους έδωσαν τη δυνατότητα να πετύχουν στη ζωή τους, η μία ως οικοδόμος και η
άλλη ως μητέρα δέκα παιδιών, τα οποία ανέθρεψε με λογική, απλότητα και αγάπη.
Επιστρέφω στους παππούδες μου: ο Μερκούρης έφτασε μόνος του στη Γαλλία κατά
τη διάρκεια του 1ου παγκοσμίου πολέμου το 1914-1918. Έζησαν μαζί και απέκτησαν
7 παιδιά από τα οποία μόνο τα δύο επέζησαν.
Ο Μερκούρης πέθανε σε ατύχημα ενώ δούλευε στο λιμάνι της Μασσαλίας (τον
τσίμπησε η μύγα που μεταδίδει την ασθένεια του άνθρακα).
Η Ζωοπηγή (η γιαγιά μου) έμεινε χήρα όταν ήταν έγγυος στο έβδομο παιδί της,
χωρίς αδελφό, αδελφή, πατέρα και μητέρα, με μόνη συγγενή της πια μια ξαδέλφη.
Επρόκειτο για μια πολύ σκληρή δοκιμασία γι αυτή τη γυναίκα η οποία όμως ποτέ δεν
παραπονέθηκε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αντίθετα έλεγε ότι η ζωή ήταν
γλυκιά…
Πιστεύω ότι η Ζωοπηγή (η γιαγιά μου) πρέπει να είναι πολύ υπερήφανη για τους
απογόνους της, ιδιαίτερα μάλιστα που μια εγγονή της, που είναι γιατρός, πήρε το
όνομα και το επώνυμό της.
Ευχαριστούμε θερμά την Ελισάβετ Γιαλουράκη, η
οποία με μεγάλη υπομονή και μεράκι ετοίμασε αυτή
την εξαιρετική εργασία που περικλείει τη ζωή των
προγόνων της καθώς και τη ζωή όλων των Ελλήνων που
αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα τους και να
εγκατασταθούν στο εξωτερικό.
Μπορείτε να ακούσετε την Ελισάβετ κάθε Παρασκευή
βράδυ από τις 19.15 μέχρι τις 19.45 στο σταθμό Dialogue RC, πριν από την ελληνική εκπομπή “ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΟΜΠΟΛΟÏ” , στο πρόγραμμα “ “ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΩΔΕΣ”
με τον πατήρ Ιωακείμ και τη Λυδία.

Radio Dialogue RCF : 17, rue Breteuil - Marseille
(1er) Tél : 04 91 91 90 08
89.6 FM Marseille-Aubagne
101.9 FM Aix-en-Provence, Martigues, Étang de Berre
Ακούστε ζωντανά : https://rcf.fr/ecouter/RCF13
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H παρουσίαση των υπηρεσιών του Γενικού
Το σχολείο που τίμησε την εθνική επέτειο, όπως κανένα στην Ελλάδα
Προξενείου Τοροντο και η ενημερωτική
Γιορτή για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου στο Γιοχάνεσμπουργκ διάλεξη του καρδιολόγου Παναγιώτη Φουντά.
BRAVO Σχολή Σαχέτι

Γιοχάνεσμπουργκ,Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

Κωστής Χριστοδούλου

H εκδήλωση οργανώθηκε από την
Παμμακεδονική σε συνεργασία με
την Ομοσπονδία των θεσσαλικών
συλλόγων του Οντάριο.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα της
Παμμακεδονικής Ένωσης, έγινε η
παρουσίαση των υπηρεσιών του
Γενικού Προξενείου, από τον Γενικό
Πρόξενο κ. Αλέξανδρο Ιωαννίδη.
(Φωτο: αριστερά)

Με λαμπρότητα,πολυπολιτισμικότητα και αρκετή φαντασία το Saheti School και η Ελληνική κοινότητα στο
Γιοχάνεσμπουργκ γιόρτασαν με μοναδικό τρόπο την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου,τη Κυριακή 27 Μαρτίου αντί
της Πέμπτης που γιορτάζεται σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας
Στην Νότια Αφρική και συγκεκριμένα
στην Σχολή Σαχέτι ο εορτασμός αυτός
έγινε την Κυριακή που μας πέρασε καθώς
η εθνική μας επέτειος συμπίπτει φέτος με
την Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών.
Η Σχολή Σαχέτι,που βρίσκεται στο
Γιοχάνεσμπουργκ,είναι ένα ενιαίο σχολείο
που συμπεριλαμβάνει βρεφονηπιακό
σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο
και λύκειο. Πρόκειται για ένα μη
κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που
δημιουργήθηκε το 1974 από την ελληνική
παροικία με μπροστάρη τον Γιώργο
Μπίζο, τον Έλληνα δικηγόρο του Νέλσον
Μαντέλα. Ήδη από εκείνη την δεκαετία,
που το Απαρτχάιντ βρισκόταν στο απόγειο
του το Σαχέτι είχε ανοιχτό τις πόρτες του σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως φυλής και χρώματος.
Την τρέχουσα σχολική χρονιά φοιτούν συνολικά 1300 μαθητές από τους οποίους σε ποσοστό 65% είναι μαθητές
Ελληνικής καταγωγής και διευθύντρια Ελληνικών Σπουδών της σχολής, είναι η κα. Αντωνία Παπάζογλου
Το Σαχέτι-Saheti είναι ακρώνυμο από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων “South African Hellenic Educational and
Technical Institute”. Στο καταστατικό ίδρυσης του δηλώνονται ως κύριοι σκοποί:

Κατόπιν της παρουσίασης του
Γενικού Προξένου κ. Αλέξανδρο
Ιωαννίδη, στο βήμα ανέβηκε
ο γνωστός ομογενής γιατρός
Παναγιώτης Φουντάς (Φωτο:
Δεξιά) ο οποίος με απλά λόγια και
με προβολή διαφανειών ενημέρωσε
τους παρευρισκόμενους ομογενείς
για τη λειτουργία της καρδιάς και
τα διάφορα προβλήματα τα οποία
μπορούν να παρουσιαστούν και έδωσε συμβουλές το πώς μπορεί να
αντιδράσει ένας ασθενής.
Μερικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση.
Peter Galiatsos
(Τορόντο)

α) Η παροχή εκπαίδευσης κυρίως για παιδιά Ελλήνων αλλά και άλλα με ειδική έμφαση στη διδασκαλία της
Ελληνικής γλώσσας και του Ελληνικού πολιτισμού.
β) Η διδασκαλία των Ελληνικών ως υποχρεωτικό μάθημα για όλους τους μαθητές του ανεξάρτητα από την εθνοτική
καταγωγή τους.
γ) Η προώθηση της Ελληνικής κουλτούρας
του πνεύματος του Ελληνισμού και της
Ελληνικής ορθόδοξης πίστης και ταυτόχρονα
η παροχή του δικαιώματος σε όλους στην
ελευθερία της συνείδησης της πίστης, της
σκέψης, της γνώμης και της άποψης.
Η εορταστική εκδήλωση για την 25η Μαρτίου
άρχισε με το πρόγραμμα που παρουσίασαν
οι μαθητές του σχολείου,συνεχίστηκε με
την γιορτή που διοργάνωσε η Ομοσπονδία
Ελληνικών Κοινοτήτων Νοτίου Αφρικής
και ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη
παρέλαση στην οποία κάθε χρόνο
συμμετέχουν αδελφότητες, σωματεία, σύλλογοι, μαθητές Ελληνικών κοινοτήτων, μαθητές του πλάνου στήριξης του
Σαχέτι και μαθητές του Σαχέτι.

‘Ανω: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παμμακεδονικής

Το Σαχέτι είναι σημείο αναφοράς για την Ελληνική παροικία στην Νότια Αφρική και οι περισσότερες εκδηλώσεις
πραγματοποιούνται στον χώρο του σχολείου. Κατά συνέπεια η εμπλοκή και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του
Ελληνικού τμήματος, αλλά και των μαθητών του θεωρείται δεδομένη.
Στον σχολικό εορτασμό συμμετείχαν οι χορευτικές ομάδες του δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου αποτελούμενες
από 130 μαθήτριες και μαθητές. Επίσης, οι χορωδίες του δημοτικού,γυμνασίου και λυκείου αποτελούμενες από 120
μαθήτριες και μαθητές.
Οι σχολικές χορευτικές ομάδες και οι χορωδίες πλαισίωσαν τα δρώμενα της σχολικής γιορτής. Στο δρώμενο
του νηπιαγωγείου συμμετείχαν 100 παιδιά,του δημοτικού 15 μαθήτριες και μαθητές και του γυμνασίου-λυκείου
συμμετείχαν 10 μαθητές.
Τους μαθητές προετοίμασαν οι δάσκαλοί τους,οι οποίοι εργάστηκαν εντατικά
για 1 εβδομάδα. Στην γιορτή αυτή όπως και σε όλες τις σχολικές γιορτές
Ελληνικού χαρακτήρα, συμμετέχουν όλοι οι μαθητές εκ περιτροπής ανεξάρτητα
από την καταγωγή τους.

LOCAL WHOLE LAMB ...... $275.00 each

ΝΤΟΠΙΑ ΑΡΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ...... $275.00
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΟΙΗΜΑ

από την Ιωάννα Μπαμπέτα

Χρόνε ατίθασε

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ
Συγγραφέας: Λίνα Μουσιώνη
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Σαν αγέρας χτυπάς το παράθυρο της καρδιάς μου
Τις χαρές σαν φύλλα στους δρόμους τις σκορπάς
κι όλα τα δάκρυα στον κήπο της μοναξιάς μου
τα κρατάς για να ποτίζεις τα άνθη τις λύπης μου
Χρόνε ατίθασε
Χρόνε αδίστακτε
Φονιά των ωρών μου
Γεννάς τα λεπτά και τα θανατώνεις κι ας έχουν ακόμα
τον ομφάλιο λώρο κληρονομιά τους
Περνάς από μπροστά μου με το χαμόγελο της ειρωνείας
Με το βλέμμα του νικητή ενός αγώνα άνισου
Χρόνε Άχρονε
Χρόνε αδιάκοπε
Δούλος σου είμαι μικρός
Το γνωρίζω
Το βλέπω
Το νιώθω
Μα ελέησέ με
Κάνε τις αλυσίδες μου ελαφρύτερες
Δώσε στα χέρια μου περισσότερη κίνηση
και επέτρεψε στην πέτρα της καρδιάς σου να χαράξω το όνομά μου.

Η Μαργαρίτα έζησε μια
περιπέτεια εκείνο το καλοκαίρι.
Έτρωγε βύσσινα όταν ένας
πελώριος βάτραχος πήδηξε
πάνω της. Δεν ήθελε φιλιά, ο
βάτραχος, για να γίνει πρίγκιπας.
Το μόνο που χρειαζόταν ήταν μια
υπόσχεση. Κι αυτό που ζητούσε
ήταν πολύ σημαντικό. Άλλωστε
ο βάτραχος ήταν φύλακας σε
ένα μουσείο. Στο Μουσείο των
Υποσχέσεων. Και τι μουσείο
περίεργο ήταν αυτό! Όταν το επισκέπτεται, η Μαργαρίτα, πολλά
συμβαίνουν. Γιατί με μια υπόσχεση όλα κι όλοι μπορούν να
αλλάξουν.
Μια ιστορία που μας θυμίζει όλες αυτές τις υποσχέσεις που
κάπου, κάποτε δώσαμε στον εαυτό μας ή σε κάποιον άλλον. Ένα
βιβλίο που μας δείχνει πως όλα τα μουσεία μιλούν. Μιλούν στον
καθένα διαφορετικά. Αυτό ακριβώς κάνει κι η συγγραφέας στους
αναγνώστες. Τους μιλά.
ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ
Συγγραφέας: Μαρία Νομικού
Εικονογράφηση: Σοφία Παπαδοπούλου
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Ο Μάλβης είναι ένα ξωτικό
λίγο διαφορετικό. Δεν θέλει να
γίνει υποδηματοποιός όπως όλοι
στην οικογένειά του. Θέλει να
ταξιδέψει, να ζήσει περιπέτειες
και να διασκεδάσει. Και πού θα τα
βρει όλα αυτά; Στην πόλη φυσικά.
Όμως εκεί τελικά βρίσκει μια
χορεύτρια. Ή μάλλον μια χορεύτρια
τον βρίσκει. Ο Μάλβης από εκεί
που φοβάται για την υπόληψή του
ένα ζευγάρι πουέντ τον βοηθούν να
ανακαλύψει τι είναι αυτό που θέλει
πραγματικά να κάνει.
Μια τρυφερή ιστορία καληνύχτας,
γραμμένη με χιούμορ κι αισιοδοξία. Πρέπει να κάνουμε αυτό
που θέλουμε στη ζωή μας κι όχι αυτό που οι άλλοι θέλουν
για εμάς. Πόσο σημαντικό να έχουμε όνειρα και τα όνειρα
αυτά να τα κάνουμε στόχους. Και τους στόχους - τι άλλο; πραγματικότητα.

ΠΟΙΗΜΑ
ΜΟΥΣΑΦΙΡΑΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Μικροί μεγάλοι
πλούσιοι και φτωχοί
χρωστάμε όλοι,
στο χάρο μιά ψυχή

Χριστίνα Γαλιάνδρα Strada

Ancient mass graves found in Athens seen
as significant discovery
14.04.2016
Archaeologists have discovered two mass graves
near the Greek capital containing the skeletons of
80 men who may have been followers of ancient
would-be tyrant Cylon of Athens.
Regional archaeological services director Stella
Chryssoulaki laid out the theory Thursday as she
unveiled the findings at the Central Archaeological Council, the custodians of Greeces ancient
heritage.
Given “the high importance of these discoveries,”
the council is launching further investigations, the
culture ministry said in a statement.
Two small vases discovered amongst the skeletons have allowed archaeologists to date the graves from between 675 and 650 BC, “a period of great
political turmoil in the region,” the ministry said.
The skeletons were found lined up, some on their backs and others on their stomachs. A total of 36 had
their hands bound with iron.
They were discovered during excavations at an ancient cemetery on Athens’ seaside outskirts, on the
construction site of the new National Library of Greece and National Opera.
Archaeologists found the teeth of the men to be in good condition, indicating they were young and
healthy. This boosts the theory that they could have been followers of Cylon, a nobleman whose failed
coup in the 7th century BC is detailed in the accounts of ancient historians Herodotus and Thucydides.
Cylon, a former Olympic champion, sought to rule Athens as a tyrant. But Athenians opposed the coup
attempt and he and his supporters were forced to seek refuge in the Acropolis, the citadel that is today the
Greek capital’s biggest tourist attraction.
The conspirators eventually surrendered after winning guarantees that their lives would be spared.
But Megacles, of the powerful Alcmaeonid clan, had the men massacred – an act condemned as sacrilegious by the city authorities. Historians say this dramatic chapter in the story of ancient Athens showed
the aristocracy’s resistance to the political transformation that would eventually herald Athenian democracy 2,500 years ago.
[AFP]

Μουσαφιραίοι είμαστε
στο χώμα που πατάμε
απ’ το μηδέν προήρθαμε
και στο μηδέν θα πάμε
Του χάρου το γραμμάτιο
όλοι θα το ξοφλήσουμε
Τι σήμερα τι αύριο
τη στράτα μας θα κλείσουμε
Κανείς δε μένει
για πάντα στη ζωή
και κάποιο χέρι
μας κόβει την πνοή

Η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται
στους πελάτες και σε όλη την Ελληνική
Παροικία

Ανθρώποι με διπλή ψυχή
στο κόσμο δεν υπάρχουν
κι οι πλούσιοι και οι φτωχοί
το ίδιο τέλος θα ‘χουν
Του χάρου το γραμμάτιο
όλοι θα το ξοφλήσουμε
Τι σήμερα τι αύριο
τη στράτα μας θα κλείσουμε.
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Στη Λέσβο Πάπας Φραγκίσκος-Βαρθολομαίος-Ιερώνυμος
εταίρους που «υψώνουν φράχτες

και τείχη για να εμποδίσουν
ανυπεράσπιστους ανθρώπους»,και
ότι ο Ελληνικός λαός,παρά τη
λιτότητα,έχει δείξει ανθρωπιά.
“Ο Ελληνικός λαός,παρά τις

μεγάλες δυσκολίες του,παρά
το γεγονός ότι υπέφερε άδικα
από σκληρά μέτρα λιτότητας
όλα αυτά τα χρόνια που κάποιοι
άλλοι επέβαλαν,έδειξε ανθρώπινο
πρόσωπο και αλληλεγγύη”, προς
τους πρόσφυγες.
“Και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό,
τη στιγμή μάλιστα που κάποιοι
εταίροι μας και μάλιστα στο
όνομα της χριστιανικής Ευρώπης
ύψωναν τείχη και φράχτες για
να εμποδίσουν ανυπεράσπιστους
ανθρώπους να διεκδικήσουν μια
καλύτερη ζωή»,”θεωρώ ότι η
επίσκεψη σας είναι ιστορική και
σημαντική” και τον ευχαρίστησε
θερμά για την πρωτοβουλία του.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, στην
ανταπάντηση του στον Αλέξη
Τσίπρα είπε πως η παρουσία
του εχει στόχο να δείξει ότι
τα τείχη δεν βοηθούν ενώ
ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό
για την ανθρωπιά του. Δήλωσε
“υπερήφανος για την στάση του
ελληνικού λαού απέναντι στο
προσφυγικό”,υπογραμμίζοντας ότι
η Ελλάδα δείχνει ότι εξακολουθεί
να δίνει το παράδειγμα της
ανθρωπιάς.
Να σημειωθεί ότι πριν φτάσει στο
νησί μέσω Twitter, έγραψε ότι «οι
πρόσφυγες δεν είναι αριθμοί,είναι
άνθρωποι με πρόσωπα,
ονόματα,ιστορίες και πρέπει να
αντιμετωπίζονται έτσι».
Οι τρεις θρησκευτικοί ηγέτες
κατευθύνθηκαν προς τη Μόρια
μετά την ολοκλήρωση των
μεταξύ τους συναντήσεων,όπου
δεκάδες χέρια προσφύγων
παιδιών,γυναικών,ανδρών τους
καλωσόριζαν με ταμπλό που
ανέγραφαν «freedom»-«ελευθερία»
και έσκυβαν το κεφάλι μπροστά
στους ηγήτορες του Χριστιανικού
κόσμου,ενώ τους ζητούσαν να
τους επιτραπεί να μετακινηθούν
προς συγγενείς τους σε χώρες της
βόρειας Ευρώπης
Κορυφαία στιγμή ήταν,όταν νεαρός
πρόσφυγας κλαίγοντας γοερά
φιλούσε τα χέρια του Πάπα και
του Πατριάρχη ζητώντας τους να
κάνουν κάτι για να συνεχίσουν
να ελπίζουν. Πολλές γυναίκες
μουσουλμάνες με μαντήλια δίνουν
το χέρι τους προς τους Χριστιανούς
ηγέτες και πολλές από αυτές τους
φιλάγανε το χέρι.
Εν συνέχεια οι τρεις προκαθήμενοι
απευθύνθηκαν με ομιλίες τους
προς τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες και στη συνέχεια
υπέγραψαν τη κοινή έκκληση προς
την παγκόσμια κοινότητα για την
αντιμετώπιση της προσφυγικής
κρίσης.
Στο τέλος συνέφαγαν με τρεις

(Συνέχεια από σελίδα 1)

οικογένειες προσφύγων,μακριά
από τις κάμερες,με το ίδιο
«μενού» που προβλεπόταν από
τον καταυλισμό και έπειτα στο
λιμάνι της Μυτιλήνης,ο Πάπας
Φραγκίσκος εξύμνησε τη στάση

των Ελλήνων στην αντιμετώπιση
αυτής της κρίσης,και έκαναν
δεήσεις στη μνήμη των θυμάτων
και έριξαν στεφάνια στη θάλλασα
από τη αποβάθρα του Λιμένα
Μυτιλήνης.

Πάπας: Θαυμάζω τον
ελληνικό λαό, που κράτησε
την καρδιά του ανοιχτή!
“Από τότε που η Λέσβος
έγινε πέρασμα για πολλούς
αποδημούντες, αισθάνθηκα
την ανάγκη να έρθω στο νησί.
Ευχαριστώ το Θεό που μου
έδωσε τη δυνατότητα και
θέλω να ευχαριστήσω την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας,

Προκόπη Παυλόπουλο που
με προσκάλεσε”, είπε ο πάπας
Φραγκίσκος, απευθυνόμενος στο
λαό της Λέσβου, σε ομιλία που
έβγαλε στο λιμάνι του νησιού.
Θα ήθελα να εκφράσω τον
θαυμασμό μου για τον ελληνικό
λαό που παρά τις δυσκολίες
κράτησε ανοιχτή την καρδιά του
και προσέφερε σε όσους έχουν
ανάγκη. Σήμερα θα ήθελα να
ανανεώσω την έκκληση μου για
βοήθεια. Πολλοί πρόσφυγες που
είναι στην Ελλάδα διαβιώνουν
σε δύσκολες συνθήκες λόγω της
αβεβαιότητας για το μέλλον,
τόνισε ακόμη ο Ποντίφικας,
σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.
“Οι ανησυχίες των Ευρωπαίων
είναι κατανοητές και νόμιμες,
αλλά οι πρόσφυγες πάνω από
αριθμοί είναι κυρίως άνθρωποι.
Είναι αναγκαίο να χτίσουμε την
ειρήνη εκεί που ο πόλεμος έφερε
την καταστροφή και το θάνατο.
Μόνο με κοινή προσπάθεια
μπορούμε να βρούμε
λύσεις στο προσφυγικό”,
είπε ο προκαθήμενος της
ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.
Από το λιμάνι της Μυτιλήνης
Πάπας Φραγκίσκος, ο
Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος και Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και Πάσης Ελλάδας
Ιερώνυμος έκαναν κοινή δέηση
για όσους έχασαν τη ζωή τους στα
νερά του Αιγαίου προσπαθώντας
να φτάσουν σε ένα ασφαλές μέρος
για να αποφύγουν τα δεινά του
πολέμου.
Σε μια συμβολική κίνηση
Φραγκίσκος, Βαρθολομαίος και
Ιερώνυμος πέταξαν στεφάνια στα
νερά του Αιγαίου στη μνήμη όλων
εκείνων και κυρίως των παιδιών
που πνίγηκαν προσπαθώντας να
φτάσουν στα ελληνικά νησιά.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος είπε...
«Ταξιδέψαμε εδώ για να
ακούσουμε τις φωνές σας και να
σας κοιτάξουμε στα μάτια», «όσοι

φοβούνται εσάς δεν σας κοίταξαν
στα μάτια. Όσοι σας φοβούνται
δεν βλέπουν τα πρόσωπα σας,
δεν βλέπουν τα παιδιά σας»και
υπογράμμισε ότι η Μεσόγειος δεν θα
πρέπει να γίνει ένας τάφος,αλλά μιας
θάλασσα ειρήνης.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
είπε...
Ότι με την επίσκεψή μας
«ενώνουμε τις φωνές μας
για να στηρίξουμε τους
ξεριζωμένους».«Μόνοι
όσοι δουν τα μάτια αυτών
των μικρών παιδιών που
συναντήσαμε θα μπορέσουν
να αντιληφθούν αμέσως
το πλήρες μέγεθος της
χρεοκοπίας της ανθρωπιάς
και της αλληλεγγύης που
επιδεικνύει η Ευρώπη τα τελευταία
χρόνια σε αυτούς τους ανθρώπους
και όχι μόνο», είπε και τόνισε ότι
καμαρώνει για τους Έλληνες που
παρά τις δικές τους δυσκολίες
κάνουν τον «Γολγοθά» των
προσφύγων ελαφρύτερο.

Τσίπρας στο CNN: Ο Πάπας
έδειξε πως η Ελλάδα δεν
πρέπει να μείνει μόνη
Με δηλώσεις του στο αμερικανικό
δίκτυο CNN -τις οποίες έκανε
μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος της επίσκεψης στη
Λέσβο, ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας επισήμανε τη μεγάλη
σημασία της επίσκεψης του Πάπα
Φραγκίσκου, του Οικουμενικού
Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του
Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στην
περιοχή.
“Η μεγάλη σημασία της επίσκεψης
κατά τον ίδιο, έγκειται σε τρεις
κυρίως λόγους: Ειδικότερα,
αναδεικνύει την παγκόσμια διάσταση
του προσφυγικού ζητήματος”,
τόνισε σύμφωνα με το ΑΜΠΕ ο
Πρωθυπουργός και πρόσθεσε:
“Επίσης, το γεγονός ότι
πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα
σημαίνει ότι αποτελεί το επίκεντρο
και τη χώρα εκείνη που, παρά τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει, έχει
καταβάλει κάθε προσπάθεια για
την ανθρώπινη και αποτελεσματική
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.
Επιπλέον, η ενέργεια του Πάπα
Φραγκίσκου να πάρει μαζί του στο
Βατικανό πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν
εγκλωβιστεί στην Ελλάδα, είναι ένα
μήνυμα προς όλη την Ευρώπη και
τον κόσμο ότι η Ελλάδα δεν πρέπει
να μείνει μόνη και ότι η Ευρώπη
πρέπει να παραμείνει ανοικτή για
όσους χρήζουν της προστασίας της”.

Η έκκληση-διακήρυξη που
υπέγραψαν οι 3 θρησκευτικοί
ηγέτες στη Λέσβο το, πλήρες
κείμενο:
Ημείς ο Πάπας Φραγκίσκος,
ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Ιερώνυμος, συναντηθήκαμε
στο ελληνικό νησί της Λέσβου
για να αποδείξουμε την βαθειά
ανησυχία μας για την τραγική
κατάσταση των πολυάριθμων
προσφύγων, των μεταναστών και
των αιτούντων άσυλο, που έχουν
έλθει στην Ευρώπη, προσπαθώντας
να ξεφύγουν από καταστάσεις
συγκρούσεων και, σε πολλές
περιπτώσεις, καθημερινών απειλών
για την επιβίωσή τους. Η παγκόσμια
κοινή γνώμη δεν μπορεί να αγνοήσει
την τεράστια ανθρωπιστική κρίση
που δημιουργήθηκε από την
εξάπλωση της βίας και των ενόπλων
συγκρούσεων, τις διώξεις και τον
εκτοπισμό των θρησκευτικών
και εθνικών μειονοτήτων και τον
ξεριζωμό των οικογενειών από
τα σπίτια τους, κατά παραβίαση
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
και των θεμελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και ελευθεριών τους.
Η τραγωδία της αναγκαστικής
μετανάστευσης και της μετατόπισης
επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπων,
και είναι ουσιαστικά μια κρίση της
ανθρωπότητας, καλώντας για μια
απάντηση αλληλεγγύης, συμπόνιας,
γενναιοδωρίας και άμεσης πρακτικής
δέσμευσης πόρων. Από τη Λέσβο,
κάνουμε έκκληση προς τη διεθνή
κοινότητα να ανταποκριθεί με

θάρρος στη αντιμετώπιση αυτής της
τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης
και των βαθυτέρων αιτίων της,
μέσω διπλωματικών, πολιτικών και
φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών, και
μέσα από συλλογικές προσπάθειες,
τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και
στην Ευρώπη.
Ως ηγέτες των αντίστοιχων
Εκκλησιών μας, εκφράζουμε
από κοινού την επιθυμία μας για
ειρήνη και την ετοιμότητά μας να
προωθήσουμε την επίλυση των
συγκρούσεων μέσω του διαλόγου
και της συμφιλίωσης. Καθώς
αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες
που ήδη γίνονται για την παροχή
βοήθειας και φροντίδας στους
πρόσφυγες, μετανάστες και
αιτούντες άσυλο, καλούμε
όλους τους πολιτικούς ηγέτες να
χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο, για
να εξασφαλισθεί ότι πρόσωπα και
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων
των Χριστιανών, παραμένουν στις
πατρίδες τους και απολαμβάνουν
το θεμελιώδες δικαίωμα να ζουν
με ειρήνη και ασφάλεια. Μια
ευρύτερη διεθνής συναίνεση και ένα
πρόγραμμα βοήθειας, χρειάζονται
επειγόντως, για να διατηρηθεί το
κράτος δικαίου, για την προάσπιση
των θεμελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σ αυτή τη μη βιώσιμη
κατάσταση, για την προστασία των
μειονοτήτων, για την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και του
λαθρεμπορίου, για την εξάλειψη
των μη ασφαλών διαδρομών,
όπως αυτές μέσα από το Αιγαίο
και το σύνολο της Μεσογείου και
για να αναπτυχθούν ασφαλείς
διαδικασίες επανεγκατάστασης.
Μ αυτό τον τρόπο θα είμαστε σε
θέση να βοηθήσουμε άμεσα αυτές
τις χώρες οι οποίες εμπλέκονται
στην ικανοποίηση των αναγκών
των πολυάριθμων βασανισμένων
αδελφών μας. Ειδικότερα,
εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας
προς τον λαό της Ελλάδας, ο οποίος
παρά τις δικές του οικονομικές
δυσκολίες, έχει ανταποκριθεί με
γενναιοδωρία σ΄ αυτή την κρίση.
Απευθύνουμε κοινή έκκληση για
τον τερματισμό του πολέμου και της
βίας στη Μέση Ανατολή, μια δίκαιη
και διαρκή ειρήνη, και την έντιμη
επιστροφή όσων αναγκάστηκαν
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Ζητούμε από τις θρησκευτικές
κοινότητες να εντείνουν τις
προσπάθειες τους στην υποδοχή,
παροχή βοήθειας και προστασίας
στους πρόσφυγες όλων των
θρησκειών, και τις θρησκευτικές και
πολιτικές υπηρεσίες ανακούφισης
(των προσφύγων) να εργάζονται για
να συντονίζουν τις πρωτοβουλίες
τους. Για όσο διάστημα υπάρχει η
ανάγκη, επιμόνως ζητούμε από όλες
τις χώρες να παράσχουν προσωρινό
άσυλο, να προσφέρουν την
ιδιότητα του πρόσφυγα σε όσους
έχουν δικαίωμα, να επεκτείνουν
τις προσπάθειες αρωγής τους
και να συνεργαστούν με όλους

τους ανθρώπους καλής θέλησης
για τον άμεσο τερματισμό των
συνεχιζομένων συγκρούσεων.
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα μία
από τις πιο σοβαρές ανθρωπιστικές
κρίσεις της από το τέλος του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Για την αντιμετώπιση αυτής της
σοβαρής πρόκλησης, κάνουμε
έκκληση σε όλους τους ακολούθους
του Χριστού να ενθυμούνται τα
λόγια του Κυρίου, σύμφωνα με τα
οποία όλοι μας θα κριθούμε μια
μέρα: «επείνασα γάρ και εδώκατέ
μοι φαγείν, εδίψησα και εποτίσατέ
με, ξένος ήμιν και συνηγάγετέ
με, γυμνός και περιεβάλετέ με,
ησθένησα και επεσκέψασθε με,
εν φυλακή ήμιν και ήλθατε προς
με ….αμήν λέγω υμίν, εφ΄όσον
εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών
μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε»
(Ματθαίος 25:35 – 36, 40).
Από την πλευρά μας, υπακούοντας
στο θέλημα του Κυρίου μας Ιησού
Χριστού, πιστεύουμε ακράδαντα,
ολόψυχα και με αποφασιστικότητα,
ότι πρέπει να εντείνουμε τις
προσπάθειες μας για την προώθηση
της πλήρους ενότητας όλων των
Χριστιανών. Επιβεβαιώνουμε την
πεποίθηση μας ότι η «συμφιλίωση
(μεταξύ των Χριστιανών)
περιλαμβάνει την προώθηση της
κοινωνικής δικαιοσύνης εντός και
μεταξύ όλων των λαών… Μαζί,
θα κάνουμε το χρέος μας, ώστε να
προσφέρουμε στους μετανάστες,
τους πρόσφυγες, και τους αιτούντες
άσυλο, μία ανθρώπινη υποδοχή
στην Ευρώπη» (Οικουμενική
Χάρτα, 2001). Με την υπεράσπιση
των θεμελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των προσφύγων,
των αιτούντων άσυλο και των
μεταναστών, καθώς και των πολλών
περιθωριοποιημένων ανθρώπων στις
κοινωνίες μας, έχουμε ως στόχο να
εκπληρώσουμε την αποστολή των
Εκκλησιών, που είναι η διακονία του
κόσμου.
Η συνάντηση μας σήμερα έχει ως
στόχο να δώσει κουράγιο και ελπίδα
σε όσους αναζητούν καταφύγιο
και σε όλους εκείνους που τους
καλωσορίζουν και τους βοηθούν.
Καλούμε την διεθνή κοινότητα να
θέση την προστασία της ανθρώπινης
ζωής ως προτεραιότητα, και σε κάθε
επίπεδο, να υποστηρίξει πολιτικές
εντάξεις που εκτείνονται σε όλες τις
θρησκευτικές κοινότητες. Η φοβερή
κατάσταση όλων όσων επηρεάζονται
από την παρούσα ανθρωπιστική
κρίση, συμπεριλαμβανομένων
πολλών Χριστιανών αδελφών μας,
απαιτεί συνεχή προσευχή από
μέρους μας.

Βλέπετε στη σελίδα 20

περισσότερες φωτογραφίες από
την άφιξη στη Λέσβου του ΠάπαΦραγκίσκου-Βαρθολομαίου Ιερώνυμου.
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ποια θρεπτικά συστατικά περιέχει κάθε φρούτο
Πηγή : TA NEA Δημοσίευση: 25-3-2016

Ρεπορτάζ: Ρούλα Τσουλέα
Τα φρούτα είναι γεμάτα βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, αντιοξειδωτικές και
φυτοχημικές ουσίες. Ωστόσο, δεν έχουν όλα την ίδια θρεπτική αξία γι’ αυτό
και συνιστάται κατανάλωση διαφορετικών φρούτων κάθε μέρα.
Για διαφύλαξη της υγείας πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά
τουλάχιστον 2-4 μικρομερίδες, αναλόγως με τις ημερήσιες θερμίδες
μας (σε διαιτολόγια έως 1.500 θερμίδες αντιστοιχούν δύο μικρομερίδες
φρούτων, ενώ σε διαιτολόγια των 1.600-2.000 θερμίδων αντιστοιχούν 3-4
μικρομερίδες).
Μία μικρομερίδα ισοδυναμεί με ένα από τα παρακάτω:
1/2 αβοκάντο
12 κεράσια
1/2 γκρέιπ φρουτ
1 φέτα πεπόνι
1 λεπτή φέτα καρπούζι
1. Τα πιο γλυκά φρούτα (π.χ.
1 φέτα ανανά
σταφύλι, καρπούζι, σύκο, πεπόνι)
1 μικρό μήλο
θα καταναλώνονται πιο αραιά, σε
1 μικρό πορτοκάλι
μικρές ποσότητες και μαζί με το
1 αχλάδι
φαγητό.
1/2 μπανάνα
2. Γενικώς θα αποφεύγονται τα πολύ
1 μανταρίνι
ώριμα φρούτα επειδή η ωρίμαση
1 ροδάκινο
αυξάνει τον γλυκαιμικό δείκτη τους
1 νεκταρίνι
και τα καθιστά πιο επιβαρυντικά για
3 μούρα
τα επίπεδα γλυκόζης (σακχάρου)
2 ακτινίδια
στο αίμα.
2 σύκα
3 δαμάσκηνα
Η θρεπτικά αξία
3 βερίκοκα
7 φράουλες
Να λοιπόν πόσες θερμίδες και
Το σωματικό βάρος και το σάκχαρο
τι είδους θρεπτικά συστατικά
Τα φρούτα είναι τρόφιμα πλούσια
περιέχουν μερικά βασικά είδη
σε υδατάνθρακες (σάκχαρα).
φρούτων:
Ωστόσο, αναλογικά με τον όγκο
Πορτοκάλι. 70 θερμίδες ανά μέτριο
τους και τον βαθμό κορεσμού της
φρούτο
πείνας που προσφέρουν, περιέχουν
Περιέχει άφθονες βιταμίνες Α,
σχετικά λίγες θερμίδες και μπορούν
Β1 και C. Είναι πολύ καλή πηγή
να μας παχύνουν μόνον εάν τα
αμινοξέων, βήτα-καροτένιου,
υπερκαταναλώσουμε.
φυλλικού οξέος, πηκτίνης, καλίου,
ασβεστίου, σιδήρου, ιωδίου,
Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη είναι
φωσφόρου, μαγγανίου, χλωρίου
η περιεκτικότητα ενός φρούτου
και ψευδαργύρου, ενώ έχει
σε νερό, τόσο λιγότερες θερμίδες
χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο.
περιέχει, παρότι εμείς νομίζουμε ότι
Αποτελείται σε ποσοστό 86% από
η ιδιαίτερη γλυκιά γεύση του (όπως
νερό.
λ.χ. στο καρπούζι) σημαίνει ότι
Μήλο. 52 θερμίδες ανά 100 γρ.
περιέχει και πολλές θερμίδες.
Περιέχει αρκετές φυτικές ίνες,
βιταμίνες C και Α, φυλλικό οξύ,
Τρία έως τέσσερα φρούτα την
βιοτίνη, μηλικό οξύ,αντιοξειδωτικές
ημέρα όχι μόνο δεν παχαίνουν, αλλά ουσίες και ιχνοστοιχεία, όπως
είναι απαραίτητα για διαφύλαξη
ασβέστιο, σίδηρο, κάλιο και
της υγείας. Ακόμη και φρούτα
φώσφορο. Αποτελείται σε ποσοστό
όπως οι μπανάνες, που συχνά
84,4% από νερό.
κατηγορούνται ότι μας παχαίνουν,
Μανταρίνι. 53 θερμίδες ανά 100 γρ.
έχουν πολύ λιγότερες θερμίδες από
Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες,
τρόφιμα όπως τα γλυκά.
βιταμίνες Α και C, υδατάνθρακες,
Όσον αφορά τους πάσχοντες
σίδηρο, καροτίνη και φώσφορο.
από σακχαρώδη διαβήτη, αν και
Περιέχει επίσης πρωτεϊνες,
παλαιότερα πιστευόταν ότι έπρεπε
ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο και
να αποφεύγουν τα φρούτα, με
φυλλικό οξύ. Αποτελείται σε
εξαίρεση τα ξινόμηλα, οι σύγχρονες
ποσοστό 87% από νερό.
διατροφικές συστάσεις παρέχουν
Φράουλες. 26 θερμίδες ανά 100 γρ.
ελευθερία στην κατανάλωσή τους,
Περιέχουν άφθονες φαινόλες
υπό δύο προϋποθέσεις:
(κυρίως ανθοκυανίνες), βιταμίνες

Α και C, λουτεΐνη και ζεαξανθίνη.
Είναι πολύ καλή πηγή βιταμινών
C και Κ, μαγγανίου, καλίου,
μαγνησίου και φυτικών ινών.
Αποτελούνται σε ποσοστό 90% από
νερό.
Κεράσια. 47 θερμίδες ανά 100 γρ.
Περιέχουν πρωτεϊνες, φυτικές
ίνες, ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο,
φώσφορο, κάλιο, βιταμίνες C και Α,
νιασίνη (βιταμίνη Β3), φυλλικό οξύ
και βήτα-καροτένιο. Αποτελούνται
σε ποσοστό 82% από νερό.
Βερίκοκα. 48 θερμίδες ανά 100 γρ.
Περιέχουν άφθονο κάλιο, βιταμίνες
Α, D, Ε και C, βιταμίνες του
συμπλέγματος Β (Β2, Β3, Β6, Β12),
πρωτεϊνες, ασβέστιο, ψευδάργυρο,
μαγνήσιο, φώσφορο και σίδηρο.
Αποτελούνται σε ποσοστό 85,3%
από νερό.
Μούσμουλα. 42 θερμίδες ανά 100
γρ.
Είναι πλούσια σε βιταμίνες Α,
και C, φυλλικό οξύ, πυριδοξίνη
και νιασίνη, ασβέστιο, σίδηρο,
μαγνήσιο, μαγγάνιο, ψευδάργυρο,
σελήνιο και φώσφορο. Περιέχουν
επίσης κάλιο, φλαβονοειδή και
φυτικές ίνες. Αποτελούνται σε
ποσοστό 80,6% από νερό.
Μπανάνες. 85 θερμίδες ανά 1 μικρή
μπανάνα
Περιέχουν άφθονο κάλιο, μαγνήσιο,
υδατάνθρακες και βιταμίνη Α, και
αρκετές φυτικές ίνες, βιταμίνες
C, D, Β12 και Β6, ασβέστιο και
σίδηρο. Αποτελούνται σε ποσοστό
75,7% από νερό.
Πεπόνι. 34 θερμίδες ανά 100 γρ.
Περιέχει άφθονο κάλιο και βιταμίνη
Α, καθώς και βιταμίνη C, φυλλικό
οξύ, καροτενοειδή, ασβέστιο,
μαγνήσιο και μικρές ποσότητες
σιδήρου, φωσφόρου και βιταμίνης
Β6. Αποτελείται σε ποσοστό 90,6%
από νερό.
Καρπούζι. 30 θερμίδες ανά 100 γρ.
Περιέχει άφθονο κάλιο και βιταμίνη
Α, καθώς ασβέστιο, βιταμίνες C,
Β6, Β3, φυλλικό οξύ, μαγνήσιο,
φώσφορο, κάλιο, ψευδάργυρο,
χαλκό, μαγγάνιο, σελήνιο, χολίνη,
λυκοπένιο και βεταΐνη.Αποτελείται
σε ποσοστό 92,6% από νερό.
Ροδάκινα. 37 θερμίδες ανά 100 γρ.
Περιέχουν άφθονες φυτικές ίνες,
κάλιο, βιταμίνη C, Α, Ε και Κ,
κάλιο, χολίνη, μανγήσιο, φώσφορο
και φθόριο. Αποτελούνται σε
ποσοστό 89% από νερό.
Σύκα. 41 θερμίδες ανά 100 γρ.
Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες,
κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο και
βιταμίνες A,B και C. Τα φρέσκα
σύκα αποτελούνται σε ποσοστό
77,5% από νερό.
Σταφύλια. 63 θερμίδες ανά 100 γρ.
Είναι πλούσια σε κάλιο και
βιταμίνες Α, Β και C. Η φλούδα
τους περιέχει ρεσβερατρόλη.

Περιέχουν επίσης φλαβονοειδή,
όπως η κερσετίνη, ασβέστιο,
μαγνήσιο και σίδηρο. Αποτελούνται
σε ποσοστό 81,6% από νερό
Βατόμουρα. 43 θερμίδες ανά 100
γρ.
Περιέχουν κάλιο, φυτικές ίνες,
βιταμίνες Α και C, φυλλικό οξύ,
φυτοχημικές ουσίες όπως οι
ανθοκυανίνες, οι τανίνες και η
λουτεϊνη, μαγγάνιο, ασβέστιο,
μαγνήσιο και σίδηρο. Αποτελούνται
σε ποσοστό 84,5% από νερό.
Κράνα. 152 θερμίδες ανά 100 γρ.
Περιέχουν άφθονες αντιοξειδωτικές
ουσίες (φλαβονοειδή, ανθοκυανίνες,
φαινολικά παράγωγα), κάλιο,
σίδηρο, βιταμίνη C, μαγνήσιο,
μαγγάνιο, ασβέστιο, ψευδάργυρο
και χαλκό και έχουν υψηλή
περιεκτικότητα σε καροτίνη και
τανίνες. Αποτελούνται σε ποσοστό
65% από νερό.
Ρόδι. 63 θερμίδες ανά 100 γρ.
Περιέχει άφθονη βιταμίνη
C, βιταμίνη Κ, φυλλικό οξύ,
κάλιο, φαινολικές ουσίες (π.χ.
πουνικαλαγίνες), ελλαγικό οξύ,
καθώς και βιταμίνες Α και C,
μαγνήσιο, ασβέστιο, σίδηρο,

φώσφορο, ψευδάργυρο, σελήνιο,
χαλκό και φυτικές ίνες. Αποτελείται
σε ποσοστό 81,2% από νερό.
Αχλάδι. 61 θερμίδες ανά 100 γρ.
Είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α,
Β1, Β2, C, E, φυλλικό οξύ και
νιασίνη, και στα ιχνοστοιχεία
χαλκό, φωσφόρο και κάλιο.
Περιέχει επίσης ασβέστιο, χλώριο,
σίδηρο, μαγνήσιο, νάτριο και θείο.
Αποτελείται σε ποσοστό 83,2% από
νερό.
Δαμάσκηνα. 36 θερμίδες ανά
φρέσκο φρούτο
Περιέχουν άφθονες φυτικές ίνες,
καθώς και ασβέστιο, φώσφορο,
κάλιο, σίδηρο, νάτριο, ψευδάργυρο
και μαγνήσιο. Είναι επίσης πλούσια
σε ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2),
νιασίνη (Β3), φυλλικό οξύ, θειαμίνη
(Β1), βιταμίνη Α και βιταμίνη Κ. Τα
φρέσκα δαμάσκηνα αποτελούνται
σε ποσοστό 78,7% από νερό.
Να τα τρώτε με τη φλούδα
Οι φλούδες των φρούτων είναι
πλούσιες σε φυτικές ίνες, οι οποίες
συμβάλλουν στην καλή λειτουργία
του εντέρου και προκαλούν
εντονότερο αίσθημα κορεσμού της
πείνας.

Πώς και γιατί οι άνθρωποι εκδηλώνουν Πάρκινσον
-Σημαντική ανακάλυψη Ελληνίδας ερευνήτριας
Επιστήμονες στη Βρετανία, με επικεφαλής μια Ελληνίδα,
κατάφεραν να παρατηρήσουν για πρώτη φορά τη στιγμή ακριβώς
που οι πρωτεΐνες γίνονται τοξικές για τα εγκεφαλικά κύτταρα,
προκαλώντας έτσι τη νόσο Πάρκινσον.
Χάρη στη νέα μη επεμβατική μέθοδο, που επιτρέπει την
παρατήρηση σε νανοκλίμακα, κατέστη δυνατό να μπει η
νόσος Πάρκινσον στο...νανοσκόπιο. Όπως διαπιστώθηκε,
η ίδια πρωτεΐνη, η άλφα-συνουκλεΐνη, ανάλογα με την
τρισδιάστατη δομή που παίρνει κάθε φορά, μπορεί να λειτουργεί
είτε προστατευτικά, είτε τοξικά. Η ανακάλυψη μπορεί να
φωτίσει καλύτερα πώς και γιατί οι άνθρωποι εκδηλώνουν τη
νευροεκφυλιστική πάθηση, καθώς επίσης να ανοίξει νέους
θεραπευτικούς δρόμους.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την δρα Δωροθέα Πινότση
του Τμήματος Χημικής Μηχανικής και Βιοτεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ
(PNAS). Χρησιμοποιώντας ένα οπτικό μικροσκόπιο υπερ-υψηλής
ανάλυσης, οι ερευνητές κατάφεραν να μελετήσουν σε πραγματικό
χρόνο σε πειραματόζωα (αρουραίους) τη συμπεριφορά των
διαφορετικών μορφών της εν λόγω πρωτεϊνης και πώς αυτές
επιδρούν σε ζωντανούς νευρώνες.
«Με αυτές τις τεχνικές, μπορούμε πραγματικά να δούμε
λεπτομέρειες που δεν ήμασταν σε θέση να δούμε πριν, έτσι
πιθανώς θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την τοξική δράση
σε πρώιμο στάδιο» δήλωσε η Πινότση. Η νόσος Πάρκινσον
προκαλείται, όταν πρωτεΐνες παίρνουν αφύσικα σχήματα
και, προκολλώμενες μεταξύ τους, σχηματίζουν τελικά ινίδια
αμυλοειδούς, γνωστά και ως σωμάτια Lewy, το «σήμα κατατεθέν»
της πάθησης.
Μετά τη νόσο Αλτσχάιμερ, η νόσος Πάρκινσον είναι η δεύτερη
πιο διαδεδομένη νευροεκφυλιστική πάθηση παγκοσμίως. Από
αυτή πάσχουν πάνω από επτά εκατομμύρια άνθρωποι. Τα
συμπτώματα περιλαμβάνουν τρέμουλο (συνήθως στα χέρια),
ακαμψία, δυσκολία βάδισης και, σε κατοπινό στάδιο, άνοια.
«Τα ευρήματά μας αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τη νόσο,
επειδή δείχνουν ότι η ζημιά στους νευρώνες μπορεί να συμβεί,
όταν απλώς υπάρχει έξτρα αφύσικη πρωτεϊνη άλφα-συνουκλεϊνη
στο κύτταρο. Είναι αυτή η πρόσθετη ποσότητα της εν λόγω
πρωτεϊνης που φαίνεται να προκαλεί τις τοξικές επιδράσεις, που
έχουν ως συνέπεια τον θάνατο των εγκεφαλικών κυττάρων», όπως
είπε η Πινότση. Η αλλοίωση της δομής της άλφα-συνουκλεϊνης
μπορεί να προκληθεί από γενετικά αίτια, από τη γήρανση ή
πιθανώς ακόμη και από τραύμα στο κεφάλι.
Η Δωροθέα Πινότση αποφοίτησε το 2006 από τη Σχολή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, πήρε το διδακτορικό της
το 2011 στην κβαντική φωτονική από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό
Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΕΤΗ) στη Ζυρίχη και από το 2012 είναι
μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών
και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ. Η έρευνά της
εστιάζει στην ανάπτυξη τεχνικών που επιτρέπουν την απεικόνιση
σε πραγματικό χρόνο των βιολογικών νανοδομών, κυρίως σε
σχέση με τη νευροεκφύλιση του εγκεφάλου.
Πηγή: iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news
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“ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΝΗΣΩΝ”
Οπότε οι «Προστάτες» αναζήτησαν
τα χρήματα, αλλά όφειλε
Τα Επτάνησα έδιναν
άλλους τρόπους για να συνεχίσουν
να μην αφήσει απροστάτευτους
την κηδεμονία… Ο βασιλιάς των
Ελλήνων Όθωνας είχε ενστερνισθεί
τη Μ. Ιδέα πιστεύοντας ότι, καθώς
ήταν ο μοναδικός χριστιανός
βασιλιάς στην Εγγύς Ανατολή, είχε
να εκπληρώσει την ιερή αποστολή
του εκχριστιανισμού της. Δεν
ενδιαφερόταν τόσο να ενώσει με
την Ελλάδα τα Επτάνησα. Του τα
πρότειναν κάποτε οι Βρετανοί.
Προτιμούσε να ενσωματώσει στο
βασίλειό του αλύτρωτους Έλληνες
που ζούσαν υπό τουρκικό ζυγό
στην Ήπειρο, Θεσσαλία κλπ. Αλλά
οι θέσεις του ήταν αντίθετες με τη
επιθυμία Γαλλίας και Βρετανίας,
γιατί η ακεραιότητα της Τουρκίας
έπρεπε να φυλαχτεί ως φραγμός
στην κάθοδο της Ρωσίας.
Δεν
υποχώρησε
ο
βασιλιάς
Όθωνας. Έκανε κάποιες αντάρτικες
επιχειρήσεις σε Θεσσαλία και
Ήπειρο στα πλαίσια του Κριμαϊκού
πολέμου (1853-56) εξοργίζοντας
τους Γάλλους και Βρετανούς,
που κατέλαβαν τον Πειραιά,
προσεταιρίστηκαν αντιβασιλικούς
κύκλους της Αθήνας υποχρεώνοντάς
τον να κρατήσει ουδετερότητα περί
τα Εθνικά, γεγονός που προκάλεσε
την αμφισβήτησή του καιι οδηγησαν
με μαθηματική ακρίβεια στην έξωση
του Όθωνα.
Αποδειχτήκαμε
ανίκανοι
τότε,
έστω και για ένα βασιλιά Έλληνα
όπως έκαναν οι Σέρβοι και άλλοι
Βαλκάνιοι, γι’ αυτό και τελικά
μας θρόνιασαν το Δανό πρίγκιπα
Χριστιανό Γουλιέλμο. με το όνομα
Γεώργιος ο Α΄. Απαραίτητος όρος
στα «δούναι και λαβείν» η προσφορά
των Επτανήσων με την Κέρκυρα,
βέβαια, αφού οι Βρετανοί είχαν πια
εξασφαλίσει τη Μάλτα ως βάση τους
στη Μεσόγειο και ένα βασιλιά της
επιλογής τους.
Ο Ζερβός Ιακωβάτος μάλιστα,
πρόεδρος της 12ης Επτανησιακής
Βουλής
(Μάρτη
του
1862),
κατάλαβε τις ραδιουργίες κατά του
Όθωνα, είχε αντιληφθεί ότι στην
ουσία η ανεξάρτητη Ελλάδα θα
ενωνόταν με το προτεκτοράτο της
Επτανήσου και ολόκληρη η Ελλάδα
θα υπαγόταν στο άρμα της Αγγλικής
πολιτικής με την έδρα επιρροής
μεταφερμένη από την Κέρκυρα
στην Αθήνα. Γι’ αυτό πρότεινε ν’
αναστείλουν το εθνικό ζήτημα, μη
εγκρίνοντας την έξωση του Όθωνα,
ώστε ν’ ανοίξει ο δρόμος για το
Γεώργιο. Ακόμα και ο αντιβασιλικός
Μομφερράτος συντάχθηκε μαζί του
κατά της έξωσης. Όμως πολλοί άλλοι
παρασύρθηκαν από το Λομβάρδο,
ψήφισαν την αποπομπή του Όθωνα
προκειμένου να κερδίσουν την
ένωση και, έτσι, άνοιξε ο δρόμος
για την εκλογή νέου βασιλιά. Από τη
διαφοροποίηση αυτή ονομάστηκαν
οι
μεν
παλαιοί
ριζοσπάστες
ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, οι δε νέοι με τον
Λομβάρδο αρχηγό ΕΝΩΤΙΚΟΙ.
Το καλοκαίρι του 1863 ο Δανός
πρίγκιπας αναγορεύτηκε βασιλιάς
των Ελλήνων, τον έκαναν και
ενήλικα με νόμο για ν’ αποφύγουν
αντιβασιλεία, όπως είχε γίνει με
τον Όθωνα και αποφασίστηκε να
υπογραφεί η συνθήκη όσο γινόταν
γρηγορότερα».
Πραγματικά
οι
εκπρόσωποι των πέντε (5) Δυνάμεων,
οι οποίες το 1815 στο Παρίσι είχαν
συνυπογράψει την ανάληψη από
τους Βρετανούς της «Προστασίας»
των νησιών, συγκεντρώθηκαν στο
Λονδίνο και ετοίμασαν τη συνθήκη
παραίτησης της Μ. Βρετανίας από
την «Προστασία» της Επτανήσου
για να τα παραχωρήσουν στο βασιλιά
Γεώργιο τον Α΄.
Καταλληλότερος για την περίσταση
θεωρήθηκε ο γιος του Σπύρου
Τρικούπη Χαρίλαος, ο οποίος είχε
διαδεχτεί τον πατέρα του στην
Πρεσβεία του Λονδίνου. Ήταν 32
ετών τότε, πήρε οδηγίες από τον

(Συνέχεια από σελίδα 12)

Υπουργό Εξωτερικών του Γεωργίου
Α΄ τον Π. Δελιγιάννη και έφτασε
στο Λονδίνο, όταν είχε υπογραφεί η
συνθήκη των πέντε (14-Νοεμβρίου
1863).
Αυτή τη συμπεριφορά των Μ.
Δυνάμεων επέβαλε το «veto» της
Αυστρίας επειδή, είχε θεωρήσει
προσβλητική την έξωση του Όθωνα.
Δεν ίσχυε για την Αυστρία η εκλογή
του νέου βασιλιά, αφού αυτός δεν
είχε παραιτηθεί. Άρα ούτε την
κυριότητα του Γεωργίου πάνω στα
Επτάνησα παραδεχόταν , ούτε την
κυβέρνησή του αναγνώριζε, ούτε
και τον απεσταλμένο του μπορούσε
να αποδεχτεί ως συνομιλητή στο ίδιο
τραπέζι για τις διαπραγματεύσεις.
Η συνθήκη των πέντε (11-11-1863).
Απαιτούσαν οι Δυνάμεις::
1)Τη συνεχή ουδετερότητα των
Ιονίων .
2)Τον περιορισμό της στρατιωτικής
και ναυτικής δύναμης που θα
μπορούσε να συγκεντρώσει σ’ αυτά
η Ελλάδα, μόνο όση χρειαζόταν για
την επιβολή της τάξης.
3)Την κατεδάφιση των φρουρίων
που υπήρχαν στην Κέρκυρα και στις
νησίδες Οθωνούς, Ερείκουσα και
Μαθράκι.
4)Τη συνεχή και για αόριστο χρόνο
ισχύ των πλεονεκτημάτων που
απολάμβανε στα Ιόνια λιμάνια το
ξένο εμπόριο κα η ξένη ναυτιλία,
σύμφωνα με τις παλαιότερες
συμβάσεις που είχαν συνυπογραφεί
επί «Προστασίας».
Στην
τελική
συνθήκη
17/29
Μαρτίου 1864 ελάχιστα σημεία
τροποποιήθηκαν ή βελτιώθηκαν.
Στις τροποποιήσεις που πέτυχε ο
Τρικούπης αναφέρουμε ότι:
Α)Κανένας περιορισμός δεν θα
υπήρχε για τη στρατιωτική και
ναυτική δύναμη, την οποία θα
μπορούσε η Ελλάδα ν’ αναπτύξει στα
νησιά.
Β)Εκτός από την Αυστριακή
ναυτιλιακή
εταιρεία
Λόυδ,
περιορίστηκαν σε 15 ακόμη χρόνια
τα πλεονεκτήματα των ξένων στα
Ιόνια λιμάνια. Νέες συμβάσεις
μπορούσαν να κάνουν ύστερα οι
ξένοι με την Ελληνική κυβέρνηση
της Αθήνας πια…
Γ)Η ουδετερότητα των νησιών, που
απασχόλησε για πάνω από δύο μήνες
τους διπλωμάτες, περιορίστηκε μόνο
στην Κέρκυρα και τους Παξούς.
Δ) Τα φρούρια κατεδαφίστηκαν
όπως ακριβώς ήθελαν Άγγλοι και
Αυστριακοί, παρά τις παρακλήσεις
της Ελληνικής πλευράς, η οποία με
επιχειρηματολογία απέδειξε πως
το μέτρο ήταν μάταιο και επιζήμιο
και άδικο και απραγματοποίητο.
Πίστευαν ότι μια Κέρκυρα «γυμνή»
δεν θα ήταν ελκυστική για κανένα. .
Ο σεβασμός τον οποίον έδειξαν τάχα,
ήταν να κατεδαφίζουν λίγο-λίγο,
ώστε να ολοκληρωθεί το γκρέμισμα
ως την ημέρα υπογραφής της τελικής
συνθήκης, για να μην περιληφθεί
η λέξη [κατεδάφιση] στο επίσημο
κείμενο (πολιτικό κόστος για το
βασιλιά)...
Μαζί με τη συνθήκη Ένωσης
πιέστηκε
να
υπογράψει
και
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ,
σύμφωνα με την οποίαν το Ελληνικό
ταμείο αναλάμβανε να καταβάλλει
τις συντάξεις των Άγγλων υπηκόων,
αλλά και να αποζημιώσει δια βίου,
όσους υπηρετούσαν ως εκείνες τις
ημέρες στην Πολιτεία των Ιονίων
και, ίσως, έχαναν την εργασία
τους με την εγκατάλειψη της
«Προστασίας». Ο ίδιος ο ΥπΕξ
της Μ Βρετανίας Ρώσσελ είπε για
το θέμα αυτό στον Τρικούπη ότι
«μπορεί να αμφιβάλλει για το δίκαιο
των υπαλλήλων στους οποίους θα

ανθρώπους που έχαναν τις θέσεις
τους λόγω κατάργησης υπηρεσίας
όχι πρόσκαιρης…».
Είναι εντυπωσιακή η πολιτική
διπλωματία και το κοινωνικό
πρόσωπο που προσπαθεί να επιδείξει
η
Βρετανία.
Προβληματισμό
γεμάτο ερωτηματικά αποτελεί το
ότι στις παραπάνω απαιτήσεις δεν
έκανε ο Έλληνας πληρεξούσιος
καμία υπενθύμιση, δεν υπέβαλε
καμία απαίτηση στις οφειλές των
Βρετανών από το ξεπούλημα της
Πάργας στους Τούρκους το 1819,
η οποία Πάργα αποτελούσε τμήμα
της Ιόνιας Πολιτείας από τα Ενετικά
χρόνια. Ούτε καθόλου υποστήριξε
ότι τα φρούρια κτίστηκαν και
συντηρούνταν κυρίως από τους
Επτανησίους και όχι από τους
Άγγλους. Ούτε ανέφερε ποτέ κατά
τις συζητήσεις ότι οι Βρετανοί
κατέβασαν από όλα τα φρούρια και
των άλλων νησιών τον οπλισμό τους
και μετέφεραν τα πολεμοφόδια μέχρι
την τελευταία σταγόνα πυρίτιδας
στη βάση της Μάλτας.
Αποδέχτηκαν
δηλαδή
την
ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων
που πρόβαλαν και οι Δυνάμεις
και οι Προστασιανοί για να
πραγματοποιηθεί η Ένωση το
ταχύτερο και να μη βλάπτονται,
τάχα, τα εθνικά συμφέροντα με
την παράταση μιας ανώμαλης
κατάστασης. Υπογράφτηκε όπως
είπαμε ή Ένωση 17/29 Μαρτίου
1864, αλλά δεν έφυγαν αμέσως
όλοι οι Βρετανοί. Παρέμεναν,
είπαν, για προστασία της τάξης και
αποχώρησαν την 21η Μαίου 1864,
όταν η Ελληνική σημαία ανέβηκε
στον ιστό της κατεβασμένης
Αγγλικής Η Εκκλησία των Ιονίων
έπαψε διοικητικά να υπάγεται στο
Οικουμενικό
Πατριαρχείο
της
Κωνσταντινούπολης
μετά
από
δύο χρόνια και ενώθηκε με την
αυτοκέφαλη από το 1850
Πώς πήγαν οι Επτανήσιοι στην
Αθήνα; Με πλέγμα ανωτερότητας
και με φόβο πως η υπανάπτυκτη
πνευματικά και πολιτικά, εκείνη
την εποχή, Ελλάδα θα τους
εκμεταλλευτεί και είχαν δίκαιοΗ
εθνική
ταυτότητα
ήταν
που
μέτρησε περισσότερο. Ακούστε πώς
μίλησε ο Λευκαδίτης Αριστοτέλης
Βαλαωρίτης στην Εθνοσυνέλευση
της Αθήνας:
«Πρέπει
να
γνωρίζετε
ότι
εζητούσαμε ανέκαθεν την Ένωαη
όχι για να προσθέσουμε επτά (7)
ξηροσκοπέλους στην ήδη μικροτάτη
Ελλάδα, αλλά για ν’ αποδείξουμε
στους δεδουλωμένους ομοφύλους
το δρόμο της γενικής σωτηρίας...
Δεν θελήσαμε να γίνει η Ένωση
με ιδιαίτερη νομοθεσία για μας,
αισθανθήκαμε ότι θα έχουμε και
ζημίες και τις αποδεχτήκαμε. Η
αφομοίωση θέλει γίνει πλήρης και
τελεία, αλλ’ ουχί υπό το πρίσμα ή
την επιρροή του φατριασμού και της
εμπαθείας…».
Φυσικά κι άρχισαν αμέσως να
δημιουργούνται
οι
φατρίες:
Η αγροτιά είχε ξεσηκωθεί και
ζητούσε να σπάσει τα δεσμά της,
η φεουδαρχία επίσης έβλεπε να
σαλεύουν τα θεμέλια της, οι ευγενείς
έχαναν προνόμια και τσιφλίκια και
συνασπίζονταν ή δημοκοπούσαν,
πλάνευαν δηλαδή το λαό για το
δικό τους συμφέρον, «…..όπως οι
κόρακες επί πτώματος και κανένας
δεν προσπάθησε να εύρη μέσον για
ν’ ανακουφιστεί ο ταλαιπωρούμενος
λαός»», γράφει ο ίδιος ο Ζερβός. Και
ο αρχηγός Λομβάρδος εντάχθηκε
στις φατρίες, εκλεγόταν μέχρι
το θάνατό του (1888) υπουργός,
τάχθηκε στον ακροδεξιό χώρο και
ξέχασε ή παρέπεμψε στο μέλλον τον
κοινωνικό στόχο του Ριζοσπαστικού
Κινήματος

ΠΕΝΘΗ
ΧΑΝΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1947-2016
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 20 Μαρτίου 2016.
Ο ΧΑΝΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ήταν
παντρεμένος για 31 χρόνια με την σύζυγό του
Φράνς και απέκτησαν 5 παιδιά.Danielle, Dean,
Andrew, and Sofia. Στην οικογένειά του και
στους γονείς του Κώστα και Σοφία, ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια,

ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1942-2016
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 20
Μαρτίου 2016. Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΟΥ γεννήθηκε και παντρεύτηκε
στην Αθήνα, μετανάστευσε με τον
σύζυγό της Γιάννη στο Βανκούβερ
όπου απέκτησαν τρία παιδιά, Τόνη,
Μελίσσα και Γιάννη (Σούζαν). Η
κηδεία της έγινε στο Funeral Home, 3789 Royal Oak Ave.,
Burnaby on Saturday, April 16, 2016.
Στην οικογένειά της και στους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΙΑ
1977-2016
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 29 Μαρτίου
2016. Η ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
γεννήθηκε στο Βανκούβερ στις 18
Ιανουαρίου 1977. Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν.
Αγίου Γεωργίου στις 6 Απριλίου 2016 στις
7:30 μ.μ., η κηδεία της έγινε την Πέμπτη 7
Απριλίου 2016 και η ταφή της έγινε στο
κοιμητήριο στο Forest Lawn Burnaby.
Στον σύζυγό της Γιάννη, στα παιδιά της Χρήστο και Κώστα, και
την μητέρα της Ελένη και σε όλους τους συγγενείς της Νίκης,
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΟΥΛΑ
1949-2016
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 6 Απριλίου 2016, η Βούλα
ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗ. Στον σύζυγό της Theo, son Bobby,
daughter Betty (Bill) and grandchildren Evvie and Vaggeli,
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΥΟ ΚΕΝΟΤΑΦΙΑ (2 PLOTS SIDE by 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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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

Ιστορική επίσκεψη στη Λέσβο- Παγκόσμιο μήνυμα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες

16.04.2016
Τη Λέσβο επισκέφθηκε ο Πάπας Φραγκίσκος όπου τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Επίσης τον
καλωσόρισε και ο Σεβασμιότατος Πρόεδρος της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος Φραγκίσκος Παπαμανώλης

ΠΑΣΧΑ
ΜΕ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

