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ΛΕΟ ΧΟΥΣΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑ ΜΕΡΤΣΑΝΤ
Πώς φέραμε τη Γενοκτονία των Ποντίων στην καναδική Γερουσία

Η ελληνική φλέβα είναι δυνατή και πάντα νιώθω την υποχρέωση
να υπερασπίζομαι τα εθνικά μας θέματα, τονίζει ο γερουσιαστής με
καταγωγή από τη Μάνη, Λέο Χουσάκος. Στη φωτογραφία πάνω, με
τη σύζυγό του και τους γονείς του.
Μετά την Ελλάδα, τη Σουηδία, την Αρμενία, την Ολλανδία και την Αυστρία η Βουλή του Καναδά βρίσκεται
στο κατώφλι μιας ιστορικής απόφασης: της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων

Τη σχετική συζήτηση ξεκίνησαν δύο γερουσιαστές ελληνικής καταγωγής η Πάνα Μέρτσαντ των Φιλελευθέρων και ο Λέο (Λεωνίδας) Χουσάκος
των Συντηρητικών.
Η 73χρονη Πάνα Μέρτσαντ ήταν η πρώτη από τους δύο γερουσιαστές που εισήγαγε το θέμα στην
καναδική Γερουσία στις 6 Φεβρουαρίου. Το πλήρες όνομά της πριν παντρευτεί τον δικηγόρο Τόνι
Μέρτσαντ ήταν Παναγιώτα Παπαγεωργίου. Ο πατέρας της, Ιωάννης Παπαγεωργίου, έζησε στη Σμύρνη
μέχρι τα οκτώ του χρόνια.
«Είδε την οικογένειά του να ξεριζώνεται βίαια και να χωρίζεται. Αυτός μαζί με τη μητέρα του και τις
δύο μικρότερες αδελφές του κατάφεραν να επιβιβαστούν σε ένα πλοίο. Η τρίτη κόρη της οικογένειας
χάθηκε μέσα στον πανικό και κανείς δεν έμαθε τι απέγινε. Κατάφερε να ξεφύγει; Πνίγηκε; Εμεινε
πίσω;»...

«Στο Μόντρεαλ η ελληνική παροικία και η ελληνική γλώσσα είναι
αρκετά δυνατές. Εχουμε έξι δημοτικά σχολεία και τώρα χτίζουμε
και ένα ελληνικό γυμνάσιο.
Η επαρχία του Κεμπέκ είναι μια περιοχή όπου ομιλούνται δύο
γλώσσες, τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Οταν μαθαίνεις δύο τι είναι
ακόμα μία παραπάνω; Τα Ελληνικά είναι η πιο πλούσια γλώσσα
στον κόσμο. Αν τη γνωρίζεις, σε διευκολύνει σε οποιοδήποτε
επάγγελμα κάνεις στη ζωή σου».
Οι γονείς του ήρθαν στον Καναδά τη δεκαετία του ’50 και έκαναν
διάφορες δουλειές για να ζήσουν: «Δούλεψαν σκληρά για να
επιβιώσουν σε αυτήν τη χώρα, χωρίς να ξεχάσουν ποτέ την
πατρίδα. Ο πατέρας μου δούλευε καθαριστής, οτιδήποτε μπορείς
να φανταστείς. Η μητέρα μου στα εργοστάσια κατασκευής ρούχων.
Κανείς δεν ήρθε από την Ελλάδα στον Καναδά για το κλίμα», λέει
χαριτολογώντας...

Οι εισηγήσεις

Σε μια αποθήκη

Με αυτά τα λόγια η γερουσιαστής περιέγραψε ενώπιον της καναδικής Γερουσίας την προσωπική
δραματική της ιστορία. Η οικογένειά της κατέληξε σε μια αποθήκη στην Αθήνα, προσπαθώντας να
επιβιώσει και όπως είπε στο «Εθνος», ο πατέρας αναγκάστηκε να κάνει διάφορες δουλειές, αφήνοντας
πίσω την άνετη ζωή στη Σμύρνη...
«Εγώ κατάγομαι από τη Μάνη», λέει στο «Εθνος» ο Λέο Χουσάκος. «Εμείς δεν είχαμε τέτοιες
δυσκολίες με τους Τούρκους εκείνες τις εποχές. Αλλά δεν παύω να είμαι Ελληνας. Γεννήθηκα στον
Καναδά, αλλά η ελληνική φλέβα είναι δυνατή και πάντα νιώθω την υποχρέωση να υπερασπίζομαι τα
εθνικά μας θέματα σε όποιο σημείο της Γης κι αν βρεθώ». Για κάποιον που γεννήθηκε στον Καναδά
μιλά άψογα τα Ελληνικά.

From a dream...to a dream home!
Βήμα-βήμα προς ηο ζπίηι ηων ονείρων ζας!
For all your mortgage
needs:
> Residential mortgages
> Renovation loans
> Construction loans
> Refinancing
> Renewals

Bill V. Thomopoulos
Mortgage Broker

604-512-3354

Bill.Thomopoulos@mtgarc.ca
www.MortgagesByBill.ca

Σηεγαζηικά δάνεια για
κάθε ζας ανάγκη:
> Αγορά και επιζκεσή
καηοικίας
> Ανέγερζη οικοδομής
> Ανατρημαηοδόηηζης
και ανανεώζεις

Οι δύο γερουσιαστές έχουν εισηγηθεί την αναγνώριση της
Γενοκτονίας των Ποντίων και η σχετική συζήτηση αναμένεται
να καταλήξει σε ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει δύο
άξονες: ο πρώτος θα είναι η αναγνώριση της Γενοκτονίας των
Ποντίων Ελλήνων από το 1916 έως το 1923 και να καταδικάσουν
κάθε απόπειρα άρνησης ή παραποίησης αυτής της ιστορικής
αλήθειας, το ότι δηλαδή αποτελεί γενοκτονία και έγκλημα εναντίον
της ανθρωπότητας.

Mortgages by Bill | MPRO Mortgage Architects | 1275 West 6th Avenue | Vancouver, BC | V6H 1A6
All mortgage loans subject to client and property approval. Logos, brands, and other trademarks featured or referred to within this advertisement
are the property of their respective trademark holders.

(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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Πώς φέραμε τη Γενοκτονία των Ποντίων
στην καναδική Γερουσία
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Την πρωτοβουλία για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων ξεκίνησε στις 6 Φεβρουαρίου
στη Γερουσία του Καναδά η γερουσιαστής Πάνα Μέρτσαντ, της οποίας πατέρας και η οικογένειά του
ξεριζώθηκαν από τη Σμύρνη
Ο δεύτερος άξονας θα είναι ο ορισμός στον Καναδά της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης για τους πάνω
από 353.000 Ελληνες του Πόντου «που σκοτώθηκαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους», όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά η εισήγηση του Λέο Χουσάκου.
ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΛΕΟ ΧΟΥΣΑΚΟΣ:

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ .................

911
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ .......911
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ..............

911

Είμαστε παιδιά μεταναστών, δεν ξεχνάμε τους πρόσφυγες!
«Η εμπειρία μας ως μεταναστών μάς ευαισθητοποιεί για το θέμα
των προσφύγων» λέει στο «Εθνος» ο 49χρονος Λέο Χουσάκος.
«Εγώ γεννήθηκα στον Καναδά επειδή οι γονείς μου τον διάλεξαν
ως χώρα υποδοχής. Είχαν ωστόσο εναλλακτική επιλογή -να πάνε
στην Αμερική ή στην Αυστραλία. Οι μετανάστες έχουν προσφέρει
τρομερές θυσίες κι έχουν δημιουργήσει τις βάσεις για να φτάσει
ο Καναδάς στο επίπεδο ανάπτυξης και ευημερίας που βρίσκεται
σήμερα. Και είμαι υπερήφανος που με διόρισε ο πρωθυπουργός
πρόεδρο της Γερουσίας και ήμουν ο πρώτος επικεφαλής του
Κοινοβουλίου που δεν είχε αγγλική ή γαλλική καταγωγή».

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

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

«Η ατέλειωτη ροή προσφύγων και οικονομικών μεταναστών
από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στα ελληνικά
νησιά το 2015 και 2016 και η αξιοσημείωτη φιλοξενία και η
έλλειψη εχθρότητας από τον ελληνικό λαό, η ελληνική ‘’φιλοξενία’’, κέρδισαν ευρύτερη απήχηση και
τους επαίνους όλων των πολιτών του κόσμου» συμπληρώνει η Πάνα Μέρτσαντ. Παράλληλα, ο Λέο
Χουσάκος μάς δίνει μια διάσταση της σημερινής αξίας της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων:
«Για μας είναι σημαντικό να μην ξεχάσουμε αυτά τα γεγονότα, γιατί στη σημερινή εποχή έχουμε
πολλούς χριστιανούς που απειλούνται με εκδίωξη από τα σπίτια τους στον κόσμο, όπως συμβαίνει στη
Συρία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό μάθημα σεβασμού της διαφορετικής κουλτούρας του άλλου σε μια
πολυπολιτισμική κοινωνία όπως ο Καναδάς».

Η αντίδραση της Τουρκία
Μιλώντας για την αντίδραση της Τουρκίας, ο γερουσιαστής προσθέτει: «Οι αντιδράσεις από τουρκικής
πλευράς θα είναι οι ίδιες με αυτές που βλέπουμε τώρα: βομβαρδίζουν τους συνάδελφους μας με e-mails,
γράμματα και επιστολές που διαστρεβλώνουν τα ιστορικά γεγονότα. Δυστυχώς αυτή είναι η επιλογή που
έχουν κάνει, αντί να παραδεχτούν ένα ιστορικό γεγονός όπως κάνουν όλες οι δημοκρατικές χώρες».
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Motion to Call Upon the Government to Recognize the Genocide of
the Pontic Greeks and Designate May 19th as a Day of Remembrance
That the Senate call upon the government of Canada:
(a) to recognize the genocide of the Pontic Greeks of 1916 to 1923 and to condemn any attempt
to deny or distort a historical truth as being anything less than genocide, a crime against humanity; and
(b) to designate May 19th of every year hereafter throughout Canada as a day of remembrance
of the over 353,000 Pontic Greeks who were killed or expelled from their homes.

Hon. Leo Housakos:
Honourable senators, I’m honoured to rise today to second the
motion of my colleague Senator
Merchant, calling on the Parliament of Canada to recognize
the Christian Pontian Genocide.
Colleagues, I ask you to consider the following from the Center
for the Study of Genocide and
Human Rights at Rutgers:
They began singling out all
able-bodied Greek men, forcibly
conscripting them into labor
battalions which performed
slave labor for the Turkish war
effort. Greek children were stolen and forcibly assimilated into
Turkish society. Greek villages
were brutally plundered and
terrorized under the pretext of
internal security. Indeed, as with
the Armenians, the Greeks were
generally accused as a disloyal
and traitorous “fifth-column,”
and eventually most of the
population was rounded up and
forcibly deported to the interior.
There is no doubt the actions
I’ve just described to you fit the
legal definition of genocide as
it appears in Article 2 of the UN
Convention on the Prevention
and Punishment of the Crime of
Genocide. Indeed, those same
actions against Armenians have
been recognized as genocide
both domestically and internationally.
However, while the Armenian
genocide is widely known and
acknowledged, the Pontian
Genocide, which occurred
concurrently, remains obscure.
It is high time for that to change
here in Canada, as it has in other
jurisdictions.
Professor André Gerolymatos from the Stavros Niarchos
Foundation Centre for Hellenic
Studies at Simon Fraser University had this to say of both the
Armenian and Pontic genocides:
The Ottoman genocide of the
Armenians and Pontic Greek Orthodox was aimed specifically at
Christian minorities in an effort
to create an ethnically cleansed
state.
Prior to the First World War, as
their ancestors had for millennia, 700,000 Greek Orthodox
lived in the Black Sea region of
the Ottoman Empire, otherwise
known as Pontos.
During the war, the government
of the Ottoman Empire embarked on a course of reprehensible actions that led to the
genocide of the Pontians, as they
did with Armenians.
As Mr. Gerolymatos states,
the genocide was conducted
sadistically, to instill terror in the
minds of the surviving minorities in the Ottoman Empire. The
genocide included: mass rape,
wonton destruction, torture for
the sake of torture, regardless of
gender and age; children raped,
often in front of their parents,
before the entire family was put
to death.

Husbands, wives and children
were often brutally tortured prior
to execution. As was the case
of the Armenians, the Ottoman
regime carried out these efforts
to extinguish the Pontian Greeks
in stages.
At the outset of the First World
War, as was the case with the
Armenians, Greek Orthodox
Pontic men were forced into
the Turkish interior to work in
labour battalions.
In January of 1916, U.S. Consul
General in the Near East, George
Hutton, described the start of the
deportations of the Greek Orthodox Pontians from the Black Sea
in a report, where he wrote:
These unfortunate human beings
came through the city of Marsovan by thousands, walking for
the most part during the threeday’ journey through the snow
and mud.
[As intended by the Ottoman
authorities] thousands fell by the
wayside from exhaustion. [They
came into the city] always under
escort of Turkish gendarmes.
By November 1916, the Austrian
Council reported that Rafet Bey,
a senior Ottoman official, had
told him: “We must at last do
with the Greeks as we did with
the Armenians. . .”
Where there was a deviation
from the treatment of the Armenians to that of the Pontians was
a change in tactics. It seems the
Ottomans had learned from the
international outrage over their
actions against the Armenians.
Tragically, the lesson was not
one of restraint but rather one of
learning to carry out the atrocities away from prying eyes.
In his report, U.S. Consul General Hutton described the treatment of the Pontians as: “ . . .
even more radical than a straight
massacre, as such the Armenians
suffered before.”
The following year, like Hutton
before him, Austrian Chancellor Hollweg also noted that
the Ottomans had changed the
tactics employed in exterminating Armenians and were
instead forcing the Pontians to
the interior to allow them to be
killed without attention from the
outside world.
And the Ottomans succeeded,
killing a significant portion of
the Pontic people. The body
count of the genocide of the
Greek Orthodox Pontians was
over 350,000 men, women and
children. Three hundred and fifty
thousand people out of 700,000
— half the population — exterminated.
We must be clear that this is a
tragic fate — a genocide. Not
only have the ghosts of the Pontic Greek Orthodox earned the
right to confront their murderers,
but to paraphrase the words of
a wise man, those who forget
the tragedies of the past are

doomed to repeat them in the
future. And indeed, the world
chose to ignore the genocide of
Armenians and Pontians, and we
were forced to confront the Nazi
Holocaust of European Jews as a
result. We ignored Rwanda and
are now dealing with genocides
like that of the Yazidis being
carried out by ISIS.
In asking Parliament to recognize the Pontian genocide, we
aren’t asking Canada or Canadians to sit in judgment of others,
and we aren’t seeking to undo
actions of the past.
On the contrary, it is about
acknowledging, and healing
and educating, and in so doing
preventing such atrocities from
happening again.
Being the upper chamber of Parliament, the Senate of Canada is
ideally situated for leading the
way in taking a principled stand
in recognizing the Christian
Pontian genocide.
As the independent house of
Parliament, we are less influenced by or beholden to political
expediency. The Senate can
and must lead the way for the
Parliament of Canada as a whole
in taking a just position on this
important matter.
Recognition of this genocide
is not an attempt at retribution
but rather an acknowledgment
of undeniable historical facts
that is a crucial first step in true
reconciliation.
This is certainly true for nations
that want to be accepted as
modern-day democracies. There
is perhaps no greater example of
this than modern-day Germany.
Imagine Germany’s place in
the world today had they not
acknowledged the atrocities that
were committed by their Nazi
predecessors. Recognizing and
taking responsibility for dark
chapters in our history is not
about judgment or punishment.
And it’s not about trying to undo
that which cannot be undone. It
is about reconciliation.
With our own history of residential schools, Canada knows that
all too well. On June 11, 2008,
Prime Minister Stephen Harper
stood in the other place, the
House of Commons, and said
the following:
The government recognizes that
the absence of an apology has
been an impediment to healing
and reconciliation. Therefore,
on behalf of the Government
of Canada and all Canadians, I
stand before you, in this chamber so central to our life as a
country, to apologize to Aboriginal peoples for Canada’s role in
the Indian Residential Schools
system.
While Mr. Harper and his government did not directly have
a hand in inflicting this terrible
tragedy upon our First Nations,
they did recognize it was time
for the Government of Canada,

the Parliament to Canada to take
responsibility.
Prime Minister Harper went on
to say: “The burden of this experience has been on your shoulders for far too long. The burden
is properly ours as a government
and as a country.”
That historical acknowledgment
and apology paved the way for
the Truth and Reconciliation
Commission, which was struck
in 2009 and chaired by our
honourable colleague Senator
Murray Sinclair.
The commission provided a road
map to reconciliation between
Canada and her First Nations
that was forthright in its assessment of what was done to
Canada’s indigenous people for
generations.
While these things may have
been difficult for us to hear and
to take responsibility for, we
had no choice but to do so in
order to move forward. Admitting to wrongdoing sometimes
takes courage and strength, but
it shows a willingness to learn
from one’s failures.
Dark, ugly chapters in our history cannot be denied, especially
if, as a nation, one wants to

remain worthy of one’s place in
the world, as did Germany, for
example.
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Modern-day Turkey’s unwillingness to even recognize the Christian genocides of the Armenians,
the Assyrians and the Pontians is
not becoming of the significant
status they enjoy in the international community.
But colleagues, even if Turkey
itself will not recognize these
genocides, we as parliamentarians, and more importantly as
Canadians, must stand up and be
counted in denouncing genocide,
past and present.
Just as we acknowledged our
own dark history, we must now
recognize the genocide of the
Pontian Christian Greeks. As
parliamentarians, we must join
with our international counterparts, like Austria, the Netherlands, Sweden, Australia and
the United States, states like
Florida, Massachusetts, New
Jersey, New York and even here
at home, municipalities like
Toronto, Hamilton and Ottawa,
in recognizing the actions of
the Ottoman Empire against the
Pontians as genocide.
Thank you, colleagues.

Forbes names 4
Greeks among brightest young entrepreneurs worldwide 2017
Forbes magazine has published their list of “30 under 30” for 2017, featuring 600 of the brightest young entrepreneurs. They were chosen from over
15,000 nominees overall. The prestigious American business magazine is
well known for their many lists and rankings and they have picked four
Greeks in two different categories among their Class of 2017- presenting
the brightest young entrepreneurs, breakout talents and change agents in 20
different sectors.
The young Greek high achievers who have been named are:

Christina Karapataki– 30 Under 30- Energy (2017)
Principal, Schlumberger
Karapataki makes venture capital investments on behalf of Schlumberger, the world’s biggest oilfield services company. In recent years she has
deployed $9 million in 10 financings of companies including Nantero,
Onapsis, 908 Devices and Naturafrac.
Arthur Souritzidis- 30 Under 30- Energy (2017)
CEO, Momentum Solar
In 2010, Souritzidis joined a small New Jersey solar installation company,
helped grow revenues to $100 million, and earned himself a 50% share of
the business, which he and his partners just relaunched as Momentum Solar.
John Melas-Kyriazi- 30 Under 30- Venture Capital (2017)
Senior Associate, Spark Capital
Melas-Kyriazi dropped out of a Stanford PhD program in 2012 to become
one of the first employees at StartX, where he cofounded and managed the
Stanford-StartX Fund. He then joined Spark Capital in May 2014, for which
he’s a board observer at Andela, Freight Farms and Sidewire.
Steve Anastos- 30 Under 30- Venture Capital (2017)
Principal, Bain Capital Ventures
Anastos joined Bain in 2014 and has worked in the industry since graduating
college in 2011. He’s a board observer at mParticle, Jet, HookLogic, Rent
The Runway, MediaRadar and 4Moms and has worked on several acquisitions. He also helped bring BUILD.org to NYC, where the non-profit works
with 12 schools.
Source: greekcitytimes.com
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ
ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΝΩΜΗΤΡΗ
ΤΗΣ ΜΕΝΤΗ-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ (Σύνης)του Σπυρίδωνος, Καθηγήτρια-Νομικός
Για τους Λαφονησιώτες, και τις Λαφονησιώτισσες, όπως και για τους τους Έλληνες απανταχού, οι Αποκριές είναι συνώνυμο της χαράς, του κεφιού, της ευθυμίας, της
εκτόνωσης, της διασκέδασης του ξεφαντώματος.
Καθαρά Δευτέρα στην Ελαφόνησο τη δεκαετία του 50 (φωτογραφία από το βιβλίο ¨Ελαφονήσι το Σμιγοπέλαγο Νησί” του συγγραφέα - πανεπιστημιακού, Κων/νου Σπ. Μέντη)
ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ (ΓΙΩΡΓΟΥΛΗ) Κ. ΜΕΝΤΗ, ΔΙΠΛΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΤΑΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ, ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 118 ΧΡΟΝΩΝ, ΕΙΧΕ 15 ΠΑΙΔΙΑ... ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ, ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ.. ΞΕΠΕΡΝΟΥΣΕ ΤΟ ΜΙΣΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΟΤΕ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΟΥΛΗ.
Η οικογένεια Κων/νου Σπ. Μέντη (διακρίνεται μπροστά στο κέντρο του τραπεζιού) με συγγενείς και φίλους την Καθαρά Δευτέρα. Γύρω από το τραπέζι η σύζυγος του
Ευφροσύνη Μέντη (το γένος Λιάρου), όρθια όπισθεν αριστερά, οι γιοι του Σπυρίδων, Παναγιώτης (Ποτούλης) και Γιωργουλης Μέντης, οι σύζυγοί τους Ζαχάρω (το γ.
Μελά - Ψαρομάτη), Ματίνα (το γ. Λαλούση) και ΄Αννα (το γ. Πασσάκου), τα εγγόνια και η οικογένεια του Νικολού Μέντη (αριστερά). Έμπροσθεν και λίγο δεξιά ξεχωρίζει ο
αείμνηστος δάσκαλος του νησιού Παρασκευάς Μέγρης και όπισθεν του (ημιόρθιος) ο ανταποκριτής στην Αυστραλία της εφημ. Ελαφονήσου Τζώρτζης Πασσάκος, ο Βαγγέλης
Πασσάκος, μελη της οικ. Λαλούση κ.α.
Κυριακή της Κρεατινής (της Απόκρεω)
Την Κρεατινή (Κυριακή της Απόκρεω) συγκεντρώνονταν σε συγγενικά σπίτια για να
αποκριέψουν (αποκρέψουν). Η κάθε νοικοκυρά έφτιαχνε το φαγητό της, το οποίο ήταν, συνήθως,
κρέας κοκκινιστό με μακαρόνια. Οι νοικοκυρές συναγωνίζονταν ποια θα φτιάξει το πιο νόστιμο.
Όλα τα μέλη των οικογενειών κρατούσαν τσουπλέκια (σκεύη), καρέκλες, σκαμνιά, σοφράδες και
ξεκινούσαν για να πάνε στα σπίτια που τους είχαν προσκαλέσει.
Η χαρά των παιδιών ήταν πολύ μεγάλη, γιατί δοκίμαζαν άλλες γεύσεις φαγητών πέρα του
καθημερινού που παρασκεύαζε η μητέρα τους. Επιπλέον συναντούσαν εκεί τα ξαδέλφια τους.
Τα παιδιά, όταν ήταν μικρό το σπίτι, σύνηθες για την εποχή εκείνη, τους έστρωναν κάτω από το
τραπέζι, που έτρωγαν οι μεγάλοι, ένα τραπεζομάντιλο και έτρωγαν εκεί. Από το σημείο εκείνο
έκαναν ό,τι λογής σκανταλιά, μπορείς να φανταστείς. Δεν είχαν άμεση οπτική επαφή με τους
γονείς τους κι ούτε αυστηρή επιτήρηση.
Άρχιζε το φαγοπότι με ευχές, αστεία, τραγούδια κι ύστερα χορό. Πλούσιος, επίσης, έρεε ο οίνος
που εύφρανε τους ουρανίσκους τόσο των συνδαιτυμόνων, όσο και των επισκεπτών. Επισκέπτες
ήταν οι μουσκαράδες (μασκαράδες), οι οποίοι ντύνονταν με αυτοσχέδιες στολές. Κάλυπταν τα
πρόσωπά τους με μουτσούνες (μάσκες) ή μαντήλια για να μην αναγνωρίζονται. Τους έδιναν
μεζέ και κρασί. Όταν στο σπίτι χόρευαν, έμπαιναν κι οι μουσκαράδες (μασκαράδες) στο χορό.
Ποτέ, όμως δεν αποκάλυπταν την ταυτότητά τους. Έκαναν αγώνες στοιχημάτων μεταξύ τους οι
οικοδεσπότες και οι επισκέπτες για το ποιος είναι ο κάθε μασκαράς. Όταν έμπαιναν στο χορό
προσπαθούσαν από τα τσαλίμια τους (τις κινήσεις τους) να ανακαλύψουν την ταυτότητά τους.
Πολλές φορές έφευγαν δίχως να φανερώσουν την ταυτότητα τους,αφήνοντας τους οικοδεσπότες και τους καλεσμένους να αναρωτιούνται ποιοι ήταν. Άλλες φορές έβγαζαν
τη μάσκα και αποκαλύπτονταν. Ευχαριστούσαν τη συντροφιά, εύχονταν και του χρόνου, καληνύχτιζαν και έφευγαν για να συνεχίσουν τις επισκέψεις τους. Ούτε και έπρεπε
κάποιος να τους αποκαλύψει. Αν κάποιο παιδί αναγνώριζε κάποιον και τον φανέρωνε, οι γονείς του το μάλωναν έντονα.
Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν κασετόφωνα, pick – ups, στερεοφωνικά, cds, p.c.s. Υπήρχαν μόνο γραμμόφωνα, τα οποία διέθεταν μόνο τα καφενεία. Επίσης ούτε όλοι γνώριζαν
κάποιο μουσικό όργανο. Έτσι τραγουδούσαν χωρίς τη συνοδεία οργάνων με το στόμα (α καπέλα). Το εγχείρημα αυτό αναλάμβαναν οι καλλίφωνοι της συντροφιάς, οι οποίοι
τραγουδούσαν σόλο και οι υπόλοιποι επαναλάμβαναν τη στροφή του τραγουδιού. Οι μασκαράδες χόρευαν λίγο και στη συνέχεια έφευγαν για να επισκεφτούν και άλλα σπίτια.
Σε όλα τα σοκάκια της Ελαφονήσου συναντούσες μασκαράδες με τα φακά (φακούς) στο χέρι, γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, να γυρίζουν από σπίτι σε
σπίτι, να τρώνε, να πίνουν και να διασκεδάζουν. Μετά την Κυριακή της Κρεατινής (της Απόκρεω) έπαυε η κρεοφαγία.
Κυριακή, της Τυρινής
Η επόμενη τελευταία εβδομάδα των Αποκριών είναι η «Τυρινή». Το έθιμο επαναλαμβανόταν ακριβώς όπως και την Κυριακή της Κρεατινής (της Απόκρεω). Η διαφορά μόνο
ήταν στα εδέσματα και τα σπίτια. Τώρα έπρεπε να συγκεντρωθούν σε άλλο συγγενικό σπίτι. Καθώς, όπως προαναφέραμε, απείχαν από το κρέας, το κύριο συστατικό των
τροφών ήταν το τυρί, εξού και το όνομα “Τυρινή”. Έτσι έτρωγαν την Κυριακή αυτή τυρόπιτες, χορτόπιτες παρασκευασμένες με χόρτα άγρια και τυρί, μακαρόνια με τυρί,
χυλοπίτες με γάλα, αυγά, γάλα και τυροκομικά είδη. Φυσικά δεν απουσίαζαν από το τραπέζι και τα τηγανιτά ψάρια, συνοδευτικό φαγητό όλων των Λαφονησιώτικων πιάτων.
Αφού σταύρωναν το τραπέζι και πριν αρχίσουν το φαγητό, έπαιρναν μια πιρουνιά μακαρόνια, την έβαζαν στο στόμα τους και έκαναν “κλου κλου κλου”, μιμούμενοι την κλώσα.
Αυτό το έκαναν για κλωσήσουν οι κότες τους. Τη Σαρακοστή, επειδή νήστευαν και δεν έτρωγαν αυγά, τα έβαζαν για να τα επωάσουν οι κότες. Έβαζαν “κλωσούδες”, όπως
έλεγαν. Πρώτα,όμως, έπρεπε να κλωσήσουν οι κότες. Γι’ αυτό είχαν αυτό το έθιμο με τα μακαρόνια της Τυρινής.
Μετά άρχιζε το φαγοπότι και το πήγαινε έλα των μασκαράδων στα σπίτια. Διασκέδααζαν μικροί μεγάλοι ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα φαγητά που περίσσευαν τα έριχναν
στις κότες και τα γουρούνια. Δεν έπρεπε να μείνει τίποτε, γιατί ξημέρωνε Καθαρή Δευτέρα κι έπρεπε να τα “καθαρίσουν” όλα.
Καθαρή Δευτέρα
Η Καθαρή Δευτέρα είναι η πρώτη μέρα της Σαρακοστής (Μεγάλης Τεσσαρακοστής). Την ημέρα αυτή από το πρωί μαζεύονταν σε άλλο συγγενικό σπίτι. Αν το επέτρεπε ο
καιρός έστρωναν τα τραπέζια έξω από το σπίτι σε βεράντες, αυλές, κήπους. Η Καθαρή Δευτέρα αποτελούσε συνέχεια στο πνεύμα της Αποκριάς. Οι Λαφονησιώτες πιστοί στις
παραδόσεις δεν αρτευόντουσαν αυτή την ημέρα (δεν κατάλυαν ζωικές τροφές ούτε και λάδι). Οι νοικοκυρές άλλες ζύμωναν στους φούρνους τους (τότε δεν υπήρχαν αρτοποιεία
για να παρασκευάζουν λαγάνες). Το πρώτο ψωμί που έβγαζαν το έλεγαν λαγάνι. Όμως αυτό δεν το παρασκεύαζαν όπως τις σημερινές λαγάνες. Ήταν όπως το κανονικό ψωμί
που ζύμωναν.
Άλλες πήγαιναν στη θάλασσα για να μαζέψουν πεταλίδες, μπομπόλια και αχινιούς (αχινούς).
Άλλες πήγαιναν στον αυλόκηπό τους να μαζέψουν και να πλύνουν φρέσκα λαχανικά όπως: κρεμμυδάκια, ραπανάκια, μαρούλια. Το γεύμα απαρτιζόταν κι από άλλα νηστίσιμα
όπως: ελιές που δεν έλειπαν από κανένα λαφονησιώτικο σπίτι, χαλβά, ταραμά, βορβοί (βολβοί) που τους είχαν βγάλει από τα σπλάχνα της ελαφονησιώτικης γης, χταπόδια και
βραστές πατάτες.
Στο τέλος πήγαινε η καθεμιά τα εδέσματα που είχε προετοιμάσει, στο σπίτι που θα έτρωγαν.
Την ημέρα αυτή εκτός από τους μασκαράδες, επισκέπτονταν τις συγκεντρωμένες παρέες και πολλοί ξένοι. Οι ξένοι αυτοί ήταν κυρίως Βιγκλαφιώτες, Βατικιώτες και άλλοι
Λάκωνες από τις γύρω περιοχές. Ακόμη κι απ’ την πρωτεύουσα του νομού, τη Σπάρτη κατέφθαναν. Ως είθισται, την Καθαρά Δευτέρα τη γιορτάζουν κοντά στη θάλασσα. Οι
επισκέπτες λοιπόν αυτοί έρχονταν να γιορτάσουν, να περάσουν τα ‘Κούλουμα’ στις παραλίες της Ελαφόνησου μιας και είναι το μοναδικό νησί της Λακωνίας και βρίσκεται σε
απόσταση αναπνοής από την Πελοποννησιακή στεριά.
Οι Ελαφονησιώτες που φημίζονταν για τη φιλοξενία τους, τους καλούσαν στο τραπέζι τους λέγοντάς τους: “κοπιάστε να φάμε” και τους κερνούσαν μεζέ και κρασί.
Πέταγμα του αϊτού (χαρταετού)
Μετά το φαγητό ή πριν από αυτό, τα Λαφονησιωτάκια εκείνης της εποχής πήγαιναν στο Κοντογόνι και στον Καλόγερα, κρατώντας σφιχτά και με καμάρι στα χέρια τους τους
χειροποίητους αϊτούς τους (χαρταετούς) για να τους αμολήσουν (να τους πετάξουν).
Τους χαρταετούς αυτούς τα παιδιά τους ετοίμαζαν με περισσή φροντίδα εβδομάδες πριν. Δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή τότε έτοιμοι στο εμπόριο για να τους προμηθευτούν.
Έτσι για να τηρήσουν το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας,τους έφτιαχναν μόνα τους. Έπαιρναν τρία κομμάτια ξύλου,το μήκος των οποίων κυμαινόταν από 20-60
εκατοστά,ανάλογα με την προτίμηση του καθενός. Τα λείαιναν ώστε να γίνουν επίπεδα και στη συνέχεια τα έδεναν μεταξύ τους με σπάγκο σε σχήμα κανονικού εξαγώνου.
Κατόπιν έπαιρναν μπλε χαρτί, από αυτό που έντυναν τα τετράδιά τους, το τοποθετούσαν πάνω στα ξύλα και το έκοβαν στο σχήμα και το μέγεθος του εξαγώνου, αφήνοντάς
του δύο τρία εκατοστά περιθώριο. Έντυναν μ’ αυτό τα ξύλα και τα περιθώρια του χαρτιού τα γύριζαν και τα κολλούσαν με αλευρόκολλα. Σε δύο άκρα του χαρταετού έδεναν
την ουρά με σπάγκο. Την ουρά την έφτιαχναν με χρωματιστά χαρτιά. Το μήκος της έπρεπε να είναι τουλάχιστον τρεις φορές μεγαλύτερο από αυτό του χαρταετού. Στα αντίθετα
άκρα από αυτά της ουράς,έδεναν τα ζύγια,τα οποία αποτελούσαν το σπουδαιότερο τμήμα,γιατί σ’ αυτά έγκειται το πέταγμα του χαρταετού. Τα ζύγια σχημάτιζαν ένα ισοσκελές
τρίγωνο από σπάγκο. Στο σημείο της ένωσής τους έδεναν την καλούμα (σπάγκο) για να τους συγκρατούν κατά τη διάρκεια της “πτήσης”. Ο χαρταετός τώρα ήταν έτοιμος
να “πετάξει”. Περίμενε στην άκρη ως την Καθαρή Δευτέρα”. Τα παιδιά ικανοποιημένα από το έργο τους ανυπομονούσαν να έρθει η μέρα αυτή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη
ικανοποίηση για ένα παιδί από τη χαρά της δημιουργίας. Κανένα παιχνίδι, όσο ακριβό κι αν είναι αυτό, δεν προσφέρει τόση ευχαρίστηση στο παιδί, όσο αυτό που το έχει
φτιάξει με τα ίδια του τα χέρια.
Όταν έφταναν στις παραλίες του νησιού με βοηθό τον άνεμο, που συνήθως πνέει στο νησί, προσπαθούσαν να τους πετάξουν. Το τι επακολουθούσε δε δύναται να περιγραφεί με
λόγια. Γινόταν πανζουρλισμός από τις φωνές τους. “Αμόλα καλούμα”. Η φωνή αυτή ακουγόταν καθώς ο χαρταετός κέρδιζε ύψος.
Τα παιδιά συναγωνίζονταν μεταξύ τους ποιος θα επικρατεί, ποιου ο χαρταετός θα κατόρθωνε τελικά να πετάξει και ποιου θα έφτανε πιο ψηλά.
“Ξεφταλάγιαζαν” που θα έλεγε κι ο αξέχαστος μεγάλος λαογράφος και ιστορικός του νησιού μας,
Τζώρτζης Ανωμήτρης, τις παραλίες από τις φωνές τους.
Όσοι χαρταετοί κατόρθωναν τελικά κι ανέβαιναν ψηλά, συναντούσαν τους γλάρους και πετούσαν παρέα μαζί στο λαφονησιώτικο ουρανό.
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Η Γερμανία και ο ρόλος της εις την παγκόσμια πολιτική
-το ΔΝΤ υποχείριο της Ε.Ε.-

Με αγωνία παρακολουθούμε εις την χώρα μας τις ειδήσεις, τα σχόλια
και τις ατέρμονες συζητήσεις που γίνονται εις τα διάφορα Κανάλια
για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά για το κλείσιμο της
αξιολόγησης και την αποφυγή ενός Grexit, που για πολλούς σημαίνει
το τέλος της Ελλάδος. Έχει επισημανθεί πολλές φορές ο ρόλος της
Ιστορίας, αλλά και η σχέση του κάθε ανθρώπου με αυτήν, κυρίως
εκείνων οι οποίοι εκλέγονται και αναλαμβάνουν την διακυβέρνηση
και τις μεγάλες ευθύνες για την πορεία της χώρας τους. Η σωστή
πληροφόρηση, η αξιολόγηση και εκτίμηση κάθε πληροφορίας είναι το
άλφα και το ωμέγα για την άσκηση της πολιτικής και την προάσπιση
και διαφύλαξη των συμφερόντων ενός Λαού, μίας Πολιτείας.
Όποιος έχει επισκεφθεί την Γερμανία διαπιστώνει ότι η χώρα αυτή
είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο που παρομοιάζεται με μία κυψέλη
ακούραστων εργαζόμενων μελισσών. Ηταν και είναι το πεπρωμένο
αυτής της χώρας να ευθύνεται για τους 2 Παγκοσμίους Πολέμους
εξαιτίας της εργατικότητάς του και της δύναμης που αλλάζει την φύση
του ανθρώπου και τον οδηγεί σε αλαζονεία και εκτροπές απέναντι των
άλλων.
Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και πάλιν η χώρα αυτή είχε τον
ηγετικό ρόλο εις την τότε ΕΟΚ. Εκ του λόγου αυτού η Κυβέρνηση
του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος επιδίωκε την ταχύτατη
ένταξη της χώρας μας εις την ΕΟΚ απέστειλε εις την Γερμανία 6
Υπουργούς (Αντιπρόεδρος Γεώργιος Ράλλη, Άννα Συνοδικού, Γεώργιος
Αστεριάδης, Ιωάννης Φικιώρης, Ζαχαρίας Κρατσάς) σε μία εξαήμερη
επίσκεψη 23.02-28.02.1975, σκοπός της οποίας ήταν να πεισθεί η
Γερμανία για την αναγκαιότητα της ένταξης μας εις την Ε.Ο.Κ. Οι
‘Ελληνες πολιτικοί, η επίσκεψή των οποίων αποκρύφτηκε από την
δημοσιότητα, είχαν επαφές με σημαίνοντες πολιτικούς παράγοντες
της Γερμανικής Κυβέρνησης, Υπουργούς, αλλά και Πρωθυπουργούς
των Κρατιδίων, οι οποίοι αργότερα ανεδείχθησαν σε Καγκελάριους,
αλλά και με βαρόνους της γερμανικής Οικονομίας. Η Γαλλία ήδη τότε
είχε απολέσει τον ρόλο της εντός της ΕΟΚ και εκ του λόγου αυτού
τέλη του 1979 ο Γάλλος Πρόεδρος Giscard d’Estaing παρέπεμψε τον
Κωνσταντίνο Καραμανλή να ταξιδεύσει εις την Βόννη και να ζητήσει
την συγκατάθεση του Γερμανού Καγκελαρίου Helmut Schmidt για την
πλήρη ένταξη της Ελλάδος εις την ΕΟΚ.
Από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια και όλοι βιώνουμε την
σκληρότητα της γερμανικής πολιτικής, που όσο χειροτερεύουν τα
πράγματα εντός της Ε.Ε. αλλά και παγκοσμίως, τόσο περισσότερο η
Γερμανία δια της στάσης της κινδυνεύει να γίνει και πάλιν υπαίτια
μία παγκόσμιας αποσταθεροποίησης και ανατροπής. Εξαιτίας του
αδιεξόδου εις το οποίο ευρίσκεται η χώρα μας, οι Πολιτικοί μας και
τα ΜΜΕ ευελπιστούν ότι η σωτηρία της Πατρίδας μας εναπόκειται
τώρα εις την πιθανή νίκη των Σοσιαλδημοκρατών (SPD)με τον Μάρτιν
Σούλτς και την ήττα της κ. Μέρκελ και του κ. Σόιμπλε. Η αφέλεια
και η εσωστρέφεια, αλλά και η ανιστορημένη συμπεριφορά των
Πολιτικών της χώρας μας και των ΜΜΕ δεν επιτρέπουν σε αυτούς να
αντιληφθούνε την πραγματικότητα που είναι συστατικό εργαλείο της
Ιστορίας. Ότι η Γερμανία δεν μπορεί να αποποιηθεί την δύναμη της,
τον ρόλο της εις την παγκόσμια πολιτική, και ως εκ τούτου πλανάται οικτρά, όποιος πιστεύει ότι ο νέος Καγκελάριος και ο νέος υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας θα
αποποιηθεί την φύση του ως Γερμανός και θα αποκλίνει από την δύναμη και τον ρόλο της χώρας του εις την παγκόσμια πολιτική.
Από την έναρξη της κρίσης εις την χώρα μας το 2009, πολύς ο λόγος για τον ρόλο των Ευρωπαϊκών Θεσμών και την συμμετοχή του ΔΝΤ εις το Πρόγραμμα. Ουδείς όμως
έχει ασχοληθεί γιατί η χώρα μας οδηγήθηκε συστηματικά εις την καταστροφή, γιατί συνθλίβεται καθημερινώς εις τις Συμπληγάδες, και τι κρύβεται πίσω από την «αποτυχία
των Ευρωπαϊκών Θεσμών και του ΔΝΤ και την δήθεν μεταξύ των σύγκρουση!». Ας βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη και ανατρέξουμε και πάλιν εις την Ιστορία, η οποία
αποσιωπείται συστηματικά από τους Πολιτικούς και τα ΜΜΕ. Το ΔΝΤ ιδρύθηκε την 1.-22.07.1944 εις το Bretton Woods της Πολιτείας των ΗΠΑ New Hampshire. Σε αυτό
συμμετέχουν σήμερα 189 χώρες. Ασφαλώς και οι χώρες της Ευρώπης, οι οποίες λόγω της οικονομικής ισχύς τους έχουν σημαντικούς ψήφους και αποφασιστικό ρόλο εις τις
αποφάσεις του ΔΝΤ ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλά και των Εκτελεστικών Διευθυντών π.χ. των Ομάδων των Ευρωπαϊκών Χωρών. Ένα και μόνο χαρακτηριστικό
παράδειγμα: οι πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου Κίνα (1.37 δις) και Ινδία (1.31 δις), διαθέτουν μόλις 3.81% και 2.44%= 6.25 ψήφους, από ότι η Γερμανία (82 εκ.) και
Λουξεμβούργο (0.57 εκ.) με ψήφους 5.81% και 0,20%= 6.01
ψήφους.
Εδώ τίθεται το ερώτημα: προς τι αυτή η διαφωνία μεταξύ ΔΝΤ
και των υπολοίπων 3 Θεσμών της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα)
όταν όλες οι χώρες της Ε.Ε. είναι ταυτόχρονα και μέλη του
ΔΝΤ, συμμετέχουν δηλαδή εις τις αποφάσεις του ΔΝΤ; Αυτή η
παραδοξότητα, η οποία αποσιωπείται από όλους, αλλά και το θέατρο
της «δήθεν σύγκρουσης των ευρωπαϊκών θεσμών με το ΔΝΤ»
δημιουργεί εύλογες απορίες, αλλά και υποψίες αποπροσανατολισμού
της διεθνούς κοινής γνώμης από τον κίνδυνο ενός ντόμινου
ανατροπής της βαριάς, εξαθλιωμένης κατάστασης δισεκατομμυρίων
ανθρώπων της υφηλίου.
Ως εκ τούτου, η Ελλάς πρέπει να υποστεί τις βαρύτατες συνέπειες
προς παραδειγματισμό, αλλά και εξαιτίας της ιστορικής της
βαρύτητας και της μεγάλης και διεθνούς αναγνωρισημότητάς της.
Οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και το ΔΝΤ επιδιώκουν την ολοκληρωτική
και ταπεινωτική υποταγή της Ελλάδος εντός της Ε.Ε., και αγωνιούν
για το ενδεχόμενο μιας εθελουσίας εξόδου της χώρας μας από την
Ε.Ε. Που θα οδηγούσε αναπόφευκτα όχι μόνον εις την κατάρρευση
της Ε.Ε., αλλά και σε μία παγκόσμια ανατροπή. Διότι τις τελευταίες
δεκαετίες τα 7/10 του παγκόσμιου πληθυσμού λιμοκτονεί
εξαιτίας της πολιτικής της παγκοσμιοποίησης ως νέο παγκόσμιο
πολιτικό-οικονομικό κατεστημένο, το οποίο καταλύει έθνη, κράτη,
κυβερνήσεις, κοινοβούλια, παραδόσεις, πολιτισμούς, ισοπεδώνει
ιδεολογίες και πολιτειακά συστήματα, και συσσωρεύει τον πλούτο
εκατοντάδων τρισεκατομμυρίων ευρώ εις τα χέρια των ολίγων.
Το νέο σύνθημα που ακούγεται έντονα μετά τις εκλογές εις τις
Η.Π.Α. είναι: τα χρήματα πρέπει να επιστρέψουν σε όλους τους
ανθρώπους για να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, η γαλήνη και η
ειρήνη εις την ανθρωπότητα.
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού Ν. Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής
γεννήθηκε και διαμένει εις την Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές
Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις την Βόννη και Ιστορία και Πολιτιστική
κληρονομιά εις την Αθήνα. Διετέλεσε επί 5 χρόνια υπάλληλος της
Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας και επί 30-ετίας Διπλωματούχος
Ξεναγός για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Αμερικανός γερουσιαστής:
Τα Σκόπια δεν είναι κράτος
και πρέπει να διαλυθούν
8 Φεβρουαρίου 2017
Την άποψη ότι τα Σκόπια δεν είναι κανονικό κράτος και πρέπει να διαλυθεί, εξέφρασε
Αμερικανός γερουσιαστής, μέλος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

«Η θέση μου είναι ότι η «Μακεδονία» δεν είναι χώρα. Λυπάμαι, δεν είναι χώρα», δήλωσε ο
Ντάνα Ροχραμπάτσερ, μιλώντας στην αλβανική τηλεόραση, στο κανάλι Vizion Plus.
«Υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός στην χώρα αυτά, που ποτέ δεν θα μπορέσουν να ζήσουν
ενωμένοι στο μέλλον. Για το λόγο αυτό, Κοσοβάροι και Αλβανοί από την «Μακεδονία»
πρέπει να ενσωματωθούν στο Κόσοβο και το υπόλοιπο της «Μακεδονίας» να γίνει μέρος
της Βουλγαρίας, ή όποιας άλλης χώρας εκείνοι αισθάνονται πιο κοντά τους», συνέχισε ο
ίδιος.
«Κρατάμε ζωντανή τη «Μακεδονία» γιατί κάποιος πριν από 30 χρόνια αποφάσισε ότι αυτό
πρέπει να βγει από την διάλυση της Γουγκοσλαβίας», κατέληξε ο Ροχραμπάτσερ.
Άμεσα αντέδρασε το υπουργείο Εξωτερικών της ΠΓΔΜ, που κατέθεσαν διάβημα προς το
υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.
«Οι απόψεις του όπως εκφράστηκαν δημιουργούν ένταση σχετικά με την «Μακεδονία»
στην περιοχή. Πυροδοτούν την εθνικιστική ρητορική στις γειτονικές περιοχές και μας
πηγαίνουν στο παρελθόν», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
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πορτοκαλιού και ξηρούς καρπούς
ή
2 φρυγανιές ή 1 φέτα ψωμί (όλα
ολικής αλέσεως) με ταχίνι με μέλι
ή
1 μεγάλη χούφτα ξηροί καρποί μαζί
με φρέσκες φράουλες ή ακτινίδια

Σαρακοστή 2017
Η σαρακοστιανή νηστεία είναι η αποχή από συγκεκριμένες
τροφές, με σκοπό τη σωματική αλλά και πνευματική άσκηση
του ατόμου.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Σαρακοστή Πάσχα 2017:
Νηστίσιμα φαγητά και συνταγές
Μεσημέρι
Αραβικό πιλάφι
Πράσινη σαλάτα εποχής με 1
κουταλιά ελαιόλαδο και 1 κουταλιά.
σουσάμι
1 φέτα ψωμί (περίπου 30 γρ.)
Βράδυ
Σαλάτα με μπρόκολο, βραστή
πατάτα, πιπεριά, ελιές, κάππαρη,
σκόρδο + ντρέσινγκ ταχινιού
1 φέτα ψωμί ολικής αλέσεως

Όπως αναφέρει το athinorama.gr για την Ορθόδοξη Εκκλησία,
η σαρανταήμερη νηστεία πριν από το Πάσχα, δεν είναι
αυτοσκοπός ούτε βεβαίως μέσο για να… χάσουμε κιλά, αλλά
είναι ένας τρόπος για την κάθαρση του σώματος και της ψυχής
και την ενδυνάμωση της θέλησης.
Για οποιοδήποτε
λόγο όμως κι αν
αποφασίσουμε να την
ακολουθήσουμε, τα
αποτελέσματά της
στην υγεία μας αλλά
και στον… ουρανίσκο
μας κάθε άλλο παρά
ασήμαντα θα είναι.
Αν θέλουμε να
ακολουθήσουμε αυστηρά
τη Σαρακοστή, θα πρέπει
να αποχωριστούμε όλα
τα ζωικά προϊόντα:
γαλακτοκομικά, κρέας, ψάρι, αβγό, με την εξαίρεση των οστρακοειδών
(κυδώνια, μύδια, γυαλιστερές), τα μαλάκια (χταπόδι, καλαμάρι, σουπιές)
και οστροκόδερμα (γαρίδες, καραβίδες, αστακός). Επιτρέπονται τα φρούτα,
τα λαχανικά, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, το ψωμί, το λάδι και οι ελιές. Με
άλλα λόγια, οι κανόνες της νηστείας καθιερώνουν ένα διατροφικό μοντέλο
που μοιάζει αρκετά με το διατροφικό μοντέλο της Κρητικής Διατροφής,
έναν από τους πιο υγιεινούς τύπους διατροφής στον κόσμο. Από την άλλη
πλευρά, όμως, όταν απέχει κάποιος για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από
τα γαλακτοκομικά, το κρέας και το ψάρι, είναι απαραίτητα κάποια «κόλπα»,
ώστε να παραμείνει υγιής, αλλά και να νιώθει χορτάτος.

Σίδηρος και βιταμίνη Β12:
Τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, τα
οστρακοειδή, το ταχίνι, το σπανάκι,
έχουν άφθονο σίδηρο. Το πρόβλημα
είναι πως ο φυτικός σίδηρος,
απορροφάται σε πολύ μικρότερο
βαθμό από τον οργανισμό σε σχέση
με τον ζωικό σίδηρο.
Η λύση για να αυξήσουμε την
απορρόφηση του φυτικού σιδήρου
είναι να τρώμε τρόφιμα που
είναι πλούσια σε σίδηρο, μαζί με
βιταμίνη C. Πολλές παραδοσιακές
συνταγές προσφέρουν αυτόν το
συνδυασμό, όπως για παράδειγμα
το σπανακόρυζο, που συνδυάζει το
σπανάκι, ένα λαχανικό πλούσιο σε
σίδηρο, με το λεμόνι, που περιέχει
άφθονη βιταμίνη C.
Μεγάλη ποσότητα βιταμίνης C
έχουν η ντομάτα, οι φράουλες,
το ακτινίδιο -για πρωινό-, η
πιπεριά, ο μαϊντανός, το μπρόκολο,
το κουνουπίδι. Οπότε μια
ντοματοσαλάτα δίπλα σε ένα πιάτο
φακή, μια χούφτα ξηροί καρποί
μαζί με φράουλες, μπρόκολο με
σάλτσα από ταχίνι και λεμόνι,

Βράδυ
Σαλάτα με μπρόκολο, βραστή
πατάτα, ρεβίθια, πιπεριά + 1
κουταλιά ντρέσινγκ ταχινιού*
1 φέτα ψωμί ολικής αλέσεως
1 χούφτα ανάλατοι ξηροί καρποί
Μεσημέρι
Κουκιά στιφάδο
Ελιές
1 φέτα ψωμί ολικής αλέσεως
Βράδυ
Χορτόπιτα
Μεσημέρι
Κρεμμυδοντολμάδες
Ελιές
1 φέτα ψωμί ολικής αλέσεως
Βράδυ
Σπανακόρυζο
1 κουταλιά ταραμάς
1 φέτα ψωμί ολικής αλέσεως
Μεσημέρι
Φασολάκια με πατάτες
1 φέτα ψωμί ολικής αλέσεως
Μελιτζανοσαλάτα με ταχίνι
(μπαπαγανούς)
Βράδυ
Μαύρα φετουτσίνι με μελάνι
σουπιάς σε πικάντικη σάλτσα
θαλασσινών
1 φέτα ψωμί ολικής αλέσεως
Μεσημέρι
Ριζότο χταποδιού
Σαλάτα με ντομάτα και ρόκα

Πρωτεΐνες: Εκτός από τα
θαλασσινά, που περιέχουν
όλα πρωτεΐνες, όσο
περίεργο κι αν φαίνεται,
αν βάλουμε στο ίδιο
πιάτο όσπρια και ρύζι, ή
δημητριακά και ξερούς
καρπούς, ή όσπρια και
χαλβά, από διατροφική
άποψη η πρωτεΐνη που
παίρνουμε είναι το ίδιο
πράγμα με μια μπριζόλα!
Αν φάμε, λοιπόν,
φακόρυζο ή ρεβιθόρυζο
ή καλό ψωμί μαζί με
χαλβά ή ρύζι μαζί με
ξηρούς καρπούς, ή συνοδεύσουμε
τα όσπρια και το πιλάφι μας
με καλό ψωμί, δεν θα έχουμε
κανένα πρόβλημα σε σχέση με τις
πρωτεΐνες που χρειαζόμαστε.

Μεσημέρι
Γαρίδες με ταχίνι μαζί με καστανό
ρύζι. Πράσινη σαλάτα με σπανάκι,
μαρούλι, ρόκα, +1 κίτρινη πιπεριά +
2 κουταλιές σουσάμι και ελαιόλαδο
1 φέτα ψωμί ολικής αλέσεως

Βράδυ
Ταχινόσουπα
Φρουτοσαλάτα με μέλι και καρύδια

είναι ό,τι πρέπει. Η βιταμίνη Β12
δεν αποτελεί πρόβλημα, αφού
βρίσκεται σε αρκετή ποσότητα στα
οστρακοειδή, στα οστρακόδερμα
(γαρίδες, καραβίδες) και στα
μαλάκια (κυδώνια, μύδια, χταπόδι,
καλαμάρι κ.λπ).
Ασβέστιο: Τρόφιμα με μεγάλη
ποσότητα ασβεστίου είναι οι
ξηροί καρποί, το μπρόκολο, ο
χαλβάς, το σουσάμι, τα πράσινα
φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι,
μαρούλι, σέσκουλο, λάπαθο κ.λπ),
αλλά και το πορτοκάλι! Ένα
παστέλι με σουσάμι, λοιπόν, μια
μαρουλοσαλάτα ή μια χορτόπιτα,
μας καλύπτουν θαυμάσια σε σχέση
με το ασβέστιο που χρειαζόμαστε.

Διαβάστε επίσης:
Σαρακοστιανά
φαγητά: Ριζότο με
μύδια και κυδώνια
Νηστίσιμα Μενού
Πρωϊνά
1 ποτήρι φυσικός χυμός φρούτων
ή λαχανικών +1 φέτα ψωμί ολικής
αλέσεως +
1 κουταλάκι ταχίνι με μέλι
ή
ή φλιτζανιού δημητριακά
ανακατεμένα με φυσικό χυμό

Μεσημέρι
Αγιορείτικο τουρλού
Βραστό ή ψητό χταπόδι και
μαϊντανοσαλάτα
1 φέτα ψωμί ολικής αλέσεως
Βράδυ
Σαλάτα με μαρούλι, πράσινη
πιπεριά, άνηθο, φρέσκο κρεμμυδάκι,
1 κουταλιά ελαιόλαδο. Σάντουιτς
θαλασσινών (καβούρι ή γαρίδες,
μαρούλι, ντομάτα) σε μισή
μπαγκέτα ολικής αλέσεως
Μεσημέρι
Σοφεγάδα
1 κουταλιά ταραμάς
1φέτα ψωμί ολικής αλέσεως
Βράδυ
Μύδια με σαφράν και κόλιανδρο
Σαλάτα από βρασμένο μπρόκολο,
ελιές σε φέτες, ψιλοκομμένο
σκόρδο, κόκκινη πιπεριά (γλυκιά
ή καυτερή), λεμόνι, 1 κουταλιά
ελαιόλαδο 1 φέτα ψωμί ολικής
αλέσεως
Μεσημέρι
Πένες με σπαράγγια και μανιτάρια
Βραστή σαλάτα με κουνουπίδι,
καρότα, ελαιόλαδο και έτοιμη
μαγιονέζα
Βράδυ
1 φρουτοσαλάτα με 1 κουταλιά της
σούπας μέλι και 1 κουταλιά της
σούπας ανάλατα κάσιους ή φιστίκια
Αιγίνης ή φουντούκια

Απίθανος αρακάς με γαρίδες, ντοματίνια και
βαρελίσια φέτα, σαν σαγανάκι

Ευδοκία Φυλακούρη, Νίκη Τρέσσου Φωτογραφία: ΑΚΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
Με την προσθήκη λίγων απλών υλικών, ο καθημερινός αρακάς
μεταμορφώνεται σε εκρηκτικό πιάτο. Μη διστάσετε να το εντάξετε στο
εβδομαδιαίο σας διαιτολόγιο!
Εύκολο / Προετοιμασία: 20΄, Μαγείρεμα: 25΄
Υλικά (για 4 άτομα)
•
650 γρ. αρακάς κατεψυγμένος
•
12 μέτριες γαρίδες, φρέσκες ή κατεψυγμένες, καθαρισμένες από
κελύφη και εντεράκι (αφήνουμε τα κεφάλια και τις ουρές)
•
500 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση
•
1 μέτριο ξερό κρεμμύδι, σε ψιλά καρέ
•
2 κουτ. σούπας άνηθος, ψιλοκομμένος
•
200 γρ. φέτα χοντροθρυμματισμένη, κατά προτίμηση βαρελίσια
•
80 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•
Διαδικασία
Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε
το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και
σοτάρουμε τις γαρίδες για περίπου
1 λεπτό από κάθε πλευρά, μέχρι να
αλλάξουν χρώμα. (Ο χρόνος είναι
αρκετός για να γίνουν οι γαρίδες.
Αν τις μαγειρέψουμε περισσότερο,
θα αποκτήσουν λαστιχωτή υφή.) Τις
βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα σε
ένα σκεύος και ρίχνουμε στο ίδιο λάδι το κρεμμύδι, τον αρακά και τα
ντοματίνια.
Σοτάρουμε για περίπου 2 λεπτά, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα μέχρι
να λαδωθούν καλά. Ρίχνουμε περίπου 250 ml νερό, αλατοπιπερώνουμε και
μετριάζουμε τη φωτιά.
Μαγειρεύουμε για περίπου 20 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσει ο αρακάς και να
εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά. Σκορπίζουμε τον άνηθο, τη φέτα και τις
γαρίδες και αποσύρουμε από τη φωτιά.
Τι πίνουμε
Λευκά κρασιά με καλή οξύτητα, Μοσχοφίλερο, Sauvignon blanc ή μια καλή
νέας γενιάς ρετσίνα.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Ρεβίθια

Τα ρεβίθια της Σόνιας, είναι η κλασσική αχτύπητη συνταγή για την
πιο πετυχημένη σούπα με ρεβύθια που έχετε δοκιμάσει!
Υλικά (Σερβίρει 4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 γρ. ρεβίθια
1 κρεμμύδι
6 φρέσκα κρεμμυδάκια
7 κλαράκια άνηθο
1 τομάτα
1 κ.σ. αλάτι
πιπέρι
2 μικρές καυτερές πιπεριές
1/2 φλ. λάδι
1 λεμόνι

Εκτέλεση συνταγής
Μουλιάζω τα ρεβίθια από

βραδύς να μαλακώσουνε.
Τα ρίχνω στη χύτρα μαζί με τα
υπόλοιπα υλικά κ τα ανακατεύω
με ένα κουτάλι.
Ρίχνω όσο νερό χρειαστεί μέχρι
να καλυφθούν τα ρεβίθια κ λίγο
παραπάνω.
Τα βράζω για 25 λεπτά σε
χαμηλή φωτιά.
Η συνταγή Ρεβίθια μαγειρεύτηκε
απο : ippoliti στ
Πηγή: Συνταγες : Ρεβύθια της
Σόνιας

Καλαμαράκια με κρητική γραβιέρα
Υλικά (Σερβίρει 5)
• 1 κιλό καλαμαράκια μικρά ή κομμένα σε ροδέλες
• 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 3 σκελίδες σκόρδο σε ροδέλες
• 1 ποτηράκι ούζο
• 1 ματσάκι βασιλικό φρέσκο
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 300 γρ. κρητική γραβιέρα τριμμένη
• αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση συνταγής
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο
και σοτάρουμε σε δυνατή
φωτιά το κρεμμύδι και το
σκόρδο.
Στραγγίζουμε τα καλαμαράκια και τα ανακατεύουμε με τα υπόλοιπα
υλικά.
Σβήνουμε με το ούζο, αλατίζουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά,
χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και
αφήνουμε τα καλαμαράκια να ψηθούν για 15 λεπτά. (προσοχή μην
παραψηθούν και σκληρύνουν)
Στη συνέχεια, ρίχνουμε το βασιλικό, πιπέρι και το τυρί και
σκεπάζουμε για λίγο μέχρι να λιώσει το τυρί.
Σημειώσεις συνταγής
Αντί για φρέσκο βασιλικό μπορούμε να βάλουμε μαϊντανό ή άνηθο
Πηγή: Συνταγες : Καλαμαράκια με κρητική γραβιέρα http://www.
sidages.gr/syntages/kalamarakia-me-kritiki-grabiera

Joint Statement from President Donald J.
Trump and Prime Minister Justin Trudeau
February 13, 2017 - Washington, D.C.
President Donald J. Trump and
Prime Minister Justin Trudeau held
their first official meeting today in
Washington, D.C. and affirmed their
longstanding commitment to close
cooperation in addressing both the
challenges facing our two countries
and problems around the world.
No two countries share deeper or
broader relations than Canada and
the United States. We are bound
together by our history, our values,
our economy, our environment, and
our resolve to improve the lives of
our citizens. Our close relationship
and ongoing collaboration allow us
to successfully meet any challenges
we may face over the coming years,
and to build a prosperous future for
the people of both countries.
Neighbours in Growing our Economies
We recognize our profound shared
economic interests, and will work
tirelessly to provide growth and
jobs for both countries. Canada is
the most important foreign market
for thirty-five U.S. States, and more
than $2 billion in two-way trade
flows across our shared border
every day. Millions of American
and Canadian middle-class jobs,
including in the manufacturing sector, depend on our partnership. We
affirm the importance of building
on this existing strong foundation
for trade and investment and further
deepening our relationship, with the
common goal of strengthening the
middle class.
The United States and Canada
also recognize the importance of
cooperation to promote economic
growth, provide benefits to our
consumers and businesses, and
advance free and fair trade. We will
continue our dialogue on regulatory
issues and pursue shared regulatory
outcomes that are business-friendly,
reduce costs, and increase economic
efficiency without compromising
health, safety, and environmental
standards. We will work together
regarding labour mobility in various
economic sectors.
Given our shared focus on infrastructure investments, we will
encourage opportunities for companies in both countries to create
jobs through those investments. In
particular, we look forward to the

expeditious completion of the Gordie Howe International Bridge, which
will serve as a vital economic link
between our two countries.
Energy Security and Environment
U.S.-Canada energy and environmental cooperation are inextricably
linked, and we commit to further
improving our ties in those areas.
We have built the world’s largest energy trading relationship. We share
the goals of energy security, a robust
and secure energy grid, and a strong
and resilient energy infrastructure
that contributes to energy efficiency
in both countries. We collaborate
closely on energy innovation, particularly in the clean energy sphere.
As the process continues for the
Keystone XL pipeline, we remain
committed to moving forward on
energy infrastructure projects that
will create jobs while respecting the
environment.
We also look forward to building
on our many areas of environmental
cooperation, particularly along our
border and at the Great Lakes, and
we will continue to work together
to enhance the quality of our air and
water.
Partners in Keeping our Border
Secure
We recognize the security of our
borders as a top priority. Together,
we address security at our shared
border and throughout our two
countries, while expediting legitimate and vital cross-border trade
and travel. We demonstrate daily
that security and efficiency go handin-hand, and we are building a 21st
century border through initiatives
such as pre-clearance of people
and integrated cross-border law
enforcement operations. In addition,
our two countries are committed to
a coordinated entry-exit information

system so that records of land and
air entries into one country establish
exit records for the other.
Recognizing the success of
pre-clearance operations for travellers, we commit to establishing
pre-clearance operations for cargo.
We intend to accelerate the completion of pre-clearance for additional
cities and continue to expand this
program. Not only will these efforts
enhance efficiency at our shared
border, they will also strengthen
our shared security. In the spirit of a
more efficient and secure border, we
will also examine ways to further
integrate our border operations,
including analysis of the feasibility
of co-locating border officials in
common processing facilities.
Because we share a strong concern
about the increase in opioid-related
deaths, our countries will work
together on common solutions to
protect our people from opioid
trafficking.
Given the integrated nature of the
infrastructure that supports our
intertwined economies, cyber threats
to either country can affect the other.
We therefore commit to further
cooperation to enhance critical infrastructure security, cyber incident
management, public awareness,
private sector engagement, and
capacity building initiatives.
Allies in the World
We are indispensable allies in the
defence of North America and other
parts of the world, through NATO
and other multilateral efforts. Our
troops have time and again fought
together and sacrificed their lives for
our shared values. The North American Aerospace Defense Command
(NORAD) illustrates the strength
of our mutual commitment. United
States and Canadian forces jointly

SCHOLARSHIPS TO CYPRIOTS RESIDING OVERSEAS
The University of Cyprus MBA Program will offer (6) scholarships to Cypriots residing overseas who will be admitted
to the Program in September 2017. Tuition fees are currently
10,250 Euros. The scholarships offered to Cypriot citizens
living abroad are: (six) 50% scholarships up to 5,125 Euros.
Additional information about MBA Program can be found on
the Program’s website www.mba.ucy.ac.cy or can be obtained
from the MBA Office at 35722893600 or at mba@ucy.ac.cy

conduct aerospace warning, aerospace control, and maritime warning
in defence of North America. We
will work to modernize and broaden
our NORAD partnership in these
key domains, as well as in cyber
and space.
The United States welcomes Canada’s recently announced decision
to launch an open and transparent
competition to replace its legacy
fleet of CF-18 fighter aircraft.
The United States also welcomes
Canada’s decision to explore the
immediate acquisition of 18 new
Super Hornet aircraft as an interim
capability to supplement the CF-18s
until the permanent replacement
is ready. Canada appreciates the
cooperation of the United States to
facilitate these processes.
The United States values Canada’s
military contributions, including in
the Global Coalition Against Daesh,
and in Latvia. Together, we are
harnessing all elements of national
power to achieve the goal of degrading and destroying Daesh through
our military operations to deny it
safe havens and to build the capacity of local partners, stop the flow
of foreign terrorist fighters into the
Middle East region, cut off access to
financing and funding, counter the
Daesh narrative, and support the sta-

7
bilization of communities liberated
from Daesh.
Empowering Women Entrepreneurs
and Business Leaders
It is a priority of both countries
to ensure equal opportunities for
women in the workforce. We are
committed to removing barriers
to women’s participation in the
business community and supporting
women as they advance through it.
As part of this effort, we are creating
a Canada-United States Council for
Advancement of Women Entrepreneurs and Business Leaders. We
expect this initiative to promote the
growth of women-owned enterprises
and to further contribute to our overall economic growth and competitiveness, as well as the enhanced
integration of our economies.
The Way Forward
We share a commitment to continue
to strengthen our ties for the benefit
of our mutual prosperity and security. We look forward to our cabinets
following up on today’s meeting
with further discussions in their respective areas of responsibility. Our
countries deserve our full commitment to increased economic growth,
which we will deliver. The partnership between the United States and
Canada will continue to be unique
and a model for the world.

American Hellenic Council
Dear Supporter,

Last year the Michigan House of Representatives passed House Bill
(HB-4493), which mandated Genocide education in public schools,
including for the first time, the Armenian, Greek, and Assyrian
Genocide. A tremendous victory for social justice that was possible
thanks to the hard work of the ANCA and the Armenian-American
community of Michigan.
However, that victory wasn’t without its battles. Specifically a
campaign of Genocide Denial led by the Turkish American Cultural
Association of Michigan (TACAM), and its former Board Member
Mehmet Erdem Yaya, the Associate Professor of Economics at Eastern Michigan University.
In solidarity with other victims of Genocide, the American Hellenic
Council joins with the Armenian-American community of Michigan
in its call for the immediate dismissal of Professor Erdem Yaya from
Eastern Michigan University. The presence of Genocide deniers
within a higher place of learning in the United States is unacceptable. His continued employment is a direct assault on the University’s academic integrity and an insult to all victims of Genocide.
Please sign our petition calling for his immediate dismissal
http://www.americanhellenic.org/genocidedeniers
Sincerely,
Ioannis Fidanakis
Executive Director
American Hellenic Council
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Κούγιας: “Αύριο καταθέτω δικογραφία
για στημένους ποδοσφαιριστές”
Πανηγύρια στο Φάληρο,
αποθέωση στη Νέα Σμύρνη!
Ο Πανιώνιος πήρε
σπουδαίο «διπλό»,
επικρατώντας
με 1-0 του
Ολυμπιακού μετά
από 36 χρόνια στο
«Γ.Καραϊσκάκης».
Η ομάδα του
Μιλόγεβιτς
τρελαίνει κόσμο για
ακόμα μια χρόνια
και δείχνει ανίκητη.
Μετά τον θρίαμβο οι παίκτες του Ιστορικού πανηγύρισαν έξαλλα
στα αποδυτήρια του γηπέδου με τον Βαγγέλη Οικονόμου να
ανεβάζει σχετική φωτογραφία από τα πανηγύρια.
Οι φίλοι του Πανιωνίου θα αποθεώσουν την αποστολή στο γήπεδο
της Νέας Σμύρνης

Με κεκτημένη ταχύτητα
η ΑΕΚ 3-0 τη Λάρισα
Στην 5η θέση μαζί με την Ξάνθη ανέβηκε η ΑΕΚ. Μετά τη νίκη στο
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, η Ένωση επικράτησε στο ΟΑΚΑ και
απέναντι στη Λάρισα με σκορ 3-0.
Μέτριο
παιχνίδι
σε γενικές
γραμμές με
τους
κιτρινόμαυρους
να μην βάζουν
το πόδι στο
γκάζι, αφού
τους περιμένει
δύσκολο
πρόγραμμα στη
συνέχεια. Ο Τόμας Πέκχαρτ, εκμεταλλευόμενος ακόμη μία ασίστ
του Βάργκας άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 24ο λεπτό.
Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε καθαρίσει απ’ το ξεκίνημα του
δευτέρου ημιχρόνου όμως το σουτ του Λάζαρου (47’) βρήκε στο
δοκάρι. Τελικά κι ενώ οι βυσσινί άρχισαν να ξεθαρρεύουν, οι
παίκτες του Χιμένεθ «σφράγισαν» το τρίποντο με κεφαλιά του
Τσιγκρίνσκι, που επέστρεψε μετά από σχεδόν τρεις μήνες με γκολ
(81’), ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Αλμέιδα (90+2’) που
επίσης πήρε χρόνο μετά από αρκετό διάστημα.
(Πηγή: sport fm)

Σκόρερ για 6ο σερί ματς ο Μήτρογλου,
δύο γκολ στο Εστορίλ

Επιμέλεια: Sport24.grΔημοσίευση: 28 Φεβ. 2017
Ο Αλέξης Κούγιας απάντησε με
σκληρά λόγια στην ανακοίνωση του
ΠΣΑΠ και αποκάλυψε ότι την Τετάρτη
(1/3) θα καταθέσει με ονοματεπώνυμα
“στημένους ποδοσφαιριστές”.
Ο ΠΣΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση
την Καθαρά Δευτέρα με την οποία
απάντησε στις καταγγελίες του
Αλέξη Κούγια, υπερασπιζόμενη τους
ποδοσφαιριστές Κούτρη, Μπέριο και
Καλί. Μία μέρα μετά ο μεγαλομέτοχος
της ΑΕΛ απάντησε με σκληρά
λόγια στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών.
Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι την
Τετάρτη (1/3) καταθέτει δικογραφία
με ονοματεπώνυμα για “στημένους
ποδοσφαιριστές”. Αναλυτικά όσα
δήλωσε ο Κούγιας: “Διάβασα την ανακοίνωση της εισπρακτικής εταιρείας ποδοσφαίρου, δηλαδή του ΠΣΑΠ, η
οποία μέχρι πρότινος εδιοικήτο από μια οικογενειακή οργάνωση και η οποία στο ελληνικό ποδόσφαιρο εμφανίζεται
μόνο για να απομυζήσει οικονομικά τις άτυχες ΠΑΕ που θα πέσουν στα νύχια της και έχω να κάνω την εξής
δήλωση:
1. Ευτυχώς που καμία ΠΑΕ της οποίας ήμουν εγγυητής της επιβιώσεώς της, δεν έπεσε στα νύχια σας για να σας έχω
ανάγκη για να επιβιώσω. Κι ευτυχώς η ΠΑΕ που έχω τώρα δεν οφείλει στους ποδοσφαιριστές της ούτε ένα ευρώ
και επί των ημερών μου πλήρωσε και χρέη των προηγουμένων ιδιοκτητών.
2. Ακόμη περιμένω, από τότε που οι ομάδες μου συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, να καλέσετε
σε απολογία ένα μέλος σας που βρέθηκε ντοπαρισμένος και δυσφήμισε μ’ αυτόν τον τρόπο βάναυσα το ελληνικό
ποδόσφαιρο.
3. Ακόμα περιμένω να καλέσετε σε απολογία έστω κι ένα μέλος σας, από τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν
σε όλους τους στημένους αγώνες που συμπεριλαμβάνονται στα κατηγορητήρια των δύο δικογραφιών που έχουν
δημιουργηθεί από την ελληνική δικαιοσύνη.
Αν δεν κάνω λάθος, για να στηθεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας είτε για το στοίχημα, είτε για τον τίτλο του
πρωταθλητή, είτε για την σωτηρία σ’ οποιαδήποτε κατηγορία, ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟΙ
ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΡΟΪΔΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝ!
Μπορεί ηθικοί αυτουργοί να είναι πρόεδροι και ιδιοκτήτες, αλλά αυτοί που έκαναν “τη δουλειά” κι έστησαν τους
αγώνες είναι οι ποδοσφαιριστές.
Στη δικογραφία για την οποία καταθέτω αύριο, υπάρχουν διεθνείς ποδοσφαιριστές με ονοματεπώνυμο, που έπαιζαν
παράνομο στοίχημα. Υπάρχει ποδοσφαιριστής που έστησε την σέντρα διεθνούς αγώνα ιστορικής ελληνικής ομάδας
με μεγάλη ομάδα της Ευρώπης. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έπαιζαν σ’ όλα τα στημένα παιχνίδια των ομάδων
τους.
Υπάρχει αρχηγός ποδοσφαιρικής ομάδας της Αθήνας στη θέση του στόπερ, που σε παιχνίδι της αθηναϊκής
ομάδας στην οποία έπαιζε (Ηλιούπολη), όπου κέρδιζε 2-0 στο ημίχρονο με αντίπαλο ομάδα η οποία κατέκτησε το
πρωτάθλημα κι ανέβηκε κατηγορία εκείνη τη χρονιά κι από τότε είναι ομάδα Super League, που έκανε δύο πέναλτι,
είχε δυο δοκάρια σε βάρος του τέρματος της ομάδας του κι όταν η μπάλα δεν έμπαινε μέσα, έβαλε κι ένα αυτογκόλ
για να γίνει το σκορ 4-2 και να το σιγουρέψει.
Υπάρχουν ποδοσφαιριστές-μέλη σας, που μεγαλουργούν σήμερα στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής κι έστηναν όχι
μόνο τους αγώνες της ομάδας τους, αλλά και αγώνες άλλων ομάδων, παρότι ήταν ηλικίας μόλις 20 ετών. Υπάρχουν
τερματοφύλακες ομάδων Α’ Εθνικής, οι οποίοι έκαναν το ίδιο.
Λοιπόν κύριοι, αντί να έχετε κλείσει από χρόνια το μαγαζί, για το οποίο ουδείς ποδοσφαιριστής - εκτός
κάποιων κολλητών σας - ενδιαφέρεται κι αφού καταντήσατε το ελληνικό πρωτάθλημα με τις συμπεριφορές
των ποδοσφαιριστών σας και την πτώχευση ιστορικών ομάδων με τις προσφυγές των μελών σας, να έχει
μόνο 34 επαγγελματικές ομάδες και απ’ αυτές να αγωνίζονται στην Super League λιγότεροι από 20 Έλληνες
ποδοσφαιριστές, έχετε το θράσος να κάνετε ανακοίνωση για ένα γεγονός για το οποίο από χθες γελάει όλη η
ποδοσφαιρική Ελλάδα, γιατί ενοχλείστε που υπάρχει ένας που χαλάει την πιάτσα και νιώθετε την ανάγκη να τον
δυσφημίσετε.
Αλλά τι να περιμένεις από έναν σύνδεσμο που επί 8 χρόνια είχε πρόεδρο έναν που δεν είχε παίξει ποτέ στην Α’
Εθνική, αλλά ήταν πρωταθλητής στις προσφυγές, είχε ταμία τον κουνιάδο του που ήταν δεύτερος στις προσφυγές
μετά τον γαμπρό του και γραμματέα τον κουμπάρο του, που επίσης δεν είχε παίξει ποτέ στην Α’ Εθνική! Δυστυχώς
δεν ήμουν μπροστά στο επεισόδιο που ο κουμπάρος και νυν αντιπρόεδρος, έδειρε το νομικό σύμβουλο, αλλά
επειδή ήταν ασκούμενός μου το έμαθα. Να προσέχετε λοιπόν την άλλη φορά, για να μην κάνετε τέτοιου τύπου
ανακοινώσεις...”.

Επιμέλεια: Φώντας ΣέμπροςΔημοσίευση: 01 Μαρ. 2017
Ο Κώστας
Μήτρογλου
άνοιξε το σκορ
στον ημιτελικό
του Εστορίλ, έτσι
πέτυχε γκολ για 6ο
σερί ματς με την
Μπενφίκα, σκόραρε
όμως και στο 89’ για
το τελικό 1-2! Έχει 9
γκολ σε 6 αγώνες!
Aσταμάτητος είναι ο Κώστας Μήτρογλου, καθώς πέτυχε γκολ για
6ο σερί ματς της Μπενφίκα, ανοίγοντας το σκορ στον ημιτελικό για
το πορτογαλικό κύπελλο (Taça de Portugal) με την Εστορίλ.
Ο Έλληνας στράικερ έκανε το 0-1 στο 36’ με κοντινό πλασέ, αλλά
σκόραρε και 89’, δίνοντας για δεύτερη φορά προβάδισμα στους
“αετούς”, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.
Έτσι, στα τελευταία 6 ματς έχει πετύχει 9 γκολ, φτάνοντας τα 24
φέτος σε 32 ματς, ενώ στο 2017 έχει 15 γκολ σε 12 ματς!

Government of Canada announces close to $3 million to support participation of designated communities to participate in Everyone Counts: the 2018
Coordinated Point-in-Time Count of Homelessness in Canadian Communities
GATINEAU, QC, Feb. 22, 2017 /CNW/ - Today, the Honourable Jean-Yves Duclos, Minister of Families, Children
and Social Development, announced nearly $3 million to support Homelessness Partnering Strategy (HPS) designated communities that wish to participate in Everyone Counts: the 2018 Coordinated Point-in-Time (PiT) count of
Homelessness in Canadian Communities.
The 2018 Coordinated Point-in-Time (PiT) count will help communities measure their progress in reducing homelessness and will contribute to the understanding of homelessness throughout Canada. The results of this initiative
will also contribute to the Government of Canada’s efforts to reduce poverty in Canada.
Communities can also choose to implement a joint PiT count and Registry Week, which helps the community to
create a by-name list of individuals experiencing homelessness. This list can be used to link individuals to housing
supports as part of the 20,000 Homes Campaignof the Canadian Alliance to End Homelessness.
Findings from the 2018 Coordinated PiT count, when coupled with results from the 2016 Coordinated PiT count,
will provide important insight into changes in the homeless population over time. In 2016, a total of 32 communities
participated in the first nationally coordinated PiT count. Key findings from this PiT count, which ended on April
30, 2016, were published in Highlights – 2016 Coordinated Point-in-Time Count of Homelessness in Canadian
Communities.

H ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Ο ΕΡΩΤΑΣ, ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ

Σ

ύμφωνα με έναν από τους πολλούς μύθους που έχουν διατυπωθεί
για τη γέννηση των θεών, η Αφροδίτη γεννήθηκε στα παράλια
της Κύπρου στους αφρούς της θάλασσας. Ο Ζέφυρος, ο δυτικός
άνεμος, την μετέφερε, αφού την περιποιήθηκαν οι Ώρες, στον
Όλυμπο. Όταν παρουσιάστηκε στους θεούς, όλοι έμειναν έκπληκτοι
από την εκθαμβωτική ομορφιά της. Η Αφροδίτη ήταν όμορφη, είχε
λευκό δέρμα και μακριά πλούσια μαλλιά. Η φιγούρα της προκάλεσε
το ενδιαφέρον και τον πόθο των αντρών. Στο πέρασμά της τα
λουλούδια άνθιζαν και η φύση ζωντάνευε. Θεοί και θνητοί την
επιθυμούσαν και θέλησαν να την κάνουν γυναίκα τους. Λέγεται ότι
τελικά ο Ήφαιστος κατάφερε να την παντρευτεί αλλά δεν κατάφερε
να την κρατήσει μακριά από τους πειρασμούς. Οι απιστίες της
Αφροδίτης με άλλους θεούς όπως ο Διόνυσος, ο Ποσειδώνας και ο
Ερμής γέννησαν πολλά παιδιά.
Ο μύθος αναφέρει ότι η σημαντικότερη «εξωσυζυγική» της σχέση
ήταν αυτή με τον θεό του πολέμου, Άρη. Καρπός του έρωτά τους,
ήταν ο Έρωτας. Το φτερωτό παιδί με τα βέλη γεννήθηκε ένα
καλοκαίρι από τη συνεύρεση των δύο θεών.
Ο Έρωτας εκπροσωπούσε το πάθος και τον έρωτα, συναισθήματα
που δημιουργούσαν ζωή. Εμφανιζόταν και έριχνε τα βέλη του,
προκαλώντας παράφορο έρωτα και παράλληλα, βάσανα στους
ανθρώπους. Ο Έρωτας και η Αφροδίτη είχαν περίοπτη θέση
ανάμεσα στους αρχαίους Θεούς. Εκπροσωπούσαν το κάλλος και
την ερωτική διάθεση και προκαλούσαν θετικά συναισθήματα τους
θνητούς. Λατρεύτηκαν όσο λίγοι και ήταν πηγή έμπνευσης για
πολλούς καλλιτέχνες. Πίνακες σημαντικών καλλιτεχνών έχουν
απεικονίσει την ομορφιά και τον ερωτισμό τους.
Στο γνωστό μύθο του Έρωτα και της Ψυχής του Ρωμαίου
συγγραφέα, Απουλήιου, ο Έρωτας πέφτει και ο ίδιος θύμα του
έρωτα. Η Ψυχή, μία θνητή είναι το αντικείμενο του πόθου του. Η
Ψυχή ήταν ένα εντυπωσιακό κορίτσι, που ξεπερνούσε σε ομορφιά
ακόμα και τη θεά του έρωτα και του κάλλους, την Αφροδίτη. Η
ομορφιά της ήταν τόσο ξακουστή που πλήθος αντρών συνέρρεαν
στο σπίτι της για να τη θαυμάσουν. Η Αφροδίτη παρατήρησε ότι το
ενδιαφέρον των αντρών προς το πρόσωπό της μειώθηκε, γι’αυτό
ζήλεψε τη νεαρή κοπέλα και θέλησε να την εκδικηθεί. Για να το
καταφέρει διέταξε τον γιο της, που σύμφωνα με πολλούς μύθους
ήταν πιστός υπηρέτης της, να δηλητηριάσει όλους τους άντρες και
να μην την ποθεί κανένας. Τότε κατά λάθος πληγώθηκε από τα δικά
του βέλη και ερωτεύτηκε την όμορφη κοπέλα.
Τα χρόνια περνούσαν και παρά την ομορφιά της, η Ψυχή δεν
μπορούσε να παντρευτεί, ενώ οι αδερφές της είχαν δημιουργήσει
οικογένεια και παιδιά. Τότε οι γονείς της, απελπισμένοι
απευθύνθηκαν στο μαντείο των Δελφών. Ο χρησμός τους είπε,
ότι η Ψυχή θα παντρευόταν έναν αθάνατο και ότι έπρεπε να
πάει ντυμένη νύφη στη κορυφή ενός βουνού και να περιμένει
έναν δράκο. Αν και οι γονείς στενοχωρήθηκαν από τον χρησμό,
αποφάσισαν να τον εκπληρώσουν. Η Ψυχή ανέβηκε θλιμμένη σε
ένα βουνό και τότε ο Ζέφυρος, επειδή τη λυπήθηκε, φύσηξε δυνατά
και την προσγείωσε σε μία καταπράσινη κοιλάδα. Τότε αντίκρισε
μπροστά της ένα εντυπωσιακό παλάτι. Το είχε δημιουργήσει ο
Έρωτας και κάθε βράδυ επισκεπτόταν την κοπέλα, χωρίς να της
αποκαλύπτει το πρόσωπό του. Όταν οι αδερφές της Ψυχής έμαθαν
ότι ζούσε πλουσιοπάροχα ζήλεψαν την τύχη της. Η Ψυχή τους
εκμυστηρεύτηκε ότι δεν είχε δει το πρόσωπο του συζύγου της.
Οι αδερφές της την ξεγέλασαν, και της είπαν, ότι ο μυστηριώδης
άντρας που πλάγιαζε μαζί του κάθε βράδυ, ήταν ο δράκος του
χρησμού.
Τα λόγια των αδερφών επηρέασαν την Ψυχή, η οποία αποφάσισε
να τον σκοτώσει στον ύπνο του με μαχαίρι. Όταν αποκοιμήθηκε ο
«αόρατος» σύζυγός, η Ψυχή πήρε ένα κερί και ετοιμάστηκε να τον
σκοτώσει. Το φως του κεριού αποκάλυψε το πρόσωπό του εραστή.
Δίπλα της βρισκόταν η αρρενωπή μορφή του θεού Έρωτα. Το κερί
έσταξε πάνω στον Έρωτα και τον ξύπνησε. Τρόμαξε και πέταξε
μακριά της. Η Ψυχή κατάλαβε την παραπλάνηση των αδερφών της
και μετάνιωσε για το κακό που παραλίγο να κάνει. Άρχισε να ψάχνει
παντού τον Έρωτα, αλλά δεν μπορούσε να τον βρει γιατί η Αφροδίτη
τον είχε φυλακίσει.
Απελπισμένη εμφανίστηκε στη μητέρα του, τη θεά Αφροδίτη και της
ζήτησε τη βοήθεια της. Η Αφροδίτη της είπε ότι για να ξαναβρεθεί
με τον αγαπημένο της θα έπρεπε να αποδείξει την αγάπη της με
τρεις δοκιμασίες.
Η πρώτη ήταν να ταξινομήσει μια τεράστια ποσότητα οσπρίων, η
δεύτερη να της φέρει χρυσό μαλλί από άγρια πρόβατα και η τρίτη
και πιο δύσκολη να της φέρει από τον κάτω κόσμο το κουτί με την
κρέμα ομορφιάς που χρησιμοποιούσε η Περσεφόνη. Τα στοιχεία της
φύσης λυπήθηκαν την άμοιρη κοπέλα και τη βοήθησαν να φέρει εις
πέρας όλες τις δοκιμασίες. Όταν όμως η Ψυχή άνοιξε το κουτί της
Περσεφόνης έπεσε σε βαθύ ύπνο.
Ο Έρωτας απεγνωσμένος από τις δοκιμασίες της αγαπημένης
του, δραπέτευσε από τη φυλακή του και πήγε στον Όλυμπο για να
ζητήσει την βοήθεια του Δία.
Ο Δίας άκουσε τα παρακάλια του ερωτευμένου νέου και τους
επέτρεψε να παντρευτούν, αφού πρώτα έκανε τη Ψυχή αθάνατη....
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
A Heartwarming Lawyer
Story

chair.

One afternoon a lawyer was riding
in his limousine
when he saw two men along the
roadside eating grass.
Disturbed, he ordered his driver to
stop and he got out to investigate.

- Το υπόθετο που σου έγραψα το
παίρνεις;
- Όχι, γιατρέ μου, γιατί μου κολλάει
στα δόντια.
****
Στο σπίτι του γιατρού χτυπά το
τηλέφωνο. Το σηκώνει ο ίδιος και
ακούει την φωνή ενός συναδέλφου
του:
- Κώστα, χρειαζόμαστε τέταρτο για
το πόκερ.
- Έρχομαι αμέσως, ψιθυρίζει αυτός.
- Αγάπη μου, είναι κάτι σοβαρό;
ρωτάει η σύζυγος του γιατρού.
- Πολύ! Να φανταστείς είναι ήδη
τρεις γιατροί εκεί!
****
- Γιατρός: Δε βρίσκω σαφή αίτια
για τα συμπτώματα σας. Μάλλον
φταίει το ποτό...
- Εντάξει γιατρέ. Να ξανάρθω όταν
θα ξεμεθύσετε;
****
- Γιατρέ νομίζω ότι χρειάζομαι
γυαλιά.
- Κύριε εδώ που μπήκατε είναι
ταχυδρομείο.
****
- Γιατρέ μου, κατάπια ένα στυλό. Τι
να κάνω;
- Να γράφετε με μολύβι.
****
- Μα μη φωνάζετε! Δεν άγγιξα
ακόμα το δόντι σας!
- Το ξέρω γιατρέ, αλλά πατάτε πάνω
στο πόδι μου.

He asked one man, “Why are you
eating grass ?”
“We don’t have any money for
food,” the poor man replied.
“We have to eat grass.”
“Well, then, you can come with me
to my house and I’ll feed you,
“ the lawyer said.
“But sir, I have a wife and two children with me.
They are over there eating grass
under that tree.”
“Bring them along,” the lawyer
replied.
Turning to the second poor man he
stated,
“You may come with us, also.”
The other man, in a pitiful voice,
then said,
“But sir, I also have a wife and six
children with me!”
“Bring them all as well,” the lawyer
answered.
They all entered the car, which was
no easy task,
even for a car as large as the limousine.
Once under way, one of the poor fellows turned to the lawyer and said,
“Sir, you are too kind. Thank you
for taking all of us with you.”
The lawyer replied, “Glad to do it.
You’ll really love my place.
The grass is almost a foot high.”
Come on . . . did you really think
there was such a thing
as a heartwarming lawyer story?
CIA Job Opening
The CIA had an opening for an
assassin. After all the background
checks, interviews and testing were
done, there were three finalists: two
men and a woman.
For the final test, the CIA agents
took one of the men to a large metal
door and handed him a gun.
“We must know that you will follow
your instructions no matter what the
circumstances. Inside the room you
will find your wife sitting in a chair.
Kill her.”
The man said “You can’t be serious.
I could never shoot my wife”. The
agent said, “Then you are not the
right man for this job. Take your
wife and go home”.
The second man was given the same
instructions. He took the gun and
went into the room. All was quiet
for about five minutes. The man
came out with tears in his eyes.
“I tried, but I can’t kill my wife.”
The agent said, “You don’t have
what it takes, so take your wife and
go home”
Finally, it was the woman’s turn.
She was given the same instructions:
to kill her husband. She took the gun
and went into the room. Shots were
heard one after another. They heard
screaming, crashing, and banging on
the walls. After a few minutes, all
was quiet. The door opened slowly
and there stood the woman, wiping
sweat from her brow.
“The gun was loaded with blanks”
she said. “I had to kill him with the

Ανέκδοτα από το χώρο της υγείας

...ΚΑΙ Ο ΠΛΕΟΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
-Λοιπόν, γιατρέ μου, πέτυχε η
εγχείρησή μου;
-Δεν είμαι γιατρός εγώ, τέκνο μου.
Είμαι ο Άγιος Πέτρος...
Ο ΜΑΝΩΛΙΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΗΦΗΣ
Ο Μανώλης χρωστούσε πολλά
λεφτά στον Σήφη και δεν μπορούσε
να του τα πληρώσει. Και κάθε μέρα,
όκτα στριφογύριζε στο κρεβάτι του
χωρίς να μπορεί να κοιμηθεί.
Μετά από πολλές νύκτες εφιαλτικές,
ένα βράδυ που δεν μπορούσε πάλι
να κοιμηθεί, ανοίγει το παράθυρο
και φωνάζει δυνατά να ξυπνήσει τον
Σήφη, που έμενε απέναντι. Ξυπνά ο
Σήφης και ερωτά:
“Ίντα που θες Μανώλιη;”
Τότε ο Μανώλης του λέει όσο πιο
δυνατά μπορούσε:
“Σήφη δεν μπορώ να σου δώσω τα
δανεικά”
Και γύρισε στο κρεβάτι του και
κοιμήθηκε για πρώτη φορά, ήσυχος
σαν αρνάκι.
Όμως, από κείνη τη νύκτα έχασε τον
ύπνο του ο Σήφης.

Μετά το σεξ
Ρωτάει ο άνδρας μετά από το σεξ
την γυναίκα του:
- Αγάπη μου, αυτή τη φορά
προσποιήθηκες;
- Όχι, αγάπη μου. Αυτή τη φορά
κοιμόμουνα πραγματικά.
Ευτυχισμένος & δυστυχισμένος
ταυτόχρονα..........
Ανδρόγυνο κάθεται στον καναπέ. Ο
άνδρας λέει στη σύζυγο:
- Πάω στοίχημα πως δεν μπορείς
να μου πεις μια φράση που να με
κάνει ταυτόχρονα ευτυχισμένο και
δυστυχισμένο!
Και η γυναίκα:
- Την έχεις μεγαλύτερη από τον
υδραυλικό...
Σαν ταινία του Αγγελόπουλου ...
Μετά την ερωτική πράξη, ο σύζυγος
ρωτάει την γυναίκα του:
- Σ` άρεσε αγάπη μου;
Εκείνη του απαντάει:
- Σαν ταινία του Αγγελόπουλου
ήταν.
- Δηλαδή; ξαναρωτά εκείνος.
Εννοείς ότι είχε μεγάλη διάρκεια και

πάω για χρυσό φοίνικα;
- Όχι, εννοώ ότι δεν κατάλαβα
τίποτα
BLACK AND DECKER
Σ’ ένα μπαρ μπαίνουν ένας
Αμερικάνος, ένας Ρώσος κι ένας
Πόντιος. Σε λίγο πηγαίνει το
γκαρσόν για παραγγελία.
- Τι θα πάρετε; ρωτάει το γκαρσόν.
- Ένα BLACK AND WHITE, λέει ο
Αμερικάνος.
- Ένα BLACK RUSSIAN, λέει ο
Ρώσος.
- Εσείς τί θα πάρετε; ρωτάει το
γκαρσόν τον πόντιο.
- Ξέρω ‘γω ρε παιδί μου, λέει ο
Πόντιος, πιάσε ένα BLACK AND
DECKER...

Αγαπημένε μου γιε...
Αγαπημένε μου γιε Γιωρίκα,
Σου γράφω λίγες γραμμές, για να
δεις ότι ζω.
Συγχώρεσέ με που δακτυλογραφώ
την επιστολή, αλλά, όπως ξέρεις,
δεν ξέρω ούτε να διαβάζω ούτε
να γράφω. Επίσης δακτυλογραφώ
αργά, γιατί κι εσύ διαβάζεις
αργά. Δεν θα βρεις το σπίτι, όταν
επιστρέψεις, γιατί μετακομίσαμε.
Δεν ξέρω να σου πω την νέα μας
διεύθυνση, γιατί οι προηγούμενοι
ένοικοι πήραν μαζί τους το
οδόσημο και τον αριθμό, ώστε να
μην αλλάξουν τη διεύθυνσή τους.
Ο πατέρας σου έχει μια νέα
μοναχική δουλειά και από κάτω
του βρίσκονται 500 άτομα. Κόβει
το γκαζόν στο νεκροταφείο. Την
προηγούμενη βδομάδα έβρεξε μόνο
2 φορές. Την πρώτη έβρεχε για 3
μέρες και την δεύτερη έβρεχε για
4 μέρες.
Θυμάσαι τον φίλο σου τον
Κωστίκα; Ε, πάει πέθανε. Πέθανε ο
πατέρας του και ζήτησε να θαφτεί
στην θάλασσα. Ο Κωστίκας πνίγηκε
ενώ έσκαβε τον τάφο του. Στο
ψυγείο έβαλα ένα άδειο κουτί γάλα
για να πίνεις τον καφέ σου μέτριο
χωρίς γάλα, όπως σου αρέσει.
Η αγαπημένη σου μητέρα
ΥΓ Θα σου έστελνα και μερικά
χρήματα, αλλά ήδη έκλεισα τον
φάκελο.

Tελευταίοι Πόντιοι ναύτες
- Πώς πέθαναν οι 2 τελευταίοι
Πόντιοι ναύτες μέσα σε ένα
υποβρύχιο;;
- Έκλασε ο ένας και ο άλλος άνοιξε
το παράθυρο!
Άγουρος
Ήταν ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας
στην ζούγκλα και μία στιγμή βλέπει
ο Κωστίκας δύο παπαγάλους πάνω
σε ένα δέντρο, έναν κόκκινο και
έναν πράσινο.
- Ανέβα να πάρεις τους
παπαγάλους, λέει στον Γιωρίκα.
Ανεβαίνει ο Γιωρίκας και μετά από
10 λεπτά γυρίζει κρατώντας μόνο
τον κόκκινο παπαγάλο.
- Καλά γιατί έπιασες μόνο τον
κόκκινο παπαγάλο; ρωτάει
απορημένος ο Κωστίκας.
- Γιατί, λέει ο Γιωρίκας, ο άλλος
ήταν άγουρος!!!
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Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ
ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ
ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ
Μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες
ξεφάντωσαν
οι Μεσσήνιοι
της Βρετανικής
Κολομβίας στο
ετήσιο χορό τους.
Το γλέντι με
μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε
για μια ακόμη
χρονιά το Σάββατο
4 Φεβρουαρίου
2017 στο Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο
του Βανκούβερ
και συμμετείχαν
οι Μεσσήνιοι
Ο Πρόεδρος κ. Μαρίνος Αναγνωστόπουλος
του Βανκούβερ όσο με την Αντιπρόεδρο κα Μάντη Παπασπύρου
και πλήθος φίλων
τους από τα περίχωρα. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Mαρίνος
Αναγνωστόπουλος καλωσόρισε τους καλεσμένους, τα μέλη και τους
φίλους του συλλόγου.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο ιερέας π. Κων/νος Οικονόμου με την Πρεσβυτέρα, η Πρόεδρος
της Κοινότητας Βανκούβερ κα Πάμελα Τσατούχα και ο Πρόεδρος
της Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ κ. Κώστας Νικολάου.
H ορχήστρα του Γιάννη Σαχάμη με την τραγουδίστρια κα Σοφία
Τούμπα χάρισε μια βραδιά γεμάτη κέφι.
Λόγω κακοκαιρίας η «ΓΝΩΜΗ» απουσίασε.

Βλέπετε φωτογραφικά στιγμιότυπα από
τον φακό του συνεργάτου μας κ. Τάσου
Παπασπύρου
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Ο ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΟΜΗΡΟΣ»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε με πολύ κέφι και ζωντάνια ο αποκριάτικος χορός του συλλόγου «ΟΜΗΡΟΣ» το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017 στην αίθουσα της
Ελληνικής Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ με σκοπό τα κέρδη της βραδιάς να δοθούν για την οικονομική ενίσχυση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κινότητας του Σούρεη
και περιχώρων. ΄Ηταν μια βραδιά γεμάτη από χαρά, κέφι, διασκέδαση με πολύ γέλιο και πολλές μεταμφιέσεις, ήταν ένα αποκριάτικο ξεφάντωμα, χόρεψαν όλοι μέχρι αργά με
την μουσική του ΑΛΦΑ ΒΙΝΤΕΟ.
Ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος, καλωσόρισε όλους που παρερέθηκαν στην εκδήλωση αυτή που αποσκοπεί στην οικοινομική ενίσχυση της κοινότητας του Σούρεη,
ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ κ. Κώστα Νικολάου, επίσης την επίτιμο Πρόξενο της Κύπρου κα Μπέργκρεν και τον σύζυγό της, τον
ιερέα π. Κων/νο Καλτσίδη, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σούρεη κ. Τόνη Ζήσκο και όλους τους μαγείρους.
Κώστας Καρατσίκης

(Βλέπετε περισσότερες φωτογραφίες στη σελίδα 14)

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
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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ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
The membership lunch for the Philoptochos of St Nicholas & Dimitrios
Το Σάββατο
11Φεβρουαρίου 2017
στην αίθουσα της
Ελληνικής Ορθοδόξου
Κοινότητας του
Ανατολικού Βανκούβερ,
η παρουσία στο
γεύμα των μελών
της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας του
Ι.Ν. των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου
και μελών από όλες
της Φλοπτώχου
Αδελφότητας του
Βανκούβερ και Σούρεη
γέμισε η αίθουσα από
άκρη σε άκρη και η
εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία.
Ο Ιερέας π. Τιμολέων Πράττας, εξύμνησε το έργο των κυριών που είναι στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα
η οποία είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση και το έργο της θεάρεστο για την Κοινότητα και για την
κοινωνία.

Dimitrios was held on Saturday, February 11th.

Η Πρόεδρος κα Ελένη Τσεμπελή
έξέφρασε την ευγνωμοσύνη σ’
αυτούς που ήδη τις στηρίζουν για
την συνέχιση του επιτυχημένου
κατά κοινή ομολογία έργου της
Φιλοπτώχου και παραθέτουμε
παρακάτω στα Αγγλικά την
παρουσίαση της προέδρου κας
Ελένης Τσεμπελή των κυριών
που υπηρετούν την Φιλόπτωχο
και προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στο έργο που επιτελεί η
Φιλόπτωχος.
The membership lunch for the
Philoptochos of St Nicholas &

Dora Peterson was recognized for the tremendous dedication to the Philoptochos. She has held the position of president for over 10 years and remained on the Executive Board as vice president and advisor for
another 6 years. She has been a friend and mentor to many in our community.
Special recognition was also
give to a number of ladies in the
community who help the Philiptochos chapter of St Nicholas &
Dimitrios throughout the year with
the preparation of koliva, assisting
with making desserts for celebrations, helping with Sunday coffee
and decorating the church during
holidays. They are: Arat Pardalis, Christina Theodoropoulos,
Litsa Hronopoulos, Niki Belegri,
Despina Sigreki, Adiopi Tsembelis, Presvytera Stavroula, Aglaia
Economou, Sophia Mitzelos, Aleka
Polymenakos, Katerina Tsoukalas, Roula Malamas, Athena Antonopoulos and Mando Christologou.
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Ο ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΟΜΗΡΟΣ»
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΦΩΤΟΦΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ “ΓΝΩΜΗΣ” ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 11

ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
«ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ» ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΗ
Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 ο σύλλογος ηλικιωμένων «Ζεστή Γωνιά» της Κοινότητας του
Σούρεη, διοργάνωσε ένα γεύμα αγάπης στην αίθουσα της κοινότητας με μεγάλη επιτυχία. Ήταν ένα
υπέροχο μεσημβριανό γεύμα που ευχαριστήθηκαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα του Προέδρου κ.Κώστα
Κοντογιαννάτου και μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση του Προέδρου κ. Τόνη Ζίσκου και του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κοινότητας Σούρεη για τα άτομα της τρίτης ηλικίας που πάντα προσφέρουν
οικονομικά στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Σούρεη και περιχώρων.
Κώστας Καρατσίκης
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Πως θα σηκωθείς από τα δυνατά
χτυπήματα στη ζωή σου;

Ό
Δ

,τι έγινε, έγινε, το παρελθόν είναι παρελθόν, και οφείλεις να
ζήσεις στο παρόν και να προετοιμάσεις το μέλλον σου.

εν ξέρω αν πρόκειται για απλά χαστουκάκια, ή για μπούφλες
που σε κάνουν να δεις τον ουρανό με τα άστρα, ή μπουνιές
που σε ξαπλώνουν μία κι έξω καταγής, φαντάζομαι μπορείς να
διακρίνεις τις διαφορές κάθε φορά. Η ουσία είναι πως, ό,τι και να
κάνεις για να επιχειρήσεις να τα αποφύγεις, πρόκειται για μία μάχη
με ανεμόμυλους, από την οποία θα βγεις τόσο νικήτρια, όσο και ο
Δον Κιχώτης.

Π

ρέπει να πάθεις για να μάθεις, και πρέπει να πέσεις, για να
μάθεις να ξανασηκώνεσαι. Αυτή είναι η ιστορία της ζωής
σου, όπως και κάθε άλλου γύρω σου, οπότε, αντί να προσπαθείς
να αποφύγεις το αναπόφευκτο, καλλιτερα να μάθεις να το
διαχειρίζεσαι;

Σ

ε όλους τους τομείς. Και γκομενικά. Και επαγγελματικά. Και
κοινωνικά, φιλικά, οικογενειακά, κάποια στιγμή τα πράγματα
στραβώνουν, οι άνθρωπο σε προδίδουν, οι καταστάσεις δεν
προκύπτουν όπως τις περίμενες ή είχες σχεδιάσει, και βρίσκεσαι με
την πλάτη στον τοίχο. Τι κάνεις; Μένεις εκεί υπομένοντας τη μοίρα
σου, και κλαίγοντας σιωπηλά; Ή κάνεις κάτι, για να σε φέρει, προ
των εξελίξεων, και όχι επόμενη αυτών;

Χ

ώνεψε ό,τι έγινε. Αν μπεις στο παιχνιδάκι της άρνησης, και
προσπαθήσεις να ανατρέψεις μία ήδη διαμορφωμένη εις βάρος
σου κατάσταση, απλά θα βρεθείς να παίζεις καθυστέρηση σε ένα
ματς που έχει κριθεί. Αποδέξου το ότι το κορίτσι σου σε πρόδωσε,
ότι ο συνάδελφος σου έφαγε την προαγωγή, ότι η κολλητή σου
σε διαβάλλει πίσω από την πλάτη σου, οι γονεις αγαπάν πιο πολύ
τον αδελφό σου και ο αδελφός σου σε ρίχνει τα γεγονότα είναι
αδιαμφισβήτητα, και πρέπει να τα αποδεχτείς. Για να μπορέσεις να
τα αντιμετωπίσεις εν συνεχεία…

Μ

ην τα παίρνεις όλα προσωπικά. Αν και σε ορισμένες
περιπτώσεις αυτό μοιάζει αδύνατο, να ξέρεις ότι όχι, το
σύμπαν δεν συνωμοτεί ειδικά για να πατά εσένα συγκεκριμένα
κάτω, με σαδιστική απόλαυση. Ορισμένα πράγματα είναι απλά
για να γίνουν, και στα αλήθεια δεν μπορείς να ανατρέψεις τον ρου
τους, όσο κι αν προσπαθήσεις. Συνεπώς, ΜΗΝ πιστέψεις ότι είσαι
καταραμένος που δεν πρόκειται ποτέ να δεις άσπρη μέρα στη ζωή
σου

Μ

ΗΝ αυτοκατηγορείσαι και ΜΗΝ προσπαθήσεις να
διορθώσεις τα αδιόρθωτα. Το να πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να
επανασυγκολλήσεις το προ πολλού σπασμένο γυαλί, που έχει σχεδόν
γίνει θρύψαλα, δεν δείχνει την καλοπιστία, αλλά την αφέλεια σου.
Και το να φορτώσεις το σύνολο των ευθυνών πάνω σου, ενώ είναι
δεδομένο ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα,
εντάσσεται σε έναν κύκλο αυτοθυματοποίησης σου, που δεν σε τιμά,
ως προσωπικότητα και ως άνθρωπο γενικότερα. Αποκόψου από
γεγονός και δες πως θα προχωρήσεις, μπορείς να κάνεις focus σε
αυτό;

Ά

ρχισε να συνέρχεσαι. Αφότου ο κουρνιαχτός κατακάτσει,
και τα σύννεφα απομακρυνθούν, προσπάθησε να δεις το
τοπίο, που έχει ξεκαθαρίσει γύρω σου, και μην κλείσεις τα μάτια,
όσο αποκρουστική ή θλιβερή και να σου φαίνεται η εικόνα που
αντικρίζεις. Σίγουρα, η διαμορφωθείσα κατάσταση μπορεί να είναι
εξαιρετικά πικρή, αλλά το ζήτημα δεν είναι να κρυφτείς από αυτή,
αλλά να τη χρωματίσεις εκ νέου και να την κάνεις φωτεινότερη.
Κόψε όλες τις αρνητικές σκέψεις και επικεντρώσου στη διαδικασία
της επαναπροσαρμογής και του να σταθείς και πάλι στα πόδια σου.

Δ

ώσε όλο τον απαιτούμενο χρόνο στον εαυτό σου. Κανείς δεν
θα σε κατηγορήσει, αν χρειαστείς παραπάνω χρόνο από το
συνηθισμένο. Επίτρεψέ σου να ανασυνταχθείς αργά, σταθερά
και με τον τρόπο εκείνο που διασφαλίζει ότι πια θα πατήσεις
γερά στα πόδια σου. Μόνο έτσι η αποκατάσταση των πραγμάτων
στο ψυχικό σου επίπεδο θα είναι σχετικά ομαλή, και σταθερά
προσανατολισμένη στις ανάγκες σου. Και την επούλωση του
συνόλου των τραυμάτων σου. Εκεί να επικεντρωθείς, και πουθενά
αλλού…

Ά

ρχισε να χαμογελάς! Μπορεί στην αρχή να σου είναι δύσκολο,
αλλά θα δεις ότι σιγά σιγά θα βρεις και τη διάθεση και τον
τρόπο να το κάνεις. Απλά γιατί πρέπει να συνεχίσεις να ζεις, και
δεν μπορείς να αφήνεις τα γεγονότα να σε προσπερνούν διαρκώς.
Ό,τι έγινε, έγινε, το παρελθόν είναι παρελθόν, και οφείλεις να
ζήσεις στο παρόν και να προετοιμάσεις το μέλλον σου, έτσι ώστε να
διαμορφωθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το να σηκωθείς ίσως
δεν είναι και τόσο δύσκολο, ούτε το να συνηθίσεις τα χτυπήματα. Το
θέμα είναι να μπορέσεις να διαμορφώσεις την πραγματικότητα σου
κατά τρόπο τέτοιο, που να την καθιστά βιώσιμη, ευχάριστη, χρήσιμη
για σένα, και πολλά υποσχόμενη για τις μέρες που έρχονται. Θα δεις
ότι μία νέα πόρτα θα ανοίξει για σένα. Όπου πίσω της θα βρίσκεσαι
εσύ. Αλλαγμένος, πιο δυνατος, πιο βέβαιος για τον εαυτό σου, και
ατσαλωμένος απέναντι σε όσα η ζωή μπορεί να σου φέρει από εδώ
και πέρα…
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΧΑΟΣ
Συγγραφέας και Εικονογράφος: Κατερίνα Κρις
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Κι εκεί που η Έρση τα είχε
τακτοποιήσει όλα στη ζωή της,
ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε,
εμφανίζεται ξαφνικά μια
καθαρίστρια και φέρνει τα πάνω –
κάτω.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΎΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ

IΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΙ’ ΟΜΩΣ, ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ 1947 !!!!
Στις αρχές του 1947 η ΑΓΓΛΙΚΗ κυβέρνηση έχει ανακοινώσει στις ΗΠΑ πως αδυνατούσε πλέον
να συνεχίσει την ενίσχυση της ελληνικής κυβέρνησης στον αγώνα της κατά της «κομμουνιστικής
επικράτησης» στην Ελλάδα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τρούμαν προκειμένου να έχει ιδία άποψη , στέλνει το 1947 τον Paul A.
Porter ως επικεφαλής αμερικανικής αποστολής. Μετά από έναν περίπου μήνα, ο Porter στέλνει
επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, γράφοντας μεταξύ άλλων:
« Εδώ δεν υπάρχει κράτος !

Οι αμφιβολίες τακτοποιήθηκαν
μαζί με τους έρωτες, οι επιθυμίες
με τα παιχνίδια, οι ιδέες μαζί με
τις ανασφάλειες κι ο πανικός με
τα προχθεσινά όνειρα. Μα πού
ακούστηκε κάτι τέτοιο; Η Έρση
έφριξε. Στην αρχή. Γιατί μετά είδε
πως μέσα σε όλο αυτό το Χάος τα πράγματα είναι πιο αρμονικά, πιο
σωστά.
Η ζωή είναι σαν ένα μίξερ. Όλα τα ανακατατεύει. Εμείς οι ίδιοι
ρίχνουμε τα υλικά. Κι όσο κι αν προσπαθούμε να τα ρίχνουμε
προσεκτικά, αυτά στο τέλος θα ανακατευτούν. Τώρα αν η γεύση
είναι πικρή ή γλυκιά εξαρτάται από τα συστατικά που ρίξαμε. Στο
χέρι μας είναι λοιπόν να αγαπήσουμε το χάος της ζωής μας και να το
γευτούμε μέχρι την τελευταία μπουκιά.
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΑ
Συγραφέας: Μάκης Τσίτας
Εικονογράφηση: Ρένια Μεταλληνού
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ

Υπάρχει μόνο μία ιεραρχία πολιτικών, ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Μοναδική τους έννοια
, η κατάκτηση της εξουσίας. Σε ολόκληρη τη χώρα οι άνθρωποι έχουν παραλύσει από την
αβεβαιότητα και τον φόβο, οι επιχειρηματίες δεν επενδύουν, οι καταστηματάρχες δεν αποθηκεύουν
προμήθειες.
Και συνεχίζει:
Η δημόσια διοίκηση είναι υπερβολικά εκτεταμένη!!!!.
Οι χαμηλοί μισθοί προσαυξάνονται ΒΑΣΕΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, (μερικοί
δημόσιοι υπάλληλοι κερδίζουν μέχρι και τέσσερις φορές περισσότερο από τον βασικό μισθό
τους!).
Η δημόσια διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβεί ούτε στην είσπραξη φόρων, ή την επισκευή
δρόμων.
Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει άλλη πολιτική εκτός από το να εκλιπαρεί για ξένη βοήθεια
,απαριθμώντας θορυβωδώς τις θυσίες της Ελλάδος... !!!!
Στόχος της είναι να χρησιμοποιήσει την ξένη βοήθεια για τη διαιώνιση των προνομιών μιας μικρής
κλίκας που έχει την έδρα της στην Πλατεία Κολωνακίου !
Υπογραφή :Paul A. Porter

Ένα όμορφο βιβλίο με ηρωίδα
τη Δώρα που μας μιλάει για
την οικογένειά της αλλά και
για όσα αγαπά. Κι όπως είναι
φυσικό, μιλώντας για όλα αυτά
που της αρέσουν, μαθαίνουμε
και για αυτά που την κάνουν
να βαριέται.
Είναι ένα κορίτσι σύγχρονο, με
όνειρα κι επιθυμίες. Είναι ένα
παιδί που σκέφτεται συνεχώς
και πηδά από τη μια ιδέα στην
άλλη. Ακριβώς όπως κάνουν όλα τα παιδιά.
Η Δώρα είναι η χαρά της ζωής. Διαβάζοντας το βιβλίο, με αυτές
τις υπέροχες εικόνες, θυμόμαστε τη δική μας παιδική ηλικία. Κάθε
σελίδα είναι αφορμή για κουβέντα με τον μικρό αναγνώστη. Αρκεί
να σκύψουμε τρυφερά από πάνω του και να ενδιαφερθούμε για όλα
αυτά που σκέφτεται και για όλα αυτά που λαχταρά.

ΠΟΙΗΜΑ

THE POWER OF LOVE
Who has taught us what pure
love is and how to apply it?
Which is more important than
love itself?
The family? School? Society?
With what criteria shall we hope
for a better world when our
interpersonal ties are so weak?
We continually spend our time
and money to further the abilities of our minds but we forget
that a better tomorrow is based
on the soul--the birthplace of
love--and nowhere else. When,
one day, people look inside

themselves and discover the
hidden treasure of love, they will
then truly appreciate their fellow
man.
Pure love is not shown by pretty
words and theatrical displays,
but a genuine wish of the soul
which becomes an act of compassion against the agony, the
pain and the trials of another
person. To share with someone
everyday experiences, to guide
them on their way to reach a
higher level as a human being.
To become a close friend who
defends, shields and absorbs
enemy fire. To open one’s heart
with utter trust and with no fear

of exploitation or betrayal. To
recognize and value one’s weaknesses and to effectively assist
in their removal. To support
positively and offer any material,
ethical or spiritual needs which
the other is lacking. And to do
all this without profiteering, as
pure love receives no reward; it
itself is enough reward for those
fortunate enough to possess it.
Black and grey clouds obscure
the horizons of our soul. We
must make a concerted effort
to open its rusted door and let
the light of our pure love shine
forth.
Πηγή:Today’s Smile

We will never see this again.
Δεν πειράζει
Χτύπησα σε πέτρες βαδίζοντας.
Πνίγηκα σε θάλασσες κολυμπώντας.
Χάθηκα σε ανέμους πετώντας .
Κι είπα ...
Δεν πειράζει...
και ξεψύχησα ...
Και έμεινε το ‘’Δεν πειράζει ‘’ να χτυπά
την πόρτα σου.
Να χαζεύει στο παράθυρό σου.
Να ζητιανεύει το βλέμμα σου.
Γυμνό.
Χτυπημένο
αλλά ελεύθερο
σε ένα κόσμο πικρό ανελέητο
πρόστυχο.
Όταν σπάσεις με τη σειρά σου τα δεσμά
και το θέλεις στο πλάι σου
εκεί θα είναι ...
κουλουριασμένο στην πόρτα σου...
Χριστίνα Γαλιάνδρα Strada

H

arry Truman was a different kind of
President. However, a measure of his
greatness may rest on what he did after
he left the White House.
The only asset he had when he died was the
house he lived in, which was in Independence
Missouri. His wife had inherited the house
from her mother and father and other than
their years in the White House, they lived their
entire lives there.
When he retired from office in 1952
his income was a U.S. Army pension reported to have been $13,507.72
year. Congress, noting that he was paying for
his stamps and personally licking them, granted him an ‘allowance’ and, later, a retroactive
pension of $25,000 per year.

a

Harry Truman & Bess

After President Eisenhower was inaugurated, Harry and Bess drove home to Missouri by themselves. There was no
Secret Service following them.
When offered corporate positions at large salaries, he declined, stating, “You don’t want me. You want the office of
the President, and that doesn’t belong to me. It belongs to the American people and it’s not for sale.”
Even later, on May 6, 1971, when Congress was preparing to award him the Medal of Honor on his 87th birthday, he
refused to accept it, writing, “I don’t consider that I have done anything which should be the reason for any award,
Congressional or otherwise.”
As president he paid for all of his own travel expenses and food.
Modern politicians have found a new level of success in cashing in on the Presidency, resulting in untold wealth.
Today, many in Congress also have found a way to become quite wealthy while enjoying the fruits of their offices.
Political offices are now for sale. I say dig him up and clone him!

ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΗ
Η Ρεμπέτικη βραδιά που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της εκκλησίας των Αγίων Κων/νου και Ελένης
στο Σούρεη το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και χαρούμενοι που για πρώτη φορά αυτή η αίθουσα γέμισε απ΄άκρη
σε άκρη δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Αντώνης (Τόνης) Ζήσκος».
Στη συνέχεια ευχαρίστησε θερμά τον κ. Γιώργο Καλπίδη, ιδιοκτήτη του εστιατορίου “My Greek Taverna” για την δωρεά των εξόδων και ετοιμασίας της βραδιάς και την βοήθεια των παιδιών του Σάβα
και Χάρη,την φιλόπτωχο και όλων όσοι βοήθησαν στην κουζίνα. Ο Χάρης Καλπίδης από την εταιρεία
“Vancouver Sofa & Patio” δώρησε ένα τραπέζι με καρέκλες για καφέ, και μια δερμάτινη love Chair,
που κληρώθηκαν αυτή την βραδιά. H βραδιά ήταν αφιερωμένη επίσης και στη μνήμη δυο μελών της
κοινότητας που πρόσφεραν πολλά στην κοινότητα στον Σταμάτη Σταματάκη και Πέτρο Τσαρούχα.
Η εκδήλωση είχε μεγάλη απήχηση σε όλους που παρευρέθηκαν και άκουσαν αξέχαστα ρεμπέτικα
τραγούδια από τον Κιθαρίστα Γιώργο Φάλκο και τον άριστο στο Μπουζούκι Γιάννη Σαχάμη. Παράλληλα
η μουσική αυτή μας συγκινεί και συνεπαίρνει τους δέκτες σε ένα ταξίδι νοσταλγικό και είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη, με τον έρωτα,τον πόνο,το σεκλέτι, τον σεβντά, την κοινωνική αδικία και την φτώχεια.
Τα αιδέσματα ήταν πλούσια και το φάγητο ήταν θαυμάσιο. Όλα τα ετοίμασαν ο Γιώργος Καλπίδης με την
βοήθεια του κ. Γιάννη Συριανού, του κ. Κώστα Πάππα, του κ. Πήτερ Μοσχονά και του κ. Πήτερ Τσιώγκα.
(Βλέπετε φωτορεπορτάζ της «ΓΝΩΜΗΣ» συνεχίζετε και στη σελίδα 18)
Κώστας Καρατσίκης
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΕΜΒΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

Άνω: O φίλος μας Λεφτέρης
κλαίει και οδύρεται που η
Ελευθερία “...του’φαγε τα
δακτυλίδια” και τώρα
κάτω λέει:
“...κοιμάμαι στα σανίδια”

Στη
φωτογραφία
δεξιά
καμαρώστε
την νεολαία
του Σούρεη

Με οδηγό την Παναγία Σουμελά, οι ακρίτες
της Ορεστιάδας ξεκίνησαν για τη Μεγάλη
Σαρακοστή
Με οδηγό την Παναγία Σουμελά, οι
ακρίτες της Ορεστιάδας ξεκίνησαν για
τη Μεγάλη Σαρακοστή
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What’s On Today - Special Advisory
We Received this Media Release from the Nelson
RCMP with a request for immediate distribution:
Febuary 21, 2017 - 1:54 PM

Με οδηγό τους την Μητέρα του Κύριου, που
απεικόνισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην ιερά
εικόνα της Παναγίας του Σουμελά, οι ακρίτες
της Ορεστιάδας ξεκίνησαν το οδοιπορικό της
Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Με την
ελπίδα τους σ’ Εκείνην και επικαλούμενοι
την μεσιτεία της στον Μονογενή Υιό Της
μικροί και μεγάλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι,
πλούσιοι και φτωχοί έφθασαν αυτές τις
μέρες, με δάκρυα στα μάτια, στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδώρων,
όπου φιλοξενείται το ιερό αυτό κειμήλιο του
ξεριζωμένου Ποντιακού Ελληνισμού, εν όψει
της πανηγύρεως των πολιούχων της πόλης, το
προσεχές πρώτο Σάββατο των Νηστειών.
Την Κυριακή της Τυρινής, 26 Φεβρουαρίου
ε.ε., στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίων Θεοδώρων Ορεστιάδος, της
Θείας Λειτουργίας, που σημειωτέον
παρακολούθησε πλήθος πιστών, προέστη
ο Σεβ Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων,
συλλειτουργούντος του οικείου
Μητροπολίτου κ. Δαμασκηνού. Παρέστησαν
ο Βουλευτής Έβρου Αν. Δημοσχάκης, ο
Διοικητής της 3ης Ταξιαρχίας, Ταξίαρχος
Νικ. Παναγόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Χρ. Ορμανλίδης, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Ορεστιάδος, ο Πρόεδρος
του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» Γεωργ. Τανιμανίδης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Βορείου Έβρου «Ο
Διγενής» Κων. Καλτσίδης, εκπρόσωποι φορέων και άλλοι επίσημοι.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων στο χαιρετισμό του τόνισε· «Στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα
ακούσαμε τον Κύριο να λέγει να μην θησαυρίζουμε επίγειους θησαυρούς αλλά να αναζητούμε ουράνιους
θησαυρούς. Η ιερά εικόνα της Παναγίας του Σουμελά είναι ένας ουράνιος θησαυρός. Ένας αδαπάνητος και
ανεκτίμητης αξίας θησαυρός, γιατί η Παναγία μας είναι η Πύλη της σωτηρίας των ανθρώπων».

Greek Orthodox Community of East Vancouver

The Nelson RCMP is asking for the public’s assistance in
locating a local 26 yr old resident, Ezra Michael SLADE.
Mr. SLADE was last seen on February 19th, 2017 and has
since been reported as missing.
He was last seen wearing a blue coloured snowboarding
style jacket, black snowboarding boots, and believed to be
in possession of a small backpack and “Lib Tech Hot Knife
Snowboard”.
Ezra SLADE is described as being approximately 5 ft 10
inches, 141 lbs, sandy blonde hair, and blue eyes.
Anyone having information regarding his whereabouts is

asked to contact Crimestoppers or their local RCMP
Detachment.

4641 Boundary Road, Vancouver, British Columbia

Blessed Great Lent to all!
Hello everyone,

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ρουμελιωτών
της Βρετανικής Κολομβίας, θα λάβει χώρα την Κυριακή 5η
Μαρτίου 2017 και ώρα 4:00 μ.μ. στη μικρή αίθουσα του
Κοινοτικού Κέντρου 4500 Arbutus Street, Vancouver.

Καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή! Blessed Great Lent to all!
Please find attached the Program of Divine Services for March 2017.
As we begin our journey to Holy Week and Pascha, I hope to see you for the events unique to this time of
year:
- Presanctified Liturgies every Wednesday, giving us an opportunity to receive Holy Communion and
pray as an Orthodox family.
- After Wednesday Liturgies, we will also be having our movie series Gospel Truth or Hollywood Magic?
(the poster is found on the program attached).
- Salutations to the Theotokos every Friday, asking the Virgin Mary for her prayers and intercessions.
- The Annunciation of the Theotokos on Saturday, March 25th, where we celebrate also Greek Indepen-

Greek Orthodox Community of Surrey and Fraser Valley
13181 96 Avenue, Surrey, B.C., V3V 1Y2 Tel:604-496-5099
February 2017
Dear Greek Communities, Hellenic Canadian Congress of BC, AHEPA, and All Greek,Associations, and Societies of BC,
We are pleased to introduce you our newly elected Trustees and Officials who will serve our community for the years 2017 -2018.
President: Ziskos Antonios, Vice President: McKave Ronald
Secretary: Pardalis Natalia,Treasurer:Charalampidis Stamatios
Assistant Director:Kantarakias John
Trustees:
Giannakopoulos Georgios, Goudouvas Konstantinos,Kagarie Leontia.Kottas Savvas, Margaritis Georgios.Panago George,Papadopoulos
Evangelos, Pardalis Nikolaos, Pitsos Theodoros, Rounis Gregory
Respectfully yours,
Antonios Ziskos,				
Rev. Fr. Kostantinos
Kaltsidis,
President 					
Priest

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την Γενική Συνέλευση θα ακολουθήσει φαγητό
παρακαλούνται τα μέλη που θα παρευρεθούν να
τηλεφωνήσουν στην κα Σταμούλα Παπαγεωργίου 604-7336780 και στην κα Ελένη Λουκοπούλου 604-990-9022 για να
ξέρουν πόσα άτομα θα παρευρεθούν για το φαγητό.

dence Day.
- Sunday Divine Liturgies of St.
Basil the Great, where we have
the opportunity to receive Holy
Communion and participate in
the Procession of the Icons (1st
Sunday of Lent), and the Veneration of the Holy Cross (3rd
Sunday of Lent).
Finally, please also find attached
a poster about the upcoming
GODS Kids Open House on Friday, March 3rd at our Community. We hope to see all parents
with preschool kids there!
Praying your Great Lent is filled
with all of God’s blessings,
Fr. Tim
Rev. Fr. Timoleon Prattas |
Parish Priest
Sts. Nicholas and Dimitrios
Greek Orthodox Community
4641 Boundary Rd. | Vancouver, BC | V5R 2N5
T: 604-438-6432 | F: 604-4386400
Website | Facebook | Twitter

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

7Seas Fish Market
(Kitsilano Specials)

&

2328 West 4th Avenue,Vancouver BC
Tel: 604-732-8608

7Seas Fish Market
(White Rock/South Surrey Specials)
2990-152 Street, Surrey, BC
Tel:604-541-8558

ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΤΕ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΝΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

SPECIAL

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

EXTRA LARGE

Τα 2 κιλά $15.00

160 gm

3L
Γνήσιο ελληνικό ελαιόλαδο Extra Virgin
SALE: 1 c/s (6 tins x 3 Ltrs) $145.00

Μια κάσα με 24 κουτιά Wild
Samon Sockeye SALES $49.00

Δωρεά μεταφορά μέσα στο Βανκούβερ
για 5 κιβώτια και πάνω.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΣΤHN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣH “VANCOUVER SOFA & PATIO”
ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΚΑΛΠΙΔΗ KAI TΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
“MY GREEK TAVERNA” ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΛΠΙΔΗ ΚΑΙ
ΣΑΒΒΑ ΚΑΛΠΙΔΗ ΠΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΤΗΝ ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΕΥ & ΠΕΡΙΧΏΡΩΝ.

