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Συνέντευξη Τσίπρα: Κανένα
μέτρο χωρίς λύση για το χρέος
Η
χηρά μηνύματα, εντός και εκτός των τειχών, με την περιγραφή της
διαδρομής που οδηγεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το
φινάλε της δεύτερης αξιολόγησης και το «εξιτήριο» για την έξοδο
της χώρας από την επιτροπεία, έστειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με
τη χθεσινοβραδινή τηλεοπτική συνέντευξή του στον Αντέννα.

ΕΘΝΟΣ 27 Απριλίου 2017
Για τον κ. Τσίπρα το σκορ των διαπραγματεύσεων μέχρι τώρα είναι
θετικό και οφείλεται, όπως επεσήμανε, στο ότι δεν έσπευσε να κλείσει
την αξιολόγηση στη φάση που το ΔΝΤ ζητούσε 42 φορές περισσότερα
μέτρα. «Λίγες ημέρες πριν βγήκε το αποτέλεσμα του πρωτογενούς
πλεονάσματος, που είναι 4,2%. Το ΔΝΤ προέβλεπε μόλις τον περασμένο
Οκτώβριο πρωτογενές πλεόνασμα 0,1% (όταν δηλαδή έπρεπε να κλείσει η
αξιολόγηση). Σαράντα δύο φορές λιγότερο από αυτό που ήρθε πραγματικά»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας στη συνέχεια:
«Αυτό σημαίνει ότι μας ζητούσαν 42 φορές περισσότερα μέτρα. Αυτή την
πίεση είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Οταν υποκριτικά η αντιπολίτευση έλεγε
-κλείστε, γιατί δεν κλείνετε, γιατί καθυστερείτε;-».
Με τη δημόσια παρέμβασή του ο πρωθυπουργός επιχείρησε να μιλήσει
επί της ουσίας για όλα τα «καυτά» επίκαιρα θέματα, να υπερασπιστεί με πειστικό λόγο την εν δυνάμει συνολική
συμφωνία και να εκφράσει τη βεβαιότητα ότι μέχρι τις 22 Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το τεχνικό
κείμενο αυτής.
Σε κάθε περίπτωση, όπως διευκρίνισε στη συνέχεια, τα μέτρα-αντίμετρα θα ψηφιστούν νωρίτερα από το Eurogroup
της 22ας Μαΐου, έτσι ώστε και να εξασφαλιστεί η λύση για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος.
Ωστόσο διαμήνυσε ότι «μία κυρίαρχη κυβέρνηση μπορεί να πάρει πίσω μέτρα που ψήφισε αν δεν τηρηθεί η
συμφωνία» και υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα δεν θα εφαρμοστούν χωρίς λύση για το χρέος. «Θα
ψηφίσουμε τα μέτρα για να πάρουμε τη λύση για το χρέος», επανέλαβε αναφερόμενος στο υψηλό πρωτογενές
πλεόνασμα και σημείωσε ότι επιτεύχθηκε διότι «ενεργοποιήσαμε τον ?κόφτη? στα σκάνδαλα, στις μίζες και τη
φοροδιαφυγή».
Ο πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε της μάχης για τα αντίμετρα υπογραμμίζοντας πως «πρόκειται για μέτρα που
καλύπτουν την ανυπαρξία του κοινωνικού κράτους που θα έπρεπε να υπάρχει».
Πρόσθεσε ότι μεταξύ των μέτρων είναι 600 εκατομμύρια τον χρόνο για επίδομα ενοικίου, δωρεάν παιδικοί σταθμοί,
μείωση του ΕΝΦΙΑ. «Δεν είναι άπιαστο όνειρο το πλεόνασμα του 3,5%», προέβλεψε και υπενθύμισε τον κεντρικό
στόχο: «Η χώρα πρέπει να βγει από την επιτροπεία».
Μάλιστα είπε: «Κάνω τον σταυρό μου που πιάσαμε αυτό το πλεόνασμα γιατί εάν δεν το είχαμε πιάσει θα ήμασταν
μπαλάκι του πινγκ πονγκ ανάμεσα στην κ. Λαγκάρντ και στον κ. Σόιμπλε». Δεν απέφυγε πάντως να πει ότι ο κ.
Σόιμπλε είναι ένας σοβαρός πολιτικός και η Α. Μέρκελ σε προσωπικό επίπεδο ανοιχτόμυαλη αλλά και συντηρητική
πολιτικός.

Thousands
March in L.A.
to Mark 102nd
Anniversary
of Armenian
Genocide; 4
Taken Into
Custody by Police

APRIL 24, 2017, BY MELISSA PAMER, WENDY BURCH AND
SARA WELCH, UPDATED AT 07:19PM, APRIL 24, 2017
Thousands of people marched in Los Angeles Monday to mark the
102nd anniversary of the 1915 Armenian genocide, and authorities
said four people were taken into custody near the Turkish consulate.
“Genocide, never again,” marchers cried in Hollywood on April 24,
2017, in memory of the 102nd anniversary of the Armenian genocide.

Η ΝΔ
Η Νέα Δημοκρατία σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός «έχει πάρει διαζύγιο από την ελληνική πραγματικότητα» και ζει
στον δικό του κόσμο: «ΣΥΡΙΖΑ εξουσία, πάση θυσία».
Σε ανακοίνωσή της μετά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, τη χαρακτήρισε «θλιβερή απολογία, γεμάτη ψέματα,
αλαζονεία και κυνισμό» και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για ανειλικρίνεια, υπεκφυγές και έλλειψη μεταμέλειας
και αυτοκριτικής. Ανέφερε επίσης ότι δεν πρέπει να προκαλεί τον ελληνικό λαό γιατί διαθέτει περιορισμένα
ερείσματα στην κοινωνία.
ΦΩΦΗ ΓΙΩΤΑΚΗ
Πηγή : Ethnos
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Marchers gather for the Unified Young Armenians’ march in
Hollywood on April 24, 2017. (Credit: KTLA)
The march began around noon at Pan Pacific Park in the Fairfax district and proceeded about 1 1/2 miles to the consulate, 6300 Wilshire
Blvd., at 2 p.m. There, two people who threw things -- eggs and a
water bottle -- were arrested, police said. Two others were detained
after they tried to get from the Armenian side into an area set aside
for a small group of Turkish-Americans.
At the consulate, some in the crowd shouted “shame on Turkey.” The
consulate was closed Monday for security reasons, and plenty of Los
Angeles police officers were on hand.
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Before the procession — described as the largest such event outside
Armenia — another march was organized by Unified Young Armenians at the Armenian Genocide Memorial Square at the intersection
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of Hollywood Boulevard and
Western Avenue in the Little Armenia area of Hollywood. Just
before 11 a.m., many marchers
had gathered several blocks east
of there, aerial video from Sky5
showed.
U.S. Rep. Adam Schiff, Lt. Gov.
Gavin Newsom, L.A. Mayor
Eric Garcetti and Los Angeles
Unified School District board
President Steve Zimmer were
slated to address marchers.
More than 60,000 people
attended the March for Justice
event last year, according to the
Armenian Genocide Committee, a coalition including nearly
20 churches and groups that
organize the march. The coalition expected more than 25,000
attendees on Monday.
Marchers and their supporters
are calling for the U.S. and
Turkey to recognize as genocide the killing of as many as
1.5 million Armenians under
the Ottoman Empire a century
ago. Turkey denies the killings
were an orchestrated genocide,
saying fewer died and that the
deaths should be considered in
the context of the global tumult
of World War I. Scholars, on the
other hand, have said the killings
were an atrocious precursor
to later genocides such as the
Holocaust.
“We don’t need a court to decide
whether or not the genocide
happened. We know -- the whole
world knows -- that the genocide
happened,” one protester said.
In keeping with past presidential administrations, President
Donald Trump on Monday
issued a statement on the deaths
but declined to label the killings
with the term “genocide,” The
Hill reported.
“Today, we remember and honor
the memory of those who suffered during the Meds Yeghern,
one of the worst mass atrocities
of the 20th century,” Trump
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said, according to The Hill. “I
join the Armenian community in
America and around the world
in mourning the loss of innocent
lives and the suffering endured
by so many.
Schiff, who has sponsored a resolution to recognize the Armenian genocide at a federal level,
said that Trump’s statement was
“disappointing.”
“President Trump now joins a
long line of both Republican and
Democratic Presidents unwilling to confront Turkey, and by
refusing to do so, he has made

the United States once again a
party to its campaign of denial,”
Schiff said in a statement. “How
can we speak with the moral
clarity we must about the genocidal campaign by ISIS against
religious minorities in Syria
and Iraq, if we are unwilling to
condemn the first genocide of
the last century?”
President Barack Obama had
promised to recognize the
genocide as such while he
campaigned, but never did so in
office, according to The Hill.

Statement by the Prime
Minister of Canada on
the 91st birthday of Her
Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Canada
Ottawa, Ontario April 21, 2017
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on the 91st birthday of Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen
of Canada:
“Today, Canadians join people across the Commonwealth and
around the world to celebrate the 91st birthday of Her Majesty
Queen Elizabeth II, Queen of Canada.
“For 65 years, Her Majesty has served the Commonwealth and its
people with grace, strength, and devotion. Earlier this year, we were
honoured to celebrate Her Majesty’s Sapphire Jubilee. She is Canada’s first monarch to celebrate 65 years on the throne.
“Over the years, Her Majesty has been a constant presence in the life
of Canada. She has undertaken 22 official tours to our country and
served as the patron of numerous charities, initiatives, and military
units.
“Today, we pay tribute to Her Majesty’s enduring service to the
Commonwealth and its people. May her dedication and sense of duty
inspire us all.
“On behalf of the Government of Canada, Sophie and I wish Her
Majesty a very happy birthday and continued health and happiness in
the years to co
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AHEPA Donates $10K to AHEPA
Hospital in Thessaloniki
The AHEPA Family Leadership
Excursion delegation visited Thessaloniki where
it joined with
AHEPA Chapter
HJ-3 to visit the
AHEPA Hospital,
April 14. Supreme President
Andrew C. Zachariades presented a
$10,000 donation
to the hospital.
Members also
distributed gifts to
the patients of the
pediatric wing of the hospital. Also, the delegation visited the Jewish Museum of Thessaloniki. Prior to visiting Thessaloniki, the delegation visited with AHEPA chapters in
Komotini and Thrace, April 13.

Βιολογικέs σταφίδεs... υπό σκιάν
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AMERICAN HELLENIC COUNCIL
On Monday, April 24th, the American Hellenic Council proudly
joined tens of thousands of Armenian and Assyrian-Americans to
commemorate the 102nd Anniversary of Red Sunday, which commemorates the arrest of 270 Armenian intellectuals from Constantinople marking the start of the Armenian Genocide.

The event was organized by the Armenian Genocide Committee—a
coalition of groups made-up of four Christian denominations, national political parties, as well as the most prominent relief, youth, and
advocacy organizations in the Armenian-American community.

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ενας ανήσυχος παραγωγός από τη Νεμέα, ο Γιώργος Μάζος, μια πρωτοπόρος τεχνική, ένα κορυφαίο βιολογικό
προϊόν που ήδη φιγουράρει στις προθήκες deli του εξωτερικού.
Το όνομά τους, Golden Black, παραπέμπει στην εποχή που η κορινθιακή σταφίδα ήταν ο μαύρος χρυσός
της Ελλάδας, το No 1 εξαγώγιμο προϊόν της. Τόσο πολύτιμη για την ελληνική οικονομία, ώστε για χάρη
της κατασκευάστηκε το 1878 η δεύτερη σιδηροδρομική γραμμή της Ελλάδας, Πύργου - Κατακόλου, για να
εξυπηρετήσει τη μεταφορά της, που μέχρι τότε γινόταν με μουλάρια.
Ο Γιώργος Μάζος, 27 ετών, από την ξακουστή για τα αμπέλια της Νεμέα, μεγάλωσε με τις ιστορίες από τη
λαμπρή εποχή της σταφίδας που άκουγε από τον οινοποιό παππού του Θανάση Παπαϊωάννoυ, αλλά έζησε την
παρακμή της. Η ιδέα της παραγωγής μιας σταφίδας ανώτερης ποιότητας, αντάξιας της ιστορίας και της φήμης
της, στριφογυρνούσε στο μυαλό του κατά τη διάρκεια των σπουδών του στo τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
στα ΤΕΙ Αθηνών. Αποφοίτησε, πήγε στον στρατό και στην πρώτη του άδεια άρχισε τις δοκιμές του. Το ξεκίνημά
του, το 2010, σκιαζόταν από τους δυσοίωνους οικονομικούς δείκτες της χώρας, που όμως δεν τον αποθάρρυναν.
Αντιθέτως, τον έκαναν να εστιάσει
περισσότερο στο στόχο του, αξιοποιώντας τις
καλλιεργητικές γνώσεις που είχε αποκτήσει
μεγαλώνοντας -κυριολεκτικά- μέσα στα
αμπέλια αλλά και τις επιχειρηματικές που
απέκτησε με τις σπουδές του.
Ξήρανση στη σκιά
Δύο είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά που
ξεχωρίζουν τη μαύρη κορινθιακή σταφίδα
Golden Βlack από τις υπόλοιπες: καλλιεργείται
βιολογικά και αποξηραίνεται με φυσικό
τρόπο στη σκιά. Τα εύσημα για την ιδέα
της αποξήρανσης στη σκιά αρνείται να τα
δεχτεί. Η τεχνική αυτή ήταν γνωστή πριν
από 50 - 60 χρόνια και την εφάρμοζαν λίγοι
μερακλήδες «σταφιδάδες». Ο τρόπος αυτός
εγκαταλείφθηκε ως ασύμφορος, διότι ο χρόνος
είναι 3 - 4 φορές περισσότερος από το χρόνο που απαιτείται για την αποξήρανση στον ήλιο. Πιο συγκεκριμένα,
οι σταφίδες χρειάζονται 10 - 15 μέρες για να ξεραθούν στον ήλιο, ενώ θέλουν 30 - 60 ημέρες στη σκιά. Το ατού
της χρονοβόρας διαδικασίας είναι το εξής: η σταφίδα διατηρεί το άρωμα, τη ζουμερή σάρκα και τη φρουτώδη
γεύση της.
Η ξεχωριστή αυτή γεύση ήταν που μας οδήγησε μέχρι τη Νεμέα στους βιολογικούς αμπελώνες του, όπου
παρακολουθήσαμε από κοντά όλη τη διαδικασία. Μέσα σε 30 στρέμματα αμπελιών, κάτω από τα πράσινα
αμπελόφυλλα, ξεπροβάλλουν τα τσαμπιά με τις μικροσκοπικές, στρογγυλές, βαθύ μπλε ρώγες σταφυλιού της
περίφημης αρχαίας ποικιλίας, της κορινθιακής σταφίδας. Τρυγητές κόβουν προσεκτικά τα τσαμπιά και τα
αραδιάζουν στα καφάσια με εντυπωσιακή τάξη και νοικοκυροσύνη. Χωρίς βιασύνη τα ακουμπούν απαλά, για
να μην καταπονηθούν, φροντίζοντας ακόμη και τα κοτσάνια τους να έχουν την ίδια φορά, κάτι που θα τους
διευκολύνει αργότερα στο κρέμασμα. Μεταφερόμαστε στις «σκιές», τα μεγάλα υπόστεγα με τα σύρματα όπου
βρίσκονται ήδη κρεμασμένα τσαμπιά από τις προηγούμενες μέρες. Χωρίς καθυστέρηση, ξεκινούν να κρεμούν
ένα-ένα τα σταφύλια από τη φυσική διχάλα του κοτσανιού τους και τα αφήνουν έτσι για περίπου 30 - 60 ημέρες,
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά είναι ότι τα σταφύλια δεν τα απλώνουν, αλλά τα κρεμούν ώστε να
αερίζονται καλά και να μη σπάνε οι ρώγες τους.Για το λόγο αυτό oι Golden Black δεν έχουν την κολλώδη υφή
που είθισται να έχουν οι σταφίδες.

The march began at Pan Pacific Park, the site of the Holocaust Museum and ended outside the Turkish Consulate on Wilshire Boulevard. It featured speeches from Los Angeles Mayor Eric Garecetti,
LA City Council members Paul Krekorian and David Ryu, as well as
Rep. Adam Schiff, California Lieutenant Governor Gavin Newsom,
and numerous community leaders.

Διεθνή βραβεία και αναγνώριση
Το εγχείρημα πέτυχε και η βιολογική κορινθιακή σταφίδα... σκιάς είναι γεγονός. Βραβεύτηκε (με Grate Taste
Award το 2013 και το 2014) και ταξιδεύει συσκευασμένη σε παντοπωλεία στην Ελλάδα, στην Αγγλία, τη Γαλλία,
την Ολλανδία, στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία κ.α.
Ευγενής, συνεσταλμένος και χαμηλών τόνων, ο Γιώργος Μάζος διευκρινίζει ότι είναι ακόμα στην αρχή.
Μόνος του, χωρίς επιδοτήσεις και δίκτυο διανομής να τον υποστηρίζει, στέλνει δείγματα και mails σε deli και
παντοπωλεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και παίρνει μέρος σε διάφορες εκθέσεις τροφίμων, με δικά του
έξοδα. Στα άμεσα σχέδιά του είναι να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό, όπως οι αθλητές αντοχής,
αφού σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες η κορινθιακή σταφίδα είναι κορυφαίο ενεργειακό τρόφιμο, άριστη πηγή
αντιοξειδωτικών/πολυφαινολικών συστατικών.
«Οι Ελληνες αγρότες, αφού δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε τις μεγάλες ποσότητες των εταίρων, οφείλουμε
να ποντάρουμε στην ιδιαιτερότητα και την ποιότητα των προϊόντων μας», πιστεύει ο Γιώργος Μάζος και εμείς
δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε στο πρόσωπο αλλά και στο προϊόν του το νέο, καλύτερο και πολλά
υποσχόμενο μέλλον.
Πού βρίσκουμε τα προϊόντα: Θανόπουλος, Nora’s deli, Eλληνικά Καλούδια κ.α. Για περισσότερες

πληροφορίες στο www.goldenblack.gr και στο Τ/6942-965.906.

AHC is proud to stand in solidarity with all victims of the 1915
Genocide, which saw the systematic extermination of over 3.5
million innocent Armenians, Greeks, and Assyrians from across the
Ottoman Empire.

Η Πρώτη Ελληνική Ορθόδοξη
Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
στο Κιτσιλάνο 7th. Avenue &
Vine Street, Βανκούβερ Β.Κ.
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Για δεύτερη μόνο φορά μετά απο
55 χρόνια, ετελέσθη Ελληνική
Ορθόδοξος Λειτουργία στον Πρώτο
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο
Κιτσυλάνο 7η. Αvenue και Vive
St, την Τετάρτη, 19 Απριλίου,
2017. Οι ΄Ελληνες κάτοικοι της
περιοχής και από άλλες περιοχές
του Βανκούβερ παρευρέθηκαν
και γέμισαν την Εκκλησία για να
προσευχηθούν και να ακούσουν με
κατάνυξη τον Εσπερινό απο τους
τέσερεις σεβάσμιους Ιερείς, Πάτερ
Κωνσταντίνος Οικόνομος, Πάτερ
Δημήτριος Παρτσάφας, Πάτερ
Τιμολέων Πραττάς και Πάτερ
Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος.
Μετά την θεία Λειτουργία έγνε η
αποκάλυψη της αναμνηστικής μαρμάρινης πλάκας, αφιερώσεις και αναγνώρηση του Χώρο αυτού που
διετέλεσε απο το 1930 μέχρι το 1972, Ναός του Αγίου Γεωργίου και το Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο,
εκπληρώνοντας τις θρησκευτικές, εθνικές και κοινοτικές ανάγκες τών Ελλήνων του Βανκούβερ.
Στην αναμηνστική Πλάκα εκφράζονται
ευχαριστήρια σε όλους τους
Οργανισμούς και οικογένεις που έκαναν
Δωρεές για την επιτυχή εκτέλεση
αυτού του έργου πού συμπεριλαμβάνει,
ένα τίφανι (stained glass) παράθυρο
στην Κύρια είσοδο που γράφει στα
ελληνικά, «Καλώς Ήρθατε», δύο
μικρά καθίσματα του Παλιού Ναού
με την επιγραφή Γυρίσαμε πίσω στο
Σπίτι μας, Και δύο μεγάλες Πινακίδες,
4 Χ 4 πόδια, με αναμνηστικές παλαιές
φωτογραφείες της ιδρύσεως της
Εκκλησίας, των Ανδρών και Γυναικών
που άρχισαν αυτό το έργο, όπως και
διάφορες φωτογραφίες από Εθνικές
και Κοινοτικές εκδηλώσεις τών 52
Χρόνων. Αποτυπώνοντας έτσι τα Ελληνικά, Θρησκευτικά και Πολιτισμικά μας Πατήματα σε ένα χώρο
πού οι παλαιότεροί μας ονόμαζαν το Σπίτι τους.
Επιτριπή του Έργου--, Παύλος Μιχαήλ- Δέσπινα Φρανγγολιάς, Φανή Ζιάκος, Σοφία Καρσούλι
(Μιλοπαρ}
Kitshouse will have an open House on the week May 8 to 13 any body can visit
and see the Pictures and all Exhibits during the Day time hours.

HELLENIC CANADIAN SENIOR’S
SOCIETY OF METROPOLITAN
VANCOUVER
3295 East 23rd Avenue, Vancouver, B.C. V5R 1B6
Tel:604-568-3994
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η ετήσια Γενική Συνέλευση των ηλικιωμένων του Βανκούβερ και
περιχώρων θα γίνει την 28η Μαϊου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα
4 μ.μ. στη λέσχη του Συλλόγου 3295 E. 23rd Ave., Vancouver, B.C.
Θα προηγηθεί φαγητό δωρεάν από τον σύλλογό μας για όλα
τα μέλη και φίλους του Συλλόγου.

Επίσης ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας θα γίνει το:

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 Ιουνίου 2017
ΩΡΑ 7:00 μ.μ.
Στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας
Ανατολικού Βανκούβερ 4641 Boundary Rd.
Vancouver, B.C.
Για το τραπέζι σας αποτανθείτε στα μέλη του Δ/
Συμβουλίου ή στον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Τσούκα
ΤΗΛ: 604-644-3837
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. ‘Εγκριση Ημερησίας Διάταξης
2. Αναφορά Προέδρου επί των πεπραγμένων
3. Οικονομική αναφορά από τον Ταμία
4. Νέα θέματα
Ο Πρόεδρος Γ. Τσούκας -Ο Γραμματέας Π. Νταλαχάνης
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Πρωτομαγιά: Τα έθιμα, το μαγιάτικο
στεφάνι και τα αρχέγονα λατρευτικά
στοιχεία
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ

Ο μαγεμένος Μάης

Η Πρωτομαγιά ανοιξιάτικη
γιορτή, πολύ πριν γίνει εργατική
γιορτή, κοντά πάντοτε στο Πάσχα,
συνδυάζει αρχέγονα λατρευτικά
στοιχεία που σχετίζονται με τη
λατρεία των νεκρών (Λεμούρια,
Ροζάρια) και την αναγέννηση της
φύσης. Θεωρείται παρετυμολογικά
ευνοϊκή για τα μάγια, όπως και
ολόκληρος ο μήνας Μάιος.
Το μαγιάτικο στεφάνι
Το στεφάνι που πλέκεται την
παραμονή της Πρωτομαγιάς είναι
το μοναδικό σχεδόν έθιμο, που
εξακολουθεί να μας δένει με την
παραδοσιακή πρωτομαγιά, μια
γιορτή της άνοιξης και της φύσης
με πανάρχαιες ρίζες πλούσια σε
εκδηλώσεις σε παλιότερες εποχές.
Το στεφάνι κατασκευαζόταν με
βέργα από ευλύγιστο και ανθεκτικό
ξύλο κρανιάς ή κλήματος και
στολιζόταν με λουλούδια και
θαλερά κλαδιά από καρποφόρα
δέντρα (αμυγδαλιά με αμύγδαλο,
συκιά με τα σύκα, ροδιά με ρόδι
) αλλά και στάχυα από σιτάρι και
κριθάρι, κρεμμύδι και σκόρδο για
το μάτι.
Η χρησιμοποίηση πρασινάδας και
όχι τόσο λουλουδιών με σκοπό τη
μετάδοση της θαλερότητας και της
γονιμότητάς τους στον άνθρωπο
είναι το κύριο χαρακτηριστικό
των μαγιάτικων συνηθειών. Στον
αγροτικό μάλιστα χώρο δεν ήταν
απαραίτητο το πλέξιμο στεφανιών
αλλά η τοποθέτηση πάνω από
την πόρτα του σπιτιού δέσμης
από χλωρά κλαδιά ελιάς, συκιάς,
νερατζιάς, πορτοκαλιάς κ.ά. μαζί
με λουλούδια. Απαραίτητη ήταν
η ύπαρξη μεταξύ των λουλουδιών
και χλωρών κλαδιών φυτών
αποτρεπτικών του κακού, όπως
τσουκνίδα, σκόρδο, δαιμοναριά,
αγκάθια. Σε ορισμένες περιοχές
οι μαγικές ενέργειες για υγεία
συνοδεύονται από ομαδικές
εκδηλώσεις, όπως αγερμούς (παιδιά
στεφανωμένα με λουλούδια και
κρατώντας κλαδιά καρποφόρων
δένδρων έλεγαν τραγούδια του
Μάη:
Μάη, Μάη χρυσομάη,
τι μας άργησες;
να μας φέρεις τα λουλούδια
και την άνοιξη;
ή
Μάη, Μάη δροσερέ κι Απρίλη
λουλουδάτε (με τα ρόδα) κ.ά.
Στην Κέρκυρα για παράδειγμα
περιέφεραν κορμό τρυφερού
κυπαρισσιού στολισμένου με
λουλούδια, μαντήλια, κορδέλες και
φρούτα της εποχής (μούσμουλα) και
χορταρικά. Αυτό ήταν το μαγιόξυλο.
Η Πρωτομαγιά είναι εθιμικά μια
από τις δημοφιλέστερες γιορτές
του ελληνικού λαού ιδιαίτερα στο
βορειοελλαδικό χώρο. Ο βαρύς
χειμώνας, ο οποίος συνήθως
επικρατεί στη Μακεδονία και
κυρίως στην κατ’ εξοχήν ορεινή
περιοχή της, με τις πολλές βροχές,
τα χιόνια, τον παγετό, το δυνατό
κρύο και τις ομίχλες, κάνει

εντονότερη την προσδοκία της
άνοιξης και του καλοκαιριού.
Έτσι την Πρωτομαγιά γιορτάζεται
χαρακτηριστικά και πανηγυρικά η
βελτίωση του καιρού, η επικράτηση
της άνοιξης και η επικείμενη έλευση
του καλοκαιριού, η αναγέννηση
προπαντός της φύσης.
Η Πρωτομαγιά στη Δυτική
Μακεδονία συνδέεται με ποικίλα
έθιμα γονιμικού κυρίως χαρακτήρα,
και τραγούδια. Έτσι, στη Βλάστη
Κοζάνης πρωΐ πρωΐ αδειάζουν τα
αγγεία και φέρνουν φρέσκο νερό
από τη βρύση. Τα παιδιά κόβουν
κλάδους οξυάς και τους φέρνουν
στους γύρω από το χωριό λόφους,
όπου κυρίως τα κορίτσια στήνουν
χορούς, « πιάνοντας το Μάη».
Στολίζουν τις μέσες τους με
λυγαριές, για να μην τους πονάει
τον Ιούνιο στον θερισμό. Στο
Τσακνοχώρι Βοϊου στολίζουν τις
πόρτες των σπιτιών με πρασινάδες,
ενώ στη Γαλατινή κρεμούν στη
βρύση ένα πράσινο κλαδί και τρώνε
κάτι πρωΐ - πρωΐ, για να « μην τους
τσακίσ΄ ο κούκος».
Στην πόλη της Φλώρινας πρωϊ
ανεβαίνουν στον λόφο του Αγίου
Παντελεήμονα και συναγωνίζονται
ποιος θα μαζέψει πρώτος
λουλούδια, να φτιάξουν στεφάνια
που στεφανώνονται οι ίδιοι και
φροντίζουν και να τα κρεμάσουν
πρώτοι στην εξώπορτα του σπιτιού
τους και να πιάσουν πρώτοι τον
Μάη, για το καλό, για γούρι.
Εκεί στον λόφο οι Φλωρινιώτες
παραδοσιακά μέχρι σήμερα
χαίρονται τη φύση, χορεύουν και
τραγουδούν. Επικαλούνται επίσης
τον άγιο Ιερεμία, που γιορτάζει
τη Πρωτομαγιά, για να φύγουν
από τα σπίτια τους ποντίκια, φίδια
κλπ. με την έλευση του Μάη. Έτσι
χτυπώντας τον μασά, ένα μέλος της
οικογένειας, γυρίζει την παραμονή
όλο το σπίτι και τους βοηθητικούς
χώρους του φωνάζει μεταξύ άλλων:
«Γιερεμία, συντελεία στα ποντίκια
( ή στα φίδια κλπ. )», ή «φύγετε
γάτες, φίδια, ποντίκια, γιατί
έρχεται ο Μάης ».
Και στα τραγούδια της
Πρωτομαγιάς οι κάτοικοι της
Δυτικής Μακεδονίας θεωρούν
τον Μάη ως τον κατ’ εξοχήν
μήνα της άνοιξης και τον
προπομπό του καλοκαιριού. Έτσι
το παρακάτω πολύ γνωστό και
ευρύτατα διαδεδομένο τραγούδι
το τραγουδούν την Πρωτομαγιά
στην Κοζάνη και αλλού, όταν οι
οικογένειες γυρίζουν στολισμένες
με πρασινολούλουδα από την εξοχή.
Είναι η εποχή που με τη βελτίωση
του καιρού είναι πλέον εφικτά τα
μακρινά ταξίδια και η επιστροφή
των ξενιτεμένων στο γενέθλιο τόπο
τους:
Τώρα Μαγιά, τώρα δροσιά, τώρα το
καλοκαίρι,
Τώρα φουντώνουν τα κλαριά και
βγάζ΄ η γη χορτάρι,
τώρα κι ο ξένος βούλεται να πάγει
στα δικά του.

Νύχτα σελώνει τ’ άλογο, νύχτα το
καλιγώνει.
Βάζει τα πέταλα αργυρά, καρφιά
μαλαματένια.
Βάζει τα φτερνιστήρια του, ζώνει κι
του σπαθί του
Κι η κόρη που τον αγαπά κρατεί κερί
και φέγγει.
Με το ‘να χέρι το κερί, με τ’ άλλο το
ποτήρι
κι όσα ποτήρια τον κερνά, τόσες
βουλές του λέει:
- Πάρε μ΄, αφέντη μ΄, πάρε με κι
εμένανε κοντά σου,
να μαγειρεύω να δειπνάς, να στρώνω
να κοιμάσαι,
να γίνω κι ασημόκουπα να πίνεις το
κρασί σου.
Εσύ να πίνεις το κρασί κι εγώ να
λάμπω μέσα.
- Κει που πηγαίνω, κόρη μου,
γυναίκες δεν διαβαίνουν,
Κει ’ναι λύκοι στα βουνά και κλέφτες
στα ντερβένια
κι εσένα παίρνουν, κόρη μου, κι
εμένα με σκλαβώνουν.
Σε χορευτικό τραγούδι ακολουθεί
παραλλαγή του από τον Πελεκάνο
Βοϊου, ο λαός εκδηλώνει την
προσμονή του για τον Μάη και την
άνοιξη που φέρνει:
Μάη, Μάη , χρυσομάη, τι μας
άργησες και δεν φάνηκες,
να μας φέρεις τα λουλούδια και την
άνοιξη;
Λούσου κι άλλαξε, μπεΐνα, κοντά μου
πλάγιασε.
Για ’τος, για ’τος από πέρα, με
τριαντάφυλλα, με καρόφυλλα.
Σε άλλο τραγούδι, πολύ
διαδεδομένο επίσης στον
δυτικομακεδονικό χώρο, ο Μάης
θεωρείται ο μήνας, που παράλληλα
με το ξύπνημα της φύσης μετά τη
βαρυχειμωνιά, προκαλεί διέγερση
ερωτικών αισθημάτων, γι’ αυτό και
διατυπώνονται σχετικές συμβουλές.
Άλλωστε γενικότερα ο Μάης, καθώς
έχει συνδεθεί παρετυμολογικά με τη

μαγεία, είναι μήνας συνδεδεμένος
με ποικίλες προλήψεις και
δεισιδαιμονίες.
Κι εμείς το Μάη τον ξέρουμε πως
είναι σκανταλιάρης,
που σκανταλίζει όμορφες χήρες και
μαυρομάτες !
Το Μάη κρασί μην πίνετε, όξω μην
κοιμηθείτε.
Τρία παιδιά παλάβωσαν και πήραν
τα σοκάκια.
Σέρνουν ψωμί για τα σκυλιά και
κρέας για τ’ αγρίμια,
σέρνουν κι αγαποβότανο γι΄ αυτές τις
μαυρομάτες.
Στο παρακάτω τραγούδι από
τα πολλά σχετικά της επαρχίας
Βοϊου Κοζάνης, διατυπώνονται
οι προσδοκίες όχι μόνο του
ανθρώπου, αλλά και των άλλων
ζωντανών οργανισμών, από τον
όμορφο μήνα της άνοιξης, που στ΄
όνομά του εξυμνούνται οι ομορφιές
της φύσης και της ζωής:
Απρίλη, Απρίλη δροσερέ, Μάη
καμαρωμένε,
σε μήνυσαν, Μάη μου, τα πρόβατα ν΄
αξιώνεις ( = αυξάνεις ) τα χορτάρια,
Σε μήνυσαν οι όμορφες ν΄ αξιώνεις
τα λουλούδια,
σε μήνυσαν και τα πουλιά της
άνοιξης τ΄ αηδόνια
ν΄ αξιώνεις τα κοντά κλαδιά και τα
ψιλά δενδράκια.
Την ίδια μέρα οι γυναίκες
συνηθίζουν να συγκεντρώνουν τα
χόρτα που χρησιμοποιούν για τα
φάρμακα (βότανα) και να βγάζουν
το ασπρόχωμα ή ασημόχωμα που
προορίζεται για λούσιμο όλο το
χρόνο. Πιστεύουν ότι έτσι η ψώρα
και οι λειχήνες εξαλείφονται.
Μάλιστα η εξαγωγή του χώματος
αυτού από συγκεκριμένο σημείο
γινόταν με συμμετοχή πολλών
γυναικών μαζί και με τραγούδια.
Ο σεβασμός προς τους νεκρούς, οι

οποίοι ευρίσκονται ακόμη πάνω στη
γη και ετοιμάζονται να ξαναμπούν
στους τάφους οδηγεί τις γυναίκες
στα νεκροταφεία προκειμένου να
καθαρίσουν τους τάφους από τα
χόρτα, να τους ασβεστώσουν και
να τους περιποιηθούν, να ανάψουν
κεριά και όταν γυρίσουν στα σπίτια
να φτιάσουν πίττα που μοιράζουν
στη γειτονιά και στους φτωχούς για
συχώριο.
Στον καταραμένο τόπο το Μάη
χαλαζώνει......
Το χαλάζι, όπως είναι γνωστό,
προκαλεί μεγάλες καταστροφές στη
γεωργική παραγωγή, όταν μάλιστα
πέφτει την εποχή που ανθίζουν τα
φυτά (αμπέλια, δέντρα) ή ωριμάζουν
οι καρποί τους. Αυτός είναι και ο
λόγος που ο γεωργός το θεωρεί
κατάρα και θεομηνία, όπως εύκολα
μπορεί να συμπεράνει κανείς από
σχετικές παροιμίες και παροιμιώδεις
εκφράσεις π.χ. «στον καταραμένο
τόπο το Μάη μήνα χαλάζι ρίχνει»,
«αντά ’πρεπε δεν έβρεχε κι ο
Μάης χαλαζώνει».
Ειδικότερα ο λαός πιστεύει
ότι με το χαλάζι εκδηλώνεται η
οργή του θεού για κάποιο ηθικό
παράπτωμα των ανθρώπων. Τέτοια
παραπτώματα που μπορούν,
σύμφωνα πάντοτε με τη λαϊκή
αντίληψη, να προκαλέσουν
χαλαζοθύελλα είναι πολλά.
Αναφέρω ενδεικτικά την παραβίαση
της αργίας ορισμένων εορτών,
την εγκατάλειψη νόθου παιδιού,
δοξασία με πλατειά διάδοση σε
χαλαζόπληκτες ελληνικές περιοχές
αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο, τον
ανόσιο έρωτα μεταξύ συγγενών εξ
αίματος, όπως συχνά αναφέρεται
στα δημοτικά μας τραγούδια, την
εξωμοσία χριστιανού, τη φθορά
εκκλησιαστικής – μοναστηριακής
περιουσίας.

(Συνέχεια στη σελίδα 18)
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Απίθανες σουπιές
με πορτοκάλι και
σέσκουλα
ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ

Τηγανιά με αρνίσια συκωταριά
Συνταγή: Mime.Com, Styling: Elena Jeffrey,
Food styling: Μάκης Γεωργιάδης - Ηλίας
Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: Βαγγέλης
Πατεράκης
Υλικά
-1 συκωταριά
αρνίσια
-3 κουτ. σούπας ξίδι
-50 ml κρασί λευκό
ξηρό
-1 πράσο κομμένο σε
κομμάτια
-2 κουτ. σούπας
ρίγανη
-100 ml ελαιόλαδο
-2 λεμόνια (τον χυμό τους)
Eκτέλεση

Ξεχάστε τις σουπιές με σπανάκι
και δοκιμάστε αυτή την υπέροχη
συνταγή με τα σέσκουλα!
Υλικά (για 6 άτομα)
• 1.200 γρ. σουπιές (περίπου 5
σουπιές), καθαρισμένες
• 1 κιλό σέσκουλα, καλά
πλυμένα και χοντροκομμένα
• 3 μέτρια ξερά κρεμμύδια, σε
λεπτές φέτες
• 1 σκελίδα σκόρδου,
ψιλοκομμένη
• 40 ml χυμός λεμονιού (ή όσο
λεμόνι μάς αρέσει)
• 1 κουτ. γλυκού ξύσμα
ακέρωτου λεμονιού
• 1 κουτ. γλυκού ξύσμα
ακέρωτου πορτοκαλιού
• 3 μέτρια πορτοκάλια
(στύβουμε τα 2½ σε χυμό και το
υπόλοιπο μισό το χωρίζουμε σε
φέτες)
• 1/2 κουτ. γλυκού ζάχαρη
καστανή (αν τα πορτοκάλια
είναι αρκετά ξινά, τότε θα
αυξήσουμε τη ζάχαρη σε 1 κουτ.
γλυκού)
• 4 κουτ. σούπας μελάνι
σουπιάς (βρίσκουμε
συσκευασμένο σε φακελάκια σε
μεγάλα παντοπωλεία και deli)
• 120 ml μπράντι
• 120 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Πλένουμε τη συκωταριά καλά κάτω από κρύο
τρεχούμενο νερό, την κόβουμε σε μπουκιές και τις
βάζουμε σε ένα μπολ με ξίδι για 10 λεπτά. Ξεπλένουμε
καλά. Bάζουμε σε τηγάνι το ελαιόλαδο και το πράσο και
το σοτάρουμε μέχρι να γυαλίσει. Pίχνουμε τη συκωταριά
και την αφήνουμε να τσιγαριστεί για 5 περίπου λεπτά.
Σβήνουμε με το κρασί και σκεπάζουμε για 1 λεπτό
το τηγάνι ώστε να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του το
άρωμα του κρασιού. Στη συνέχεια, προσθέτουμε τα
μυρωδικά και αφήνουμε την τηγανιά να σιγοψηθεί για 10
Διαδικασία
περίπου λεπτά. Περιχύνουμε με τον χυμό των λεμονιών
και σερβίρουμε.

Μπακαλιαράκια με μυρωδάτη, τραγανή κρούστα
ΝΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ
Υλικά (για 6 άτομα)
6 φρέσκα μπακαλιαράκια,
(περίπου 200 - 250 γρ. το
καθένα - ή περισσότερα
μικρότερα), καθαρισμένα
περίπου 100 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
περίπου 100 γρ. τριμμένη φρυγανιά
3 αυγά
1½ κουτ. σούπας ξύσμα από ακέρωτο λεμόνι
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
τα φύλλα από 3 - 4 κλωνάρια μαϊντανού, ψιλοκομμένα (για το
σερβίρισμα)
40 ml χυμός λεμονιού (προαιρετικά, για το σερβίρισμα)
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
Διαδικασία
Σε ένα βαθύ πιάτο χτυπάμε τα αυγά μαζί με το ξύσμα λεμονιού και
αλατοπίπερο, μέχρι να αφρατέψουν. Σε ένα άλλο πιάτο βάζουμε
το αλεύρι μαζί με λίγο αλατοπίπερο και σε ένα τρίτο βάζουμε την
τριμμένη φρυγανιά.

Σε ένα μικρό μπολ
ανακατεύουμε το μελάνι
σουπιάς με τα ξύσματα
εσπεριδοειδών, 1 κουτ. σούπας
από το ελαιόλαδο και 1 κουτ.
γλυκού από το μπράντι.
Αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι να
το χρειαστούμε.
Κόβουμε τις σουπιές στη μέση,
κατά μήκος, τις ανοίγουμε και
τις αλατοπιπερώνουμε. Σε μια
φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε
το λάδι σε μέτρια φωτιά και
σοτάρουμε τις σουπιές μαζί με
το κρεμμύδι και το σκόρδο για
2-3 λεπτά, μέχρι να αλλάξουν
χρώμα.
Ρίχνουμε το μπράντι και
αφήνουμε 2-3 λεπτά να
εξατμιστεί το αλκοόλ.
Προσθέτουμε τα σέσκουλα
και τις φέτες πορτοκαλιού,
χαμηλώνουμε τη φωτιά και
σκεπάζουμε την κατσαρόλα με
το καπάκι.
Σιγομαγειρεύουμε για περίπου
5 λεπτά, μέχρι να μαραθούν τα
σέσκουλα, χωρίς να ρίξουμε
επιπλέον υγρό (θα βγάλουν τα
σέσκουλα αρκετά).

Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε τόσο ελαιόλαδο ώστε να καλύψουμε το 1/3
του σκεύους και το ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά.

Ρίχνουμε τον χυμό πορτοκαλιού,
τη ζάχαρη και αλατοπίπερο,
ανακατεύουμε και συνεχίζουμε
το μαγείρεμα για άλλα 4550 λεπτά, με σκεπασμένη
την κατσαρόλα, μέχρι να
μαλακώσουν οι σουπιές.

Τηγανίζουμε τα ψάρια, σε δόσεις, για περίπου 3 - 4 λεπτά από κάθε
πλευρά, μέχρι να ροδίσουν. Τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και
τα στραγγίζουμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Σκορπίζουμε
το μαϊντανό, ραντίζουμε με λίγο χυμό λεμονιού, αν θέλουμε, και
σερβίρουμε.

Αποσύρουμε από τη φωτιά,
περιχύνουμε με τον χυμό
λεμονιού και τη σάλτσα με το
μελάνι σουπιάς, ανακατεύουμε
απαλά και σερβίρουμε.

*Συνοδεύουμε με ψωμί και χόρτα βραστά ή τσιγαριαστά ή άλλη

*Περισσότερες συνταγές
στο www.gastronomos.gr

«Περνάμε» τα ψάρια ένα-ένα, πρώτα από το αλεύρι, μετά από το
αυγό και τέλος από τη φρυγανιά, μέχρι να καλυφθούν καλά, και
τινάζουμε το περιττό.

σαλάτα της αρεσκείας μας.

Λαζάνια με κοτόπουλο και σάλτσα ντομάτας
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά (για ταψί διαστάσεων περίπου 25x32 εκ., για περίπου 8 άτομα)
• 500 γρ. (1 πακέτο) λαζάνια
• 3 φιλέτα στήθος κοτόπουλου (ζητάμε να μας τα κόψουν οριζοντίως στη
μέση, να τα χτυπήσουν ελαφρώς, ώστε να σχηματιστούν 6 λεπτά και πλατιά
φιλέτα, σαν σνίτσελ)
• 700 γρ. μοτσαρέλα, σε λεπτές φέτες (μαλακό και λαστιχωτό τυρί
της νότιας Ιταλίας, με λευκό χρώμα και απαλό άρωμα. η μοτσαρέλα
ντι μπουφάλα γίνεται από το γάλα νεροβούβαλου, είναι προϊόν
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και αρκετά ακριβή, ενώ στην
αγορά βρίσκουμε και από γάλα αγελάδος. Σε σούπερ μάρκετ)
• 200 γρ. παρμεζάνα, χοντροτριμμένη
• 30 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για τη σάλτσα ντομάτας
•
•
•
•
•
•

2 κονσέρβες ολόκληρα ντοματάκια κονσέρβας, πολτοποιημένα στο μούλτι
2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες (ή όσο θέλουμε και μας αρέσει)
2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, κομμένα σε ψιλά καρέ
τα φύλλα από 1/2 μάτσο δυόσμο, ψιλοκομμένα
40 ml ελαιόλαδο
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Διαδικασία
Σάλτσα: Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε
δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι για περίπου 3 - 4 λεπτά, μέχρι
να μαλακώσει ελαφρώς. Προσθέτουμε το σκόρδο και συνεχίζουμε το
σοτάρισμα, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα για 1/2 λεπτό, ίσα να
αρωματίσει το λάδι. Ρίχνουμε την ντομάτα, αλατοπιπερώνουμε και
μαγειρεύουμε για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να «δέσει» ελαφρώς η σάλτσα.
Προσθέτουμε το δυόσμο, ανακατεύουμε και αποσύρουμε.
Λαζάνια: Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C.
Σε μια βαθιά κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει
βράζουμε τα ζυμαρικά για 2 - 3 λεπτά, ίσα να μαλακώσουν ελαφρώς. Τα
στραγγίζουμε, τα ξεπλένουμε με φρέσκο νερό και τα αφήνουμε στην άκρη.
Στην ίδια κατσαρόλα ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά το ελαιόλαδο και
σοτάρουμε (σε δόσεις) τα φιλέτα κοτόπουλου, για περίπου 2 λεπτά από
κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς. Τα βγάζουμε σε ένα σκεύος και
τα αλατοπιπερώνουμε.
Ρίχνουμε περίπου 1 κουτάλα της σούπας από τη σάλτσα ντομάτας στο
ταψί και την απλώνουμε ώστε να καλύψει κάπως τον πάτο του σκεύους.
Σκορπίζουμε λίγη από την παρμεζάνα και από πάνω βάζουμε μία στρώση
λαζάνια. Ρίχνουμε ομοιόμορφα άλλη μία κουτάλα της σούπας από τη
σάλτσα ντομάτας, λίγη παρμεζάνα, απλώνουμε τη μισή ποσότητα από το
κοτόπουλο και σκεπάζουμε με λαζάνια.
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία άλλη μία φορά και τελειώνουμε
καλύπτοντας με μία στρώση λαζάνια. Περιχύνουμε με την υπόλοιπη
σάλτσα, σκορπίζουμε την υπόλοιπη παρμεζάνα και καλύπτουμε ομοιόμορφα
όλη την επιφάνεια με τη μοτσαρέλα.
Ψήνουμε για περίπου 40 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.
Ξεφουρνίζουμε, αφήνουμε 15 λεπτά «να σταθεί», κόβουμε σε κομμάτια και
σερβίρουμε.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Why Do Greeks Roast Lamb at Easter?

W

hy Do We Roast Lamb at EasterOn Holy Saturday, Greeks all
over the world are busy preparing the lamb for the Easter feast the
next day. Lemon juice, herbs, salt, and spices are massaged into
the skin so they can infuse the lamb with flavor before it gets placed on the
spit, or souvla. The method for preparing the lamb depends on the family
and what region of Greece they are from. Some roast a whole lamb on a spit,
others barbecue the legs on the grill, and still others roast it in the oven. One
thing is certain – it isn’t Easter without it!
Where did this tradition of roasting a lamb at Easter even come from?
The religious significance of lamb began in the Old Testament. In Genesis
22, when God asked Abraham to sacrifice his son. Abraham obediently
obeyed God and made his preparations for his sacrifice. When Isaac saw
what his father was doing he asked, “The fire and wood are here, but where
is the lamb for the burnt offering?” Though Abraham didn’t really want to,
he was willing to do what God wanted him to do. When God saw that he
was willing to obey, He told Abraham to stop. Abraham sacrificed a nearby
lamb, instead. In the Old Testament, lambs were offered as a sacrifice to God
to atone for their sins.
John, the author of one of the four Gospels, called Jesus the Lamb of God
in John 1:29 and John 1:36. Sacrificing an animal, such as a lamb or a ram,
was an important part of the Jewish religion. In Isaiah 53:10, the practice is
referred to as a “guilt offering”. By doing this, people offered God restitution
for the sins they committed. As Christians, we no longer need to engage in
this practice. Because Christ died on the cross for our sins, he became the
sacrificial lamb. Since Pascha, or Easter, is the day where we commemorate
Jesus’s sacrifice, we eat lamb in remembrance of this selfless act.
By far, the most common way for Greeks to cook the lamb is by placing it
whole on a spit. You can find mechanized spits that turn automatically, others. Instead, taking turns rotating the lamb is an important part of the feast.
In some families, the men are responsible for taking care of the lamb while
the women make the rest of the preparations.
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VANCOUVER AQUARIUM MARINE SCIENCE CENTRE FIRST
ZOO OR AQUARIUM IN CANADA TO DISCONTINUE SALES
OF SINGLE-USE PLASTIC WATER BOTTLES

Statement by the Prime Minister
of Canada on Easter

Vancouver, B.C. – The stomach of a sperm whale. The nostril of a green sea turtle. The bloodstream of a Pacific
salmon. The gut of zooplankton. Plastics are being ingested by ocean wildlife across the aquatic foodchain, from
bottom feeders to apex predators. In response, and as part of its ongoing sustainability efforts, the Vancouver
Aquarium Marine Science Centre has taken a leadership stance and today announced it is the first zoo or aquarium in
Canada to discontinue its sales of single-use plastic water bottles. Instead, visitors are being asked to BYOB (bring
your own bottle) when they plan their next visit.

Ottawa, Ontario - April 14, 2017
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on
Easter:
“This weekend, millions of Canadians and people around the world will
gather with friends and family to celebrate the Easter holiday. This year is
special, as Christians in both the Eastern and Western churches are celebrating Easter on the same day.
“Easter, also known as Pascha, is a sacred time of year in the Christian tradition, and celebrates Jesus Christ’s resurrection and triumph over death.
“The Easter story reminds us of the sacrifices made for us, and of the forgiving power of compassion. It is also a call to hope, especially when hope
feels most impossible.
“This year, as we celebrate the 150th anniversary of Confederation, let us
take the opportunity to honour the many cultures, traditions, and beliefs
that make Canada such a wonderful place to live. Christian Canadians of all
backgrounds help make Canada the strong, diverse, and inclusive country it
is today.
“As we gather with those most important to us, let us put into practice what
it truly means to love our neighbours as ourselves, and do what we can to
make the world a more just, compassionate, and peaceful place for all.
“On behalf of our family, Sophie and I wish all those celebrating a blessed
and joyful Easter. We hope all Canadians, no matter their faith, find this a
time of renewal and promise.”

Single-use plastic water bottles accounted for 37,000 bottles sold onsite in 2016. These disposable polluters now
join a host of other plastic items the Aquarium has removed, including plastic straws, cup lids and cutlery. Diners at
the Aquarium have long had peace of mind knowing they are using compostable plateware and cutlery, and can now
stay hydrated in a more eco-friendly way. Vancouver Aquarium has taken this latest step to eradicate single-use plastic water bottles to further reduce its ocean plastic footprint and raise awareness about the long-lasting harm caused
by these ubiquitous plastic items.
“Humans are producing tremendous amounts of plastic at a time when the problem has never been more pressing.
Currently, there is enough plastic in the ocean to cover every metre of world’s coastlines. There is a great dependency on single-use plastic water bottles that we must curb and the Aquarium, as an ocean conservation organization, is
fully committed to doing our part,” said Dr. John Nightingale, president and CEO, Vancouver Aquarium Marine Science Centre. “We encourage our community, stakeholders and followers to join us in this step to reduce the amount
of single-use plastic we are all using. There is great power in numbers, and we all have a duty to ensure our practices
and choices are sustainable and contributing to the health of our planet.”
With this new policy, visitors to the Aquarium are encouraged to bring their own reusable water bottles. Four new
state-of-the-art water fountains and bottle fill stations have been installed in the Aquarium’s galleries and will soon
be outfitted with counting capabilities to track the number of bottles that are being saved by visitors using refill
stations. An additional outdoor water fountain will be installed for Stanley Park and Aquarium visitors through a
partnership with the City of Vancouver.
In order to draw attention to the issue of marine life ingesting plastic, a creative, new art installation is now on display in the Ocean Wise Art Atrium. Outside, a giant wave made of water bottles represents the approximate number
that were sold in the Café from September – November of last year. Inside, a 20-foot model of a humpback whale
hangs in the atrium, among waves made of about 1,200 empty single-use plastic water bottles which represents the
average amount of bottles that are being eliminated from the Aquarium’s waste stream in a two-week period. From
April 12 – 17, 2017, the Aquarium is inviting people to guess the number of plastic bottles that are in the outdoor
plastic wave. The winner will receive a behind-the-scenes tour for four, and a set of stainless steel, reusable water
bottles.
The installation serves to educate guests and Stanley Park visitors about the global impact of plastics. Since 1950,
world plastic production has risen from about 1.9 metric tons to 330 million metric tons in 2013. About 8 million
metric tons of this plastic end up in the oceans every year, with up to 80 per cent of it coming from land-based sources, such as landfills. Vulnerable sea life, including whales, sea turtles and sea birds, easily mistake plastic items for
food and ingest them. The plastic can result in blockages in the animals’ digestive systems and can result in injury
and death.
Plastics, including single-use water bottles, do not fully break down, and instead break up into smaller fragments
called microplastics. Microplastics are an area of focus for the Aquarium’s Ocean Pollution Research Program,
headed by Dr. Peter Ross. Dr. Ross discovered that microplastics are being ingested by zooplankton, at the very
bottom of the food chain, and making their way into larger animals, such as salmon and, eventually, their predators
including whales. One of his studies found that , based off the amounts of microplastics in zooplankton, a humpback
whale feeding on these microscopic creatures could ingest up to 300,000 microplastic particles per day.
The BYOB policy is part of the Vancouver Aquarium’s ongoing sustainability efforts. Since 2009, Vancouver Aquarium has operated an ISO14001 certified Environmental Management System (EMS).The EMS ensures the Aquarium
manages its environmental program in a comprehensive, systematic, planned and documented manner. Two areas
of the facility, the entrance complex and the Aquaquest building, have also received LEED Gold certification and
Vancouver Aquarium was the first zoo or aquarium globally to receive this certification.
The Aquarium was also recently named a member of the National Zero Waste Council, a leadership intiative that
brings together Canada’s five largest metropolitan regions with like-minded organizations, businesses, non-profits
and government to raise awareness and address change for waste generation. The onsite recycling program includes
traditional recyclables, as well as more unique items like foil-lined packaging, thin plastic, electronics, and batteries.
Food Service operations use 100 per cent compostable packaging and serving ware, and have eliminated straws, cup
lids, single-use tea packets in an effort to be zero waste to landfill.
Vancouver Aquarium Marine Science Centre
The Vancouver Aquarium Marine Science Centre is a non-profit society dedicated to the conservation of aquatic life.
www.vanaqua.org.

-

BC Liberals need to be upfront about private
health care plans Ministry’s plans for private
hospitals, candidate’s praise of private care
for the wealthy cause for concern
April 24, 2017
The BC Health Coalition is calling for transparency from the BC Liberals
after former MLA and Liberal candidate Linda Reimer said Thursday that
she supports private health care for “those who are able to afford it.”
“We expected Premier Clark to clarify the party’s position following Reimer’s remarks, but she did little to assure voters that her government will
not expand health care privatization if re-elected,” says Edith MacHattie, BC
Health Coalition co-chair.
MacHattie says this is particularly concerning following Health Minister
Terry Lake’s recent slip that his government is attempting the change B.C.’s
rules to allow multiple day stays in private clinics - which would, in effect,
sanction a private hospital sector in B.C.
Until Minister Lake’s recent comments, the province had dodged questions
about whether they were moving ahead with a plan to usher in private hospitals. [1] After Reimer’s comments, MacHattie says voters deserve to know
what the BC Liberals are planning.
If they are going ahead with the plan to allow three day stays in private,
for-profit clinics, B.C. would be the only province in the country to allow
multiple day stays. The College of Physicians and Surgeons of BC commented about the change:
“…we don’t really have private hospitals in this province today, what we
have are private facilities … But the minute you start saying well it’s a
three-day stay … it’s got to look like a hospital which means you have acute
care nurses, hospital pharmacists, RT, PT, OT, blood bank and transfusion
services.”
“So many in B.C. are already struggling to make ends meet,” says MacHattie. “The last thing we need is sky high private health care fees that only
the wealthy can afford. Voters deserve to know whether that’s in the cards
for them or whether they can count on the next government to defend and
improve public health care services that regular people rely on.”
The BC Health Coalition advocates for strong public health care for all. The
coalition is running a Vote Public Health Care campaign to encourage BC
voters to consider parties’ positions on key health care issues when they go
to the ballot box on May 9th. See more at www.votepublichealthbc.ca
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Φινάλε με «διπλό»
για τον Ολυμπιακό!
GOAL News ONLINE
30/04/2017

Με νίκη ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν ο Ολυμπιακός καθώς λίγες
ημέρες μετά από το αποκλεισμό του από τον τελικό του Κυπέλλου,
επιβλήθηκε με 2-0 στο Αγρίνιο του Παναιτωλικού στο φινάλε της
κανονικής περιόδου. Ωστόσο η χρονιά ολοκληρώθηκε και για τις
δύο ομάδες που έδωσαν ραντεβού για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Τα γκολ για τους «ερυθρόλευκους» σημείωσαν οι Ντομίνγκες (37’)
και Ελιουνούσι (79’), ενώ ο Καρντόζο, μοιραίος την περασμένη
Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, σημάδεψε και πάλι το δοκάρι και μάλιστα εις
διπλούν!
ΣΚΟΡΕΡΣ: 37’ Ντομίνγκες, 79’ Ελιονούσι

ΜΕ ΓΚΟΛ ΤΩΝ ΛΕΤΟ, ΜΠΕΡΓΚ ΝΙΚΗΣΑΝ
ΤΗΝ ΑΕΛ ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΟΙ»

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 2-0
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με νίκη την κανονική περίοδο του
πρωταθλήματος της Super League, επικρατώντας της ΑΕΛ με 2-0. Λέτο
και Μπεργκ έδωσαν την νίκη στους «πράσινους» που στρέφουν πλέον την
προσοχή τους στα πλέι οφ. Αντίο στη χρονιά λέει η ΑΕΛ, που δεν έχει άλλες
αγωνιστικές υποχρεώσεις για φέτος.
Λιγοστός ήταν ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες της Λεωφόρου, καθώς
δεν ξεπέρασε τα 3000 άτομα ενώ και το παιχνίδι ήταν άνευ βαθμολογικής
σημασίας. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό ήταν το δοκάρι του
Μπεργκ στο 11’ σε τετ α τετ του με τον Θεοδωρόπουλο. Η ΑΕΛ από το
18’ ως το 31’
έχασε καλές
ευκαιρίες με τους
Ναζλίδη, Φατιόν,
Αγκάνοβιτς
και Γκόλια ενώ
η άμυνα του
«τριφυλλιού»
προσπαθούσε να
κρατηθεί... όρθια!
Στο 38’ ο Λέτο
έκανε ένα ωραίο
φαλτσαριστό σουτ όμως η μπάλα κατέληξε λίγο άουτ, όμως ένα λεπτό μετά
χρίστηκε σκόρερ με ένα σουτ «κεραυνό» από την ωραία ασίστ του Μπεργκ.
Στο 49’ ο Παναθηναϊκός έκανε δύο τα τέρματά του, όταν ο Ναβάρο
απομάκρυνε λανθασμένα την μπάλα μέσα στην περιοχή της ομάδας
του, αυτή κατέληξε στο σώμα του Μπεργκ και από εκεί στα δίχτυα των
«βυσσινί». Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο Μαρίνος Ουζουνίδης έδωσε χρόνο
συμμετοχής σε παιδιά από τις ακαδημίες όπως ο Πίσπας και ο Στάικος, ενώ
αυτή ήταν μια από τις τελευταίες εμφανίσεις του Μέστο με τη φανέλα του
Παναθηναϊκού. Στο 89’ ο Ναζλίδης έκανε ένα τελευταίο σουτ για την ΑΕΛ,
το οποίο όμως δε δυσκόλεψε τον Βλαχοδήμο.
ΣΚΟΡΕΡΣ: 40’ Λέτο, 49’ Μπεργκ
ΔΟΚΑΡΙ: 11’ Μπεργκ
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: 41’ Μέστο - 33’ Αναστασόπουλος
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ:Διαιτητής: Πουλημάς (Κέρκυρας)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ουζουνίδης): Βλαχοδήμος, Κουτρουμπής, Ευαγγέλου,
Μέστο, Χουχούμης, Μαρινάκης, Κουρμπέλης, Βιγιαφάνιες (63’ Μόλινς),
Χατζηγιοβάννης (78΄Πίσπας), Λέτο, Μπεργκ.
ΑΕΛ (Πάους): Θεοδωρόπουλος, Αναστασόπουλος, Ναζλίδης, Βαρέλα
(56’Μασούρας), Γκόλιας, Αγκάνοβιτς, Κόντορ, Φάρκας, Ναβάρο (86’
Κουτσιανικούλης), Φατιόν, Ντέλετιτς (79’ Κάπος).

ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΒΑΘΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σαββίδης: «Θα απαιτήσουμε την τιμωρία του Ολυμπιακού»
GOAL News ONLINE 30-04-2017
Συγκεκριμένα δήλωσε, στην «Αθλητική
Κυριακή»: «Εγώ έχω πει την άποψή μου.
Εμείς θα απαιτήσουμε την τιμωρία του
Ολυμπιακού. Όλοι παίζουμε ποδόσφαιρο, όλοι
πρέπει να τιμωρούνται με τον ίδιο τρόπο. Έχω
πει πολλές φορές ότι ο ΠΑΟΚ είναι μία από
εκείνες τις ομάδες που σε όλη του την ιστορία
έχει τιμωρηθεί πιο πολύ από όλες τις άλλες,
εξάλλου και φέτος ξεκινήσαμε με -3 βαθμούς το
πρωτάθλημα.
Είναι περίεργο ότι όταν τιμωρείται ο ΠΑΟΚ,
αλλά και οι άλλες οι υπόλοιπες ομάδες πλην Ολυμπιακού, δεν υπάρχει καμία υστερία. Τώρα βλέπω ότι
υπάρχει κάποια υστερία. Μην παραβιάζετε το νόμο, να συμπεριφέρεστε με σωστό τρόπο και δεν θα
τιμωρηθείτε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
SURREY & FRASER VALLEY
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1-Σάββατο 13 Μαϊου 2017 Καραόκε με μουσική το ΑΛΦΑ
ΒΙΝΤΕΟ στην Κοινότητα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία
σας την πανηγυρική Θεία Λειτουργία των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης
Κυριακή 21η Μαϊου 2017 και την 25η επέτειο της ίδρυσης της Κοινότητας.

ΚΑΙ
Στο Ετήσιο Πανηγύρι της Κοινότητας

Αρχίζει από την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017
μέχρι
την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017
ΧΡΕΙΑΖOΜΑΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΛ:604-496-5099

Oι αρχαίοι Έλληνες πήγαν στην Ιαπωνία,
Κίνα, και στην Χιλή 9,000 πριν

O

ι απόψεις Αμερικανών καθηγητών ανθρωπολογίας παλαιοντολογίας
και ιστορίας τεκμηριώνουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες πήγαν στην
Ιαπωνία, Κίνα, και στην Χιλή αλλά δεν υπάρχουν ούτε ως
πληροφόρηση σε καμμία βαθμίδα εκπαιδεύσεως, ούτε εις έντυπα ιστορικού
ή μη περιεχομένου. Αδιαφορία ή ανθελληνισμός του υπουργείου Παιδείας
και Εξωτερικών ;
Πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες, ανάμεσα τους και ο καθηγητής
ανθρωπολογίας του πανεπιστημίου του Phoenix ο Dr. Thomas S.Anderson υποστηρίζουνε ότι οι Ίωνες κατέφτασαν στην Ιαπωνία το 7000 π.Χ.
και χρησιμοποίησαν το νησί Χοκάιντο για ορμητήριο του αποικισμού της
Αμερικής, ο οποίος πρέπει να έγινε γύρω στο 6.500 π.Χ. Κατά την διάρκεια
του ταξιδιού τους, πρέπει να έφθασαν στο νησιωτικό σύμπλεγμα των νήσων
Χαβάη. Για αυτό έχουνε μείνει εκεί και διάφορες ελληνικές λέξεις όπως
Αέτο, όπου στα χαβανέζικα σημαίνει Αετός.
Οι τότε Ίωνες πρέπει να χωριστήκανε σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα
κατευθύνθηκε προς βορρά. Αυτοί ήτανε οι Ίωνες – Βάκχιοι, ενώ η δεύτερη
ομάδα κατευθύνθηκε προς νότο, αυτοί ονομαζότανε Ίωνες – Εκάτιοι.
Οι Ίωνες Βάκχιοι μετονομάστηκαν σε Ιοναβάκχιο, που αργότερα
με γλωσσολογικές παραφράσεις έγιναν οι σημερινοί Ναβάχο, ο πιο
πολιτισμένος λαός Ινδιάνων της Βόρειας Αμερικής. Αυτοί δώσανε στις
σημερινές Η.Π.Α. διάφορα τοπωνύμια όπως το ποτάμι : ποταμόκ, που
προέρχεται από την ελληνική λέξη ποταμός. Αντίθετα οι Ίωνες Εκάτιοι,
μετονομαστήκανε με το πέρασμα των αιώνων σε Ίν[ωνες] +[Ε]κατεις, που
με τη γλωσσολογική εξέλιξη έγιναν αργότερα οι Ίνκας, ο πιο πολιτισμένος
λαός της Νοτίου Αμερικής. Οι πρόγονοι των Ίνκας είχανε ιδρύσει πολλές
πόλεις όπως και την πόλη Τιτουάνκο, που κανείς επιστήμονας μέχρι σήμερα
δεν μπορεί να εξηγήσει το πως εξαφανίστηκαν οι κάτοικοί της.
Ο διακεκριμένος παλαιοντολόγος και αεροναυπηγός καθηγητής του
πανεπιστημίου του Michigan o Dr. Hugo Weaving, μπόρεσε τελευταία να
αποκωδικοποιήσει την γραφή των κατοίκων εκείνης της μυστηριώδους
πόλεως και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία ελληνική
διάλεκτο, όπως οι Αιολικές διάλεκτοι των κατοίκων της Θεσσαλίας και
της Μυτιλήνης. Τι γίνεται τώρα; Ο καθηγητής ιστορίας του πανεπιστημίου
της Μασαχουσέτης Dr. Don Davisεξηγεί ότι οι κάτοικοι της πόλεως
Τιτουάνκο εξαφανίστηκαν χωρίς να υπάρχουνε στην πόλη τα ίχνη κάποιας
φυσικής καταστροφής, επιδημίας ή πολέμου, γιατί οι κάτοικοι είχανε τόσο
ανεπτυγμένο πολιτισμός, που μπορέσανε να αποικίσουνε το διάστημα. Κι
έτσι εξαφανίστηκε εκείνος ο μυστηριώδης πολιτισμός των Άνδεων σε μία
νύχτα.
H περίπτωση των Αϊνώ ή Αϊνού εις την Ιαπωνία
Πολλοί ξένοι επιστήμονες μεταξύ των οποίων και ο Καθηγητής
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Phoenix, Thomas S.Anderson, υποστηρίζουν ότι οι Ίωνες έφτασαν στην Ιαπωνία το 7.000 π.Χ.,
στοχεύοντας στο να την χρησιμοποιήσουν ως εφαλτήριο για τον αποικισμό
τους στην Αμερική.
Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν κάποια συγκεκριμένη αποστολή
στην «χώρα του ανατέλλοντος Ηλίου» όπως αναφέρουν τα «Διονυσιακά»,
κατά την πανάρχαια εκστρατεία των Ελλήνων στην Ασία περί το 3.000 π.Χ.
Η επίσημη ιστορία της Ιαπωνίας αναφέρει μάλιστα πως όταν οι πρώτοι
Ιάπωνες διέσχισαν την Κίνα κι έφτασαν στην Ιαπωνία, συνάντησαν
μία λευκή γενειοφόρα φυλή (φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο στην γη της
Ανατολίας), τους Αϊνώ, που ήταν δεινοί πολεμιστές και κυνηγοί. Οι Ιάπωνες
και γενικά οι Ασιάτες δεν διαθέτουν πυκνές γενειάδες, αφού τα γένια τους
είναι αραιά.
Οι Αϊνού (< Ίωνες) ή πιο σωστά Αϊνώ, «η λευκή φυλή» της Ιαπωνίας, όπως
τους αποκαλούν. Στις αρχές του 20ου αιώνος οι Αϊνώ αριθμούσαν περί τα
3.000.000! σήμερα είναι πολλοί λιγότεροι λόγω και της μη προσμίξεως τους
με τους Ιάπωνες.
Ζουν στο Χοκκαΐντο, στην νότια Σαχαλίνι και στην Φορμόζα, την γνωστή
σε όλους μας με την ονομασία Ταϊβάν.Οι Αϊνώ είναι λευκοί στην όψη,
κάποιοι έχουν γαλάζια μάτια και είναι ψηλοί στο ανάστημα.
Ο Ιωάννης Πασάς εις το βιβλίο του: «Η Αληθινή Προϊστορία, οι
πληροφορίες περί των Αϊνώ είναι ανεπαρκείς και, συνεπώς, δεν υπάρχουν
στοιχεία για την ζωή και την δράση των λευκών αυτών ανθρώπων, που
είχαν φθάσει και εγκατασταθεί στην Άπω Ανατολή.
Από τα λιγοστά που γνωρίζουμε για εκείνους, μπορούμε να διακρίνουμε
τις ομοιότητές τους με τους αρχαίους Έλληνες βασικά εις τον τρόπο
διοικήσεως, εις την ενδυμασία, την γλώσσα, και πολλά άλλα.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι προστάτιδα της φυλής τους θεωρούν
την «Ματεράσου», εκ του μη – α – τέρα σου (σχόλιοdiadrastika: Μητέρα;),
όπως και τα ονόματα που έχουν δώσει σε κάποια από τα χωριά τους. Όπως
το όνομα Ιτάμι, το όρος Ίταμος εις την περιοχή της αρχαίας Θεσσαλίας, η
Αρία, από την ελληνική λέξη Αρεία – Άρης, ο θεό του πολέμου, το Ογκάκι
εκ του Όγκα το οποίο ήτο επίθετο της θεάς Αθηνάς εις τους Θηβαίους.
Επίσης το ιερό πτηνό της Αθηνάς την κουκουβάγια, την οποία την έχουν ως
το πτηνό της σοφίας.
Οι στολές τους είναι κεντημένες με αρχαιοελληνικούς μαιάνδρους ενώ
συνηθίζουν να φορούν εις το κεφάλι τους ένα είδος στεφανιού ανάλογο με
αυτό το οποίο φορούσαν οι πιστοί του Διονύσου κατά την διάρκεια των
Διονυσιακών εορτών, δηλαδή στεφάνια από κισσό και άμπελο.
Οι δε γυναίκες τους φορούν εις το κεφάλι τους, σκυθικό σκούφο, δερμάτινο
με σχήμα περικεφαλαίας.
Γυναίκες από την φυλή των Αϊνώ, με μη ασιατικά χαρακτηριστικά, και
ντύσιμο, φορούν εις το κεφάλι τους ένα είδος στεφανιού ανάλογο με
αυτό το οποίο φορούσαν οι πιστοί του Διονύσου κατά την διάρκεια των
Διονυσιακών εορτών, δηλαδή στεφάνια από κισσό και άμπελο.
Απόσπασμα από το βιβλίο του συγγραφέως Ομήρου Ερμείδη με τον τίτλο
«Αναμνήσεις από το μέλλον του χθες» υπότιτλο «Ηρωολόγιον Αγιολόγιον»
2016.
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
- Και εσύ στερνοπούλι μου
Sunday Sermon
Ααρών, είσαι εδώ;
While the priest was presenting
a children’s sermon.
He asked the children if they
knew what the Resurrection was.
Now, asking questions during
children’s sermons is crucial,
but at the same time, Asking
children questions in front of a
congregation can also be very
dangerous.
In response to the question ‘what
is the resurrection’, a little boy
raised his hand.
The priest called on him and the
boy said,
‘I know that if you have a resurrection that lasts more than four
hours You are supposed to call
the doctor. It took ten minutes
for the congregation to settle
down enough to continue the
service.

Husband wanted
A lonely 70-year-old widow
decided that it was time to marry
again. She put an ad in the local
newspaper that read: “Husband
wanted! Must be in my age
group, must not beat me, must
not run around on me and must
still be good in bed. All applicants please apply in person.”
The following day, she heard the
doorbell. Much to her dismay,
she opened the door to see a
gray-haired gentleman sitting in
a wheelchair. He had no arms or
legs.
“You’re not really asking me
to consider you, are you?” the
widow asked: “Just look at you
-- you have no legs!”
The old gent smiled: “Therefore,
I cannot run around on you!”
“You don’t have any arms either!” she snorted.
Again, the old man smiled:
“Therefore, I can never beat
you!”
She raised an eyebrow and asked
intently: “Are you still good in
bed?”
The old man leaned back,
beamed a big smile and said: “I
rang your doorbell, didn’t I?”

Ο ετοιμοθάνατος Εβραίος
πατέρας
Το ανέκδοτο της ημέρας

Ο πατέρας Εβραίος είναι
ετοιμοθάνατος. Γύρω από
το κρεβάτι του πόνου είναι
συγκεντρωμένη όλη η
οικογένεια του. Το κλίμα είναι
βαρύ και πένθιμο. Ένα μόνο
μικρό καντηλάκι, δίπλα στον
άρρωστο, φωτίζει αμυδρά το
στενό δωμάτιο. Ο πατέρας, με
κλειστά τα μάτια και πολύ κόπο,
ψιθυρίζει :
- Γυναίκα μου Σάρα είσαι εδώ;
- Ναι, άντρα μου, απαντάει η
Σάρα κλαίγοντας.
- Γιε μου Ιακώβ είσαι εδώ;
- Ναι, πατέρα, απαντά και ο
Ιακώβ φανερά συγκινημένος.
- Μικρή μου θυγατέρα Ιουδίθ,
είσαι εδώ;
- Ναι, πατέρα, είμαι κοντά σου.
λέει και η Ιουδίθ.

- Ναι, πατέρα, απαντά ο Ααρών
κλαίγοντας.
- Και ποιός είναι τότε στο
μαγαζί; ρωτάει εκνευρισμένος ο
πατέρας
Η οικογένεια συνειδητοποιεί
αμέσως την εγκληματική
αμέλεια και όλοι αποχωρούν
σιγά – σιγά από το δωμάτιο.
Τελευταίος φεύγει ο μικρός
Ααρών που, κλείνοντας την
πόρτα του δωματίου, λέει :
- Και πού” σαι πατέρα…. Όταν
αφήνεις την τελευταία σου πνοή,
άφησε την προς το καντήλι, για
να σβήσει. Είναι κρίμα να καίει
άδικα…!

Κρητικός γεωργός
Ένας Κρητικός γεωργός ποτίζει
στο χωράφι του , αλλά σταματά
για να ουρήσει , όταν τον τσιμπά
μια μέλισσα στο μόριο του.
Αμέσως πρήζεται και αρχίζει να
φωνάζει :
- Οφού ιντάπαθα ο κακομοίρης !
Ακούει η γυναίκα του τρέχει
κοντά του , βλέπει το πρησμένο
μόριο , ακούει τις φωνές του
άντρα της και κάνει το σταυρό
της :
- Παναγιά μου , πάρε του τον
πόνο και άστου το πρήξιμο …
Ο Τοτός και ο Καλόγερος
Μιλάν στην τάξη για την
εκκλησία και ρωτάει η κυρία τα
παιδιά αν έχουν δει καλόγερο.
Πετάγεται ο Τοτος και λέει:
- Εγώ κυρία, έχω δει, έχουμε
σπίτι μας!
- Τον φιλοξενείτε?
- Όχι! Κρεμάμε τα μπουφάν.

Μαγαζί με Παπούτσια
Ήταν ένας Έλληνας, ένας
Κύπριος και ένας Πόντιος και
θέλανε να ανοίξουν ένα μαγαζί
με παπούτσια.
Ο Έλληνας έψαξε και βρήκε το
κατάστημα. Ωραίο, γωνιακό, και
σε καλή τιμή.
Ο Κύπριος έψαξε και αγόρασε
το εμπόρευμα. Καινούργια
μοδάτα και καλής ποιότητας.
Ο Πόντιος ανέλαβε την
διαφήμιση.
Ανοίγουν λοιπόν ο Έλληνας και
ο Κύπριος την τηλεόραση να
δούνε την διαφήμιση.
Βλέπουν τον Πόντιο να βγαίνει
κουστουμαρισμένος στην οθόνη
και να λέει:
»Χάλασε η τηλεόρασή σας?
Χάλασε το πλυντήριό σας?
Στα α@@@@@ μας! Εμείς
παπούτσια πουλάμε!!!»
Ειδήσεις σε ποντιακό κανάλι
Ειδήσεις σε ποντιακό κανάλι:
Τραγικό δυστύχημα.
Διθέσιο αεροπλάνο έπεσε σε
νεκροταφείο. Έχουν βρεθεί
3000 νεκροί και οι έρευνες
συνεχίζονται

Γύφτος με Κινέζο

Είναι ένας γύφτος σε ένα μπαρ
και πίνει τα ποτά του ανέμελος,
όταν μπαίνει ένας Κινέζος.
Με κάποια μικροαφορμή αρχίζει
ο Κινέζος να δέρνει τον γύφτο
με διάφορες τεχνικές καράτες.
Τον ρίχνει αναίσθητο και
φεύγοντας λέει στον μπάρμαν:
- Όταν σηκωθεί, πες του ότι
αυτή ήταν η τεχνική »Κόκκινος
Δράκος»!
Ξανά την επόμενη μέρα πάλι ο

γύφτος στο μπαρ.
Ξαναμπαίνει ο Κινέζος, »Για
γιου τιν τσίν!!» Πάρτον πάλι
κάτω τον γύφτο!!
Λέει πάλι ο Κινέζος στον
μπάρμαν:
- Πες του γύφτου μόλις
σηκωθεί, ότι ήταν η τεχνική
»Κίτρινος Δράκος».
Την επομένη πάλι το ίδιο, την
μεθεπομένη πάλι το ίδιο…
Μπαίνει λοιπόν μια μέρα με
φόρα ο Κινέζος να πλακώσει
τον γύφτο. Κοιτάει και πουθενά
ο γύφτος.
Έρχεται ο γύφτος από πίσω, και
ακούγεται ένα γκουππππ!
Αναίσθητος ο Κινέζος!!!
Και λέει ο γύφτος στον
μπάρμαν:
- Πες του Κινέζου όταν
σηκωθεί, που δεν το νομίζω,
»Λαμαρίνα Από Ντάτσουν»!

Πουσάπς

Περπατάει ένας γύφτος στο
πάρκο και βλέπει ένα τύπο να
κάνει πουσάπς. Τον πλησιάζει
και του λέει:
- Εεε φίλε! το κορίτσι που
πήνταγες έφυγε?

Κερατούκλης

Περιμένει κάποιος στη στάση,
οπότε έρχεται ένας άγνωστος,
του τσιμπάει το μάγουλο και
του λέει:
- Κερατούκλη!…και φεύγει.
Την άλλη μέρα το ίδιο. Εκεί
που περιμένει το λεωφορείο,
πλησιάζει ο άγνωστος και του
τσιμπάει το μάγουλο.
- Κερατούκλη !…και φεύγει.
Αφού έγινε το ίδιο μερικές
φορές, λέει στη γυναίκα του.
- Ασε ρε γυναίκα, ξέρεις τι μου
συμβαίνει τις τελευταίες μέρες?
Με πλησιάζει κάποιος άγνωστος
με τσιμπάει στο μάγουλο και με
λέει κερατούκλη.
- Μη δίνεις σημασία άντρα μου.
Κανένας τρελός θα είναι.
Την άλλη μέρα τον πλησιάζει
πάλι ο άγνωστος, του τσιμπάει
το μάγουλο και του λέει.
- Κερατούκλη, είσαι και
μαρτυριάρης ε???
Δύο πολύ άτακτα αδελφάκια!
Κάποτε ήταν δύο πολύ άτακτα
αδελφάκια. Η μαμά τους δεν
τα άντεχε άλλο και αποφάσισε
να τα πάει στον παπά της
εκκλησίας να τους μιλήσει.
Ο παπάς πήρε το μικρότερο
αδελφό , του πρόσφερε καρέκλα
και του έκανε την πρώτη
ερώτηση : » Πού είναι ο Θεός;».
Ο μικρός κοίταξε αριστερά,
κοίταξε δεξιά, αλλά δεν έδωσε
απάντηση.
«Πού είναι ο Θεός» τον
ξαναρώτησε ο παπάς.
Ο μικρός ξανακοίταξε γύρω του
αλλά δε μίλησε.
«Πού είναι ο Θεός σε ρωτάω!»,
είπε θυμωμένος ο παπάς.
Ο μικρός σηκώθηκε, βγήκε
γρήγορα από την πόρτα , πήγε
κοντά στον αδελφό του και
του ψιθυρίζει στο αυτί: «Ασε
μεγάλε … υπάρχει πρόβλημα
…«
- «Τι πρόβλημα;», απαντά ο
αδερφός;
- «Να … έχουν χάσει το Θεό
και νομίζουν πως τον πήραμε
εμείς!»

Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα στο Βανκούβερ
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Τη 16η Απριλίου, εορτάστηκε σε όλο τον κόσμο η λαμπροφόρος
Ανάστασις του Κυρίου ημων Ιησού Χριστού. Οι Ελληνορθόδοξες
Κοινότητες στην Δυτική Άκτη του Καναδά τίμησαν τις μέρες με τις
καθιερωμένες λατρευτικές ακολουθίες, συνάξεις νεολαίας, μαζί με
την συνέχιση Ελληνικών παραδόσεων από την πατρίδα.

Το Σάββατο του Λαζάρου, εκτός από τις λειτουργίες για την εορτή,
ο Ιερός Καθεδρικός Ναός του Αγ. Γεωργίου είχε την καθιερωμένη
Σύναξη Νεολαίας για εφήβους (GOYA). Εθελοντές στην Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα του Ανατολικού Βανκούβερ στόλισαν την
εκκλησία με βάγια και έφτιαξαν μικρά σταυρουλάκια για την γιορτή
των Βαϊων.
Τη Κυριακή των Βαϊων, όλες οι Κοινότητες είχαν μεσημεριανό
ψάρι. Στον Αγ. Νικόλαο και Δημήτριο, το Συμβούλιο προσέφερε το
γεύμα δωρεάν. Συγχαρητήρια στο Συμβούλιο για την γενναιόδωρη
προσφορά στους ενορίτες.

Πολλοί πιστοί προσήλθαν στις ακολουθίες του Νυμφίου, το
Ευχέλαιο και την ακολουθία των Παθών.
Συνάξεις Νεολαίας πραγματοποιήθηκαν τη Μεγάλη Πέμπτη το
βράδυ στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά και τη Μεγάλη
Παρασκευή στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου και Δημητρίου με περίπου 50
παιδιά. Ευχαριστίες στις Φιλόπτωχες Αδελφότητες για τις βοήθειες
που προσέφεραν στις συνάξεις νεολαίας όλων των εκκλησιών.
Με σύμμαχο τον καιρό, η περιφορά
των επιταφίων πραγματοποιήθηκε
τη Μεγάλη Παρασκευή. Οι
Κοινότητες ευχαριστούν τις κυρίες
και δεσποινίδες που βοήθησαν
να στολιστούν οι επιτάφιοι τόσο
όμορφα, αλλά και τους κυρίους οι
οποίοι εβάσταξαν τους επιταφίους
γύρω απο τους ναούς.
Στη «Πρώτη Ανάσταση» του
Μεγάλου Σαββάτου, προσήλθαν
αρκετοί πιστοί για Θεία Κοινωνία
στους ναούς. Ο Καθεδρικός Ναός
ειχε και την Σύναξη Νεολαίας για τα μικρά παιδιά (JOY).
Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, διαβάστηκε η καθιερωμένη
εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Σωτηρίου,
αλλά και το μήνυμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Με χαρά όλοι έψαλλαν το
«Χριστός Ανέστη» στις 12 τα μεσάνυχτα στους ναούς μας. Αρκετός
κόσμος παρηκολούθησε και μετάλαβε στις Θείες Λειτουργίες
που ακολούθησαν στους ναούς το βράδυ του Πάσχα. Μετά την
λειτουργία στην Κοινότητα του Σούρρεη, διοργανώθηκε πασχαλινή
τράπεζα με κοτόσουπα και πίτσα για τα παιδιά για όλους που
παρευρέθηκαν.
Το πρωϊ της Κυριακής, όλες οι Κοινότητες ήρθαν μαζί στον
Ι.Ν. Αγ. Νικολάου και Δημητρίου για τον Εσπερινό της Αγάπης.
Το Ευαγγέλιο της Αγάπης διαβάστηκε στα ελληνικά (π. Δ.
Τρυφωνόπουλος), αγγλικά (π. Κ. Οικονόμου), Ισπανικά (π.
Κ. Καλτσίδης), Λατινικά (π. Τ. Πράττας), αλλά και Γερμανικά
(καθηγητής Len Berggren).
Συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές που βοήθησαν αυτές τις
άγιες ημέρες, ιδιαίτερα για τα γεύματα και τις συνάξεις νεολαίας των
εκκλησιών.
Όλοι οι Ιερατικώς Προϊσταμένοι των Ναών, αλλά και τα μέλη των
Συμβουλίων, Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων, σας εύχονται «Χριστός
Ανέστη» και Καλό Πάσχα!
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: 604-438-6400
Website | Facebook | Twitter
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Την Κυριακή του Πάσχα, η ελληνική ορθόδοξη Κοινότητα Σούρεη και περιχώρων έψησε στο προαύλιο
της εκκλησίας αρνιά και είχε μεγάλη επιτυχία από την προσέλευση ομογενών και από το Βανκούβερ.
Στη φωτογραφία ο Πρόεδρος της κοινότητας Σούρεη, κόβει τα ψητά αρνιά για να σερβιρισθούν.
Ευχαριστούμε τον π. Τιμολέων για το άρθρο του και τον κ. Νίκο Στρατιδάκη για τις φωτογραφίες
από τον ‘Αγιο Γεώργιο.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Από

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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ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΝΕΘΛΙΩΝ ΤΟΥ

Τ

ην Κυριακή απόγευμα στο CACTUS ClUB CAFE επί της
οδού Broadway, Ο Αθανάσιος Καραμεσίνης γνωστός στην
παροικία ως ΤΟΜ ΚΑΡΑΣ, εστιάτορας για πολλά χρόνια στο
Βανκούβερ, παλαιότερα ιδιοκτήτης των αλυσίδων εστιατορίων
με το όνομα «Karas Steak House» και σήμερα του εστιατορίου
«ΣΦΗΝΑΚΙ GREEK TAVERNA », γιόρτασε με την οικογένειά
του, τα εγγόνια του και κλειστούς φίλους τα 80 χρόνια γεννεθλίων
του. Ο αγαπητός φίλος ΤΟΜ βλέποντας όλους στην αίθουσα του
εστιατορίου, την οικογένειά του, τα εγγόνια του, συγγενείς και
φίλους συγκινήθηκε ιδιαίτερα και ευχαριστήθηκε για την τιμή που
του κάνανε. Οι αγκαλιές, οι ευχές και η συγκίνηση βάσταξε για
πολλή ώρα.
Τα άφθονα επιδόρπια, τα φαγητά, τα ποτά και γενικά η εξυπηρέτηση
του προσωπικού του εστιατορίου ήταν άψογη.
Συγχαρητήρια στην σύζυγό του Παναγιώτα (Παμ), στις κόρες του
Ευανθία (ΗΒΑ),Νίκη, Χαρίκλεια (ΜΠΙΑ), στον γιό του Διονύση
(Ντένη) και στους συζύγους των για την άψογη διοργάνωση για τα
80 χρόνια γεννεθλίων του συζύγου, πατέρα και παππού, Αθανασίου
Καραμεσίνη.
Πέρασαν τρεις ώρες γεμάτες με ιστορίες και αναμνήσεις των
χρόνων γνωριμίας ανάμεσά τους οι φίλοι που δεν συναντιούνται
και πολύ συχνά καθώς οι υποχρεώσεις και η ηλικία κάνει την
μετακίνησης δύσκολη για πολλούς.
Συγκινητική ήταν η στιγμή που σβύνοντας τα κεριά της τούρτας
των γεννεθλίων του ο Παππούς, ο έγγονός του Θανάσης γιός της
Ευανθίας (ΗΒΑ), ευχαρίστησε όλους που παρευρέθηκαν στα
γεννέθλια του Παππού τους και όλα μαζί τα εγγόνια ευχήθηκαν
στον Παππού χρόνια πολλά με τις λέξεις «σ’αγαπάμε Παππού».
Κώστας Καρατσίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΚ

ΚΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ & ΓΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Σκηνές «ροκ» στο κοινοβούλιο
της ΠΓΔΜ – διαδηλωτές
ξυλοκόπησαν βουλευτές

Δ

ραματική τροπή λαμβάνουν οι
πολιτικές εξελίξεις στην ΠΓΔΜ
καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές
, οπαδοί του VMRO -DPMNE του
Νίκολα Γκρούεφσκι, εισέβαλαν
την Πέμπτη στο κοινοβούλιο και
επιτέθηκαν σε βουλευτές του
Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος
και των κομμάτων της αλβανικής
μειονότητας, οι οποίοι εκείνη την ώρα
εξέλεγαν πρόεδρο του Κοινοβουλίου.
Σημειώνεται ότι εκείνη τη στιγμή οι
61 βουλευτές θα εξέλεγαν, για πρώτη
φορά, Αλβανό πρόεδρο της Βουλής,
κάτι που θα σήμαινε πρακτικά και
εκκίνηση των διαδικασιών για σχηματισμό νέας κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τραυματίστηκαν τέσσερις βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο
επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, Ζόραν Ζάεφ.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως ανακοινώθηκε χθες από την τοπική Αμερικανική Πρεσβεία, στη χώρα
καταφθάνει την Πρωτομαγιά ο αναπληρωτής βοηθός ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα
Ευρώπης και Ευρασίας, Χόιτ Μπράιαν Γι, για να συναντήσει τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας και να
αναζητήσουν διέξοδο από την πολιτική κρίση.
Οι ξένοι πρέσβεις στα Σκόπια απευθύνουν έκκληση για διάλογο και καλούν τον κόσμο να απέχει από
την εμπρηστική ρητορική.
«Αυτή είναι η στιγμή για διάλογο, όχι για βία. Όλοι θα πρέπει να απέχουν από την εμπρηστική
ρητορική. Η αστυνομία έχει την ευθύνη για την τήρηση της τάξης» δήλωσε ο Σουηδός πρέσβης Ματ
Στάφανσον εξ ονόματος των συναδέλφων του από τις πρεσβείες της ΕΕ και των ΗΠΑ στην ΠΓΔΜ.
O αρμόδιος επίτροπος για την Διεύρυνση της ΕΕ, Γιαχάνες Χαν, με ανάρτησή του στο twitter
καταδίκασε με τον πλέον δυνατό τρόπο τις επιθέσεις σε βουλευτές στα Σκόπια . «Η βία δεν έχει θέση
στο Κοινοβούλιο. Η δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει την πορεία της». αναφέρει.
Ο ηγέτης του VMRO-DPMNE Νίκολα Γκρούεφσκι καλεί τον κόσμο, μέσω Facebook, να δείξει
αυτοσυγκράτηση.
«Η βία δεν είναι λύση και πρέπει να εκτονωθεί η κατάσταση. Καλώ σε αυτοσυγκράτηση. Ο κόσμος να
μην υποκύψει στις προκλήσεις του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SDS) και εκείνων που επιθυμούν
να ωθήσουν τη χώρα σε βαθύτερη κρίση και να υλοποιήσουν το σενάριο τους. Πρέπει να εκτονωθεί η
κατάσταση. Το VMRO-DPMNE θα αντιταχθεί σε αυτές τις ενέργειες του SDS που στρέφονται κατά του
κράτους, με νομικά και πολιτικά δημοκρατικά μέσα» αναφέρει ο Γκρουέφσκι.
Πηγή : Η Καθημερινή 28 Απριλίου, 2017.

Καθέλκυση δεύτερου αεροπλανοφόρου
από την Κίνα
Η Κίνα προχώρησε σήμερα
Τετάρτη στην καθέλκυση του
δεύτερου αεροπλανοφόρου
της, το οποίο αποτελεί το
πρώτο που κατασκευάζεται εξ
ολοκλήρου από την ίδια.
Αν και το 50,000 τόνων
αεροπλανοφόρο χρειάζεται
ακόμα αρκετές εργασίες
προτού τεθεί σε πλήρη
λειτουργία, αναλυτές υποστηρίζουν ότι η καθέλκυσή του αποτελεί
ένδειξη των φιλοδοξιών της Κίνας προκειμένου να καταστεί η πιο ισχυρή
στρατιωτική δύναμη της ευρύτερης περιοχής. Το γεγονός αυτό αναμένεται
να έχει ισχυρό αντίκτυπο και έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία στις γείτονες
χώρες.
Η στρατιωτική άνοδος της Κίνας
Ο εξοπλισμός της Κίνας με αεροπλανοφόρα ξεκίνησε με την απόκτηση
του «Varyag» το 1998 από την Ουκρανία. Το «Varyag» ήταν ένα ημιτελές
αεροπλανοφόρο η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε τη δεκαετία του
’80 στη Σοβιετική Ένωση και στην συνέχεια πέρασε στην κατοχή της
Ουκρανίας μετά την διάλυση του σοβιετικού μπλοκ. Το αεροπλανοφόρο
αυτό ρυμουλκήθηκε μέχρι την Κίνα, όπου και υπέστη εκτενείς επισκευές
και προσθήκες, έως ότου εγκαινιάστηκε επίσημα με το όνομα «Liaoning»
το 2012. Αρχικά, η χρήση του προοριζόταν σύμφωνα με το Πεκίνο για
εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς ωστόσο πέρυσι χαρακτηρίστηκε
επίσημα ως ετοιμοπόλεμο.
Το αεροπλανοφόρο στην καρδιά των φιλοδοξιών της Κίνας
Η Κίνα για αρκετά χρόνια διακήρυττε την πρόθεσή της να εξοπλιστεί με
αεροπλανοφόρα, με σκοπό να προστατεύσει τις ακτές της καθώς και τα
ναυτιλιακά της συμφέροντα. Η πρόθεση αυτή δείχνει την διάθεση του
Πεκίνου να επιμείνει στις ισχυρές της αξιώσεις στις θαλάσσιες περιοχές
της ανατολικής και νότιας Κίνας, κατοχυρώνοντας παράλληλα την θέση
της ως η πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη της περιοχής, συναγωνιζόμενη
ακόμα και την παγκόσμια επιρροή αλλά και ηγετική θέση που κατέχουν
αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ. Η σημαντική αυτή ενίσχυση της Κίνας
αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμάχη της με την
Ταιβάν, καθώς το Πεκίνο εξακολουθεί να απειλεί ότι σκοπεύει με τη χρήση
βίας να ανακτήσει ξανά τον έλεγχο της αυτοδιοικούμενης περιοχής με
την οποία διαχωρίστηκε ύστερα από εμφύλια σύρραξη το 1949. Κινεζικά
αεροπλανοφόρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μια προσπάθεια
εκφοβισμού της κυβέρνησης της Ταιβάν, μια κίνηση την οποία η Κίνα έχει
ήδη πραγματοποιήσει στέλνοντας το «Liaoning» στα στενά της Ταιβάν τον
Ιανουάριο του 2017.
Ορμώμενη από έναν ολοένα και αυξανόμενο αμυντικό προϋπολογισμό,
τον δεύτερο μεγαλύτερο ύστερα από τον αντίστοιχο των ΗΠΑ, η Κίνα έχει
εξοπλίσει το ναυτικό της με αντιτορπιλικά πλοία, πυρηνικά υποβρύχια και
άλλα υπερσύγχρονα σκάφη. Την ίδια στιγμή η πολεμική της αεροπορία
εντάσσει στις τάξεις της τέταρτης γενιάς μαχητικά αεροσκάφη, ενώ
βρίσκεται στην διαδικασία κατασκευής πρωτοτύπων για δύο διαφορετικά
πέμπτης γενιάς μαχητικά τύπου stealth.

Η ανελέητη λεηλασία «Βράζει» η Άγκυρα με τον Τραμπ
και
το
μήνυμά
του
για
τη
σφαγή
της Μεσογείου
των Αρμενίων
Bρυξέλλες

Η θάλασσα φτωχαίνει: τα τελευταία 50 χρόνια οι πληθυσμοί των
θαλάσσιων θηλαστικών στη Μεσόγειο συρρικνώθηκαν κατά 41%
και των ψαριών κατά 34%, δείχνει μελέτη για λογαριασμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τα είδη ψαριών με εμπορική
αξία, το 93% υπεραλιεύεται με κίνδυνο κατάρρευσης.
Οι ερευνητές του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου (JRC) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προειδοποιούν στην επιθεώρηση Scientific Reports των εκδόσεων Nature οι πιέσεις που δέχεται η
Μεσόγειος, λόγω της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και
της αλιείας, ωθούν τα οικοσυστήματα πέρα από το σημείο χωρίς
επιστροφή.
Οι μεγαλύτερες μειώσεις της αφθονίας ψαριών και θηλαστικών
καταγράφονται στη Δυτική Μεσόγειο και στην Αδριατική
(περίπου 50% μέσα στην τελευταία 50ετία), ενώ οι μικρότερες
στο Ιόνιο (μόνο 8%).
Το 93% των ιχθυαποθεμάτων, δηλαδή των πληθυσμών ψαριών
που αποτελούν αλιευτικούς πόρους, αντιμετωπίζουν σήμερα
υπερεκμετάλλευση, καθώς αλιεύονται ταχύτερα από ό,τι μπορούν
να αναπαραχθούν.
Στη Μεσόγειο εκτιμάται ότι ζουν συνολικά 10.000 έως 12.000
θαλάσσια είδη, αριθμός που αντιστοιχεί γύρω στο 8% της
παγκόσμιας θαλάσσιας βιοποικιλότητας.
Οι ερευνητές τονίζουν ότι η Μεσόγειος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη
στις ανθρωπογενείς πιέσεις λόγω της χαμηλής πρωτογενούς
παραγωγικότητας, δηλαδή τη χαμηλή παραγωγή φυτοπλαγκτού
στη βάση του τροφικού πλέγματος

25 Απριλίου 2017

«Μια από τις χειρότερες μαζικές ωμότητες του 20ου αιώνα» χαρακτήρισε τη σφαγή των Αρμενίων ο
Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας την οργή της Τουρκίας.
Πάντως, ο Τραμπ απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία».
Με την ευκαιρία της 24ης Απριλίου, επετείου της γενοκτονίας των Αρμενίων, ο Τραμπ «ενώθηκε με την
αρμένικη κοινότητα των ΗΠΑ και όλου του κόσμου στο πένθος για την απώλεια ζωών αθώων και για τα
δεινά που υπέστησαν τόσοι πολλοί» άνθρωποι.
«Σήμερα θυμόμαστε και τιμάμε τη μνήμη αυτών που υπέφεραν στη διάρκεια μιας από τις χειρότερες
μαζικές ωμότητες του 20ου αιώνα», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Πρέπει να θυμόμαστε τις ωμότητες ώστε να αποφεύγουμε να επαναληφθούν».
«Από το 1915 ενάμιση εκατομμύριο Αρμένιοι απελάθηκαν, σφαγιάστηκαν και περπάτησαν μέχρι να
πεθάνουν στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», σημείωσε ο Τραμπ.
Οι Αρμένιοι εκτιμούν ότι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι δολοφονήθηκαν συστηματικά την περίοδο εκείνη
και πολλοί ιστορικοί καθώς και περισσότερες από 20 χώρες αναγνωρίζουν τη γενοκτονία των Αρμενίων.
Από την πλευρά της η Τουρκία ισχυρίζεται μέχρι σήμερα, ότι οι θάνατοι αυτοί οφείλονταν στον εμφύλιο
πόλεμο και τον λιμό, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 300.000 με 500.000 Αρμένιοι και άλλοι τόσοι
Τούρκοι.
Η αναγνώριση της «επώδυνης Ιστορίας», εκτίμησε ο Τραμπ είναι «ένα κρίσιμης σημασίας βήμα για την
ανοικοδόμηση ενός πιο δίκαιου και ανεκτικού μέλλοντος».
Η Άγκυρα επέκρινε «την παραπληροφόρηση» και «τους κακούς ορισμούς» του Αμερικανού προέδρου.
«Αναμένουμε από την αμερικανική κυβέρνηση να μην επικυρώνει μια προκατειλημμένη εκδοχή της
Ιστορίας» και «να λαμβάνει υπόψη της τα δεινά που υπέστησαν όλες οι πλευρές», ανακοίνωσε το
τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.
Ωστόσο ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι ο Τραμπ δεν χρησιμοποίησε ποτέ τη λέξη «γενοκτονία».
Ο Μπαράκ Ομπάμα, που είχε δεσμευθεί να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων, αποχώρησε από
τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο έπειτα από οκτώ χρόνια στην εξουσία, στη διάρκεια των οποίων δεν
τήρησε την υπόσχεσή του προκειμένου να διατηρήσει τις καλές σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία.
Πηγή:tribune.gr

Ο Άγιος Γεώργιος
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ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΦΩΤΟΦΡΑΦΙΕΣ
Νίκου Στρατιδάκη

Από τους δημοφιλέστερους Αγίους
σε όλο τον χριστιανικό κόσμο.
Ονομάζεται, επίσης, Μεγαλομάρτυς και Τροπαιοφόρος. Ειδικά στη χώρα
μας, δεν υπάρχει περιοχή που να μην έχει εξωκλήσι ή εκκλησία αφιερωμένη
στη μνήμη του, ενώ το όνομα Γεώργιος είναι από τα πλέον συνηθισμένα.
Κατά τους συναξαριστές και την Ιερή Παράδοση, ο Γεώργιος γεννήθηκε
μεταξύ 275 και 281 στη Νικομήδεια της Βιθυνίας. Ο πατέρας του Γερόντιος
καταγόταν από πλούσια οικογένεια της Καππαδοκίας και ήταν στρατιωτικός
και Συγκλητικός. Η μητέρα του Πολυχρονία καταγόταν από τη Λύδδα της
Παλαιστίνης. Και οι δύο γονείς του Γεωργίου είχαν βαπτιστεί χριστιανοί.
Μετά τον θάνατο του πατέρα του, η οικογένεια του Αγίου μετακόμισε
στη Λύδδα, την πατρίδα της μητέρας του. Σε νεαρή ηλικία, ο Γεώργιος
ακολούθησε στρατιωτική καριέρα και εντάχθηκε στο Ρωμαϊκό Στρατό.
Γρήγορα ξεχώρισε για τις ικανότητες και την ανδρεία του κι έλαβε το
αξίωμα του Τριβούνου. Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός τον προήγαγε
σε Δούκα (διοικητή) και Κόμη (συνταγματάρχη) στο σώμα της
αυτοκρατορικής φρουράς.
Το 303 μ.Χ. ο Διοκλητιανός άρχισε λυσσαλέους διωγμούς κατά των
Χριστιανών. Ο Γεώργιος αρνήθηκε να εκτελέσει τις διαταγές του και
ομολόγησε την πίστη του. Ο αυτοκράτορας, που δεν περίμενε αυτή τη
συμπεριφορά από ένα δικό του άνθρωπο, διέταξε να υποβάλουν τον
Γεώργιο σε φρικτά βασανιστήρια, προκειμένου να απαρνηθεί την πίστη του.

Με κάθε λαμπρότητα εόρτασε ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου Βανκούβερ.
Το πρωί την Κυριακή 23 Απριλίου
2017 τελέστηκε Πανηγυρική
Αρχιερατική Θεία λειτουργία
προεξάρχοντος του Μητροπολίτη
Τορόντο (Καναδά) κ. Σωτηρίου
και στη συνέχεια η Κοινότητα
παρεχώρησε γεύμα στο οποίο
παρευρέθηκαν 350 άτομα περίπου.
Στη γιορτή παρευρέθηκε ο Γενικός
Πρόξενος του Βανκούβερ κ.
Θάνος Ιωάννου με την συζυγό
του, παλαιοί και νέοι Προέδροι
κοινοτήτων και άλλων ελληνικών
σωματείων.
O Mητροπολιτικός ναός του
Aγίου Γεωργίου που βρίσκεται
σήμερα στο 4500 Arbutus Street χτίστηκε το 1974, για να καλυφθούν οι ανάγκες των ελλήνων που είχαν
αυξηθεί σε μεγάλο αριθμό από το 1927 που πρωτο-ιδρύθηκε η Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ και
η αρχική τοποθεσία του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου και της Κοινότητας ήταν στο
Κιτσιλάνο στην 7th Avenue & Vine Street, το δε Κοινοτικό Κέντρο χτίστηκε μετά το 1977.
(Βλέπετε ιδιαίτερη μνεία στη σελίδα 4).

Αφού τον λόγχισαν, του ξέσχισαν τις σάρκες με ειδικό τροχό από μαχαίρια.
Έπειτα τον έριξαν σε λάκκο με βραστό ασβέστη και κατόπιν τον ανάγκασαν
να βαδίσει με πυρωμένα μεταλλικά παπούτσια. Ο Γεώργιος υπέμεινε
καρτερικά το μαρτύριο και στις 23 Απριλίου 303 αποκεφαλίστηκε στα
τείχη της Νικομήδειας. Την ημερομηνία αυτή τιμάται η μνήμη του σε όλο
τον χριστιανικό κόσμο, με εξαίρεση τις ορθόδοξες εκκλησίες, όταν η 23η
Απριλίου πέφτει πριν από το Πάσχα ή συμπίπτει με το Πάσχα, επειδή η
ακολουθία του περιλαμβάνει αναστάσιμους ύμνους. Στην περίπτωση αυτή,
ο εορτασμός της μνήμης του Αγίου Γεωργίου μετατίθεται για τη Δευτέρα
της Διακαινησίμου.
Το λείψανο του Γεωργίου, μαζί με αυτό της μητέρας του, η οποία
μαρτύρησε την ίδια ή την επόμενη ημέρα, μεταφέρθηκε και τάφηκε στη
Λύδδα. Από εκεί, όπως βεβαιώνουν οι πηγές, οι Σταυροφόροι πήραν τα ιερά
λείψανα της Αγίας Πολυχρονίας και τα μετέφεραν στη Δύση. Επί του τάφου
του Γεωργίου ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε ναό.
Η θαυμαστή καρτερία που επέδειξε ο Γεώργιος κατά τη διάρκεια του
μαρτυρίου του και τα θαύματα που επιτέλεσε, συνετέλεσαν στη μεταστροφή
πολλών παριστάμενων Ρωμαίων στον Χριστιανισμό, με επιφανέστερη
περίπτωση της συζύγου του Διοκλητιανού, Αλεξάνδρας, η οποία ασπάστηκε
τον Χριστιανισμό μαζί με τους δούλους της Απολλώ, Ισαάκιο και Κοδράτο.
Η μνήμη τους τιμάται στις 21 Απριλίου.
Η φήμη του Γεωργίου διαδόθηκε σε όλη την Ανατολή. Ήδη, τον 4ο αιώνα
υπήρχαν στη Συρία ναοί με το όνομά του, ενώ στην Αίγυπτο είχαν χτιστεί
προς τιμήν του 40 ναοί και 3 μοναστήρια. Στην Κωνσταντινούπολη
αναφέρεται ναός του Γεωργίου, ήδη, από την εποχή του Μεγάλου
Κωνσταντίνου.
Οι εκκλησιαστικοί ποιητές, όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός, του
αφιέρωσαν θριαμβευτικούς ύμνους και εγκώμια, ανακηρύσσοντάς τον
«Αστέρα πολύφωτον, ώσπερ ήλιον λάμποντα», «Πρωταθλητάρχην
και πρωτοστράτηγον και μέγαν ταξιάρχην της πίστεως» και της
«πίστεως υπέρμαχον και μάρτυρα αήττητον και νικητήν θεόστεπτον»,
«περιφρουρούντα το εν θαλάσση πλέοντα, τον εν οδώ βαδίζοντα και τον
εν νυκτί κοιμώμενον», μεγαλομάρτυρα τροπαιοφόρον, του οποίου, «το
θαυμάσιον αυτού όνομα εν πάση τη γη άδεται».
Το απολυτίκιο του Αγίου Γεωργίου
Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής
και των πτωχών υπερασπιστής,
ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος,
τροπαιοφόρε, μεγαλομάρτυς Γεώργιε,
πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ
σωθήναι τα ψυχάς ημών.
Ο Άγιος Γεώργιος κατέχει μια σημαντική θέση στο λαϊκό εορτολόγιο.
Οι εορτές του Αγίου Γεωργίου (23 Απριλίου) και του Αγίου Δημητρίου
(26 Οκτωβρίου) ελαμβάνοντο παλαιότερα ως χρονικά ορόσημα για τις
αγροτικές και ποιμενικές συμφωνίες (προσλήψεις βοσκών, καλλιέργεια
κτημάτων κλπ), καθώς διαιρούν τον χρόνο σε δύο εξαμηνίες. Η γιορτή
μέσα στην πασχαλινή περίοδο δίνει την ευκαιρία για ένα ανοιξιάτικο
πανηγυρισμό στα πολλά εξωκλήσια και τις στάνες των κτηνοτρόφων, με
προσφορά γαλακτερών στους επισκέπτες και ζωοθυσίες (κουρμπάνια) προς
τιμή του Αγίου.
Ο Μεγαλομάρτυς Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος είναι ο προστάτης-Άγιος: της
Αγγλίας, των χριστιανών της Παλαιστίνης, της Βηρυτού, της Γεωργίας.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
από Ιωάννα Μπαμπέτα
Ο ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Συγγραφέας: Γιάννης Διακομανώλης
Εικονογράφηση: Χρήστος Δήμος
Ηλικίες: 6+
Εκδόσεις: ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ
Πού να φανταζόταν η κυρία Ευτέρπη
τι θα συνέβαινε εκείνο το πρωινό στη
δημοτική βιβλιοθήκη. Τα γράμματα
και οι εικόνες είχαν χαθεί απ’ όλα τα
βιβλία. Κι ευτυχώς που δεν άργησε να
βρει ποιος έτρωγε τις ιστορίες. Μια
φάλαινα ζωγραφισμένη στον τοίχο της
βιβλιοθήκης, που την έλεγαν Αγησίλαο.
Μια ευφάνταστη ιστορία που μιλά
για τα βιβλία αλλά και για έναν, στην
κυριολεξία, “βιβλιοφάγο”. Πολλές
φορές σηκώνουμε τα χέρια ψηλά
όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα
πρόβλημα. Τελικά, ίσως να αρκεί λίγο γαργαλητό για να κλάψουμε
από τα γέλια και μια δεξαμενή νερού.
Σας φαίνονται περίεργα όλα αυτά; Διαβάστε το βιβλίο και θα δείτε
πως, αν υπάρχει θέληση και φαντασία, όλα γίνονται. Ακόμα και να
μαθαίνει μια φάλαινα στον κόσμο πώς να προστατεύει πραγματικά
τη φύση.
ΧΑΘΗΚΕ Η ΜΠΑΛΑ
Συγγραφέας: Ελένη Γεωργοστάθη
Εικονογράφηση: Λέλα Στρούτση
Ηλικίες: 9-11 ετών
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ο Αντρέας είναι ένα αγόρι με έναν
μπαμπά που καίει το φαγητό και με
μια μαμά που ονειρεύεται ταξίδια
στο εξωτερικό. Ενώ ο κολλητός του
μετακόμισε στο χωριό και το γηπεδάκι
που παίζει μπάσκετ καταλήφθηκε
από μια παρέα μεγαλύτερων που δεν
σέβονται τους κανόνες. Αυτό είναι κι η
αφορμή για να συμβούν πολλά.
Με χιούμορ κι έξυπνες ανατροπές η
συγγραφέας μάς βάζει σε έναν κόσμο
πολύ γνώριμο. Ένα παιδί του σήμερα
βιώνει με το δικό του τρόπο την ανεργία
και την έλλειψη χρημάτων. Παλεύει για
αυτά που πιστεύει και προσπαθεί να κάνει τον πατέρα του να νιώσει
καλύτερα. Ένας ήρωας που θα αγαπηθεί από τους αναγνώστες γιατί
θα μπορέσουν να ταυτιστούν μαζί του. Είναι τελικά μια ιστορία όπου
τίποτα δεν γίνεται όπως το περιμένεις. Γι’ αυτό όταν νομίζεις πως
η μπάλα έχει χαθεί, αυτό που χρειάζεται είναι, πολύ απλά, να μην
εγκαταλείψεις τον αγώνα.

Καζαντζάκεια 2017,,,
Παγκόσμιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός
Τιμητικές Διακρίσεις Ποιημάτων. της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΑΛΙΑΝΔΡΑ
Μέσα σε αυτά και το δικό της με τίτλο
‘’Η αγάπη μου ‘’

Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
Η αγάπη μου για σένα δεν έχει χρώμα
Δεν έχει Πατρίδα
Δεν έχει λέξη
Είναι όλα τα χρώματα
Όλες οι Πατρίδες
κ όλες οι λέξεις πλεγμένες με χάρη
Η αγάπη μου για σένα δεν έχει όνομα
Δεν έχει ανάσα
Δεν έχει χτύπο
Είναι όλα τα ονόματα
Όλες οι ανάσες κ όλοι οι χτύποι σε έναν
Η αγάπη μου για σένα δεν έχει άρωμα
Δεν έχει γεύση δεν έχει αίσθηση
Είναι όλες οι γεύσεις όλα τα αρώματα
κ όλες ο αισθήσεις του κόσμου σε μία
Η αγάπη μου για σένα δεν έχει ταυτότητα
Σαν έναν άγνωστο κυκλοφορεί στη γειτονιά σου
Σαν κλέφτης μπαίνει στο σπίτι σου
κ ότι πολύτιμο δικό της θέλει να το κάνει
Η αγάπη μου για σένα περήφανη βαδίζει
το δρόμο της καρδιάς σου
Την ανηφόρα του πόνου σου
Τα στενά της μοναξιάς σου
Η αγάπη μου για σένα για έναν και μόνο λόγο γεννήθηκε
Να πετάξει από πάνω σου τα πέταλα της θλίψης
και να φυτέψει στο χώμα των καημών σου
τ’ ακριβό λουλούδι του πόθου...
Χριστίνα Γαλιάνδρα

Replace Energy Depleting Habits
with Energy Renewing Ones
Do you feel like you are ‘ready
to take on the world’ every
morning, only to face a sharp
slump in energy levels as the
afternoon rolls on? Do you take
solace in extra coffee shots that
do give you short bursts of energy but they are just that – short
bursts. After the effect wears
down, you may again get back
to experiencing that dragging
feeling.
It is only possible to manage
one’s time to a certain extent –
for it is a finite and one of the
scarcest resource. Energy, on
the other hand is a renewable resource and can be managed with
personal energy management
techniques.
Almost everyone experiences a
crash in their energy levels by
the afternoon, though the extent,
symptoms, and causes vary from
person to person. Here are some
personal energy management
tips to overcome the afternoon
slump and be productive in that
time:
#1 Tailor your schedule to
your energy levels: Our energy
levels are regulated the first
energy dip occurs soon after
lunch, hitting a rock bottom at
3 PM, thereafter it picks up and
energy peaks again at around
6 PM, after which it decreases
steadily through the rest of the
evening. To match your work
schedule to your personal energy

levels, schedule tasks requiring
high alertness before mid-day,
routine tasks/meetings for
afternoon, and brainstorming
sessions during early evening.
If you are one of those who are
always running after deadlines
and chasing clients, chart out
a schedule for your workday
so you can maintain balanced
energy levels throughout.
#2 Get off that chair and move:
Sitting for too long has come to
be known as ‘the new smoking’
for its potential health hazards
– from joint and muscle fatigue
to vision problems, weight
gain, sluggish blood flow, etc.
Schedule an intentional break in
the afternoon and go for a walk/
do chair exercises/hit the office
gym/practise yoga, listen to
some soothing music, catch your
favourite podcast, socialize with
colleagues or just close your
eyes and meditate on your desk
and get some much needed inner
peace.
#3 Eat and drink for the mind,
not belly: Snacking is as important as napping, but the trick
lies in doing it right – you don’t
want to crash again after 20
minutes by all that sugar-rush
to your brain! Snack on stress
reducing superfoods such as
walnuts, fruits, and almonds that
are low in sugar and carbohydrate content, yet pack in a load
of protein to give you sustainable energy to last the rest of the

Ο Mεσημεριανός ύπνος
Ο μεσημεριανός ύπνος μπορεί
να ενισχύσει σημαντικά την
αίσθηση της ευημερίας μας
αλλά και να βελτιώσει τις
καθημερινές μας αποδόσεις.
Ενώ, οι περισσότεροι από εμάς
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
μας, ψάχνουμε το κλειδί και το
μυστικό για να ευτυχίσουμε, μία
πρόσφατη έρευνα έρχεται για να
μας δώσει την απάντηση.
Ένας σύντομος υπνάκος, λοιπόν,
κατά τη διάρκεια της ημέρας
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά
την αίσθηση της ευημερίας που
νιώθουμε αλλά και να ενισχύσει
την καθημερινή μας ενέργεια.
Ο καθηγητής Richard Wiseman,
του Πανεπιστημίου τουHertfordshire, δηλώνει χαρακτηριστικά:
«Προηγούμενες έρευνες έχουν
δείξει ότι ο σύντομος ύπνος, που
διαρκεί λιγότερο από 30 λεπτά,
μας κάνει πιο συγκεντρωμένους,
πιο παραγωγικούς και πιο
δημιουργικούς, και αυτά τα νέα
ευρήματα δείχνουν ... ότι μ’ ένα
σύντομο υπνάκο μπορούμε να
γίνουμε και πιο ευτυχισμένοι».
Η έρευνα, η οποία διεξήχθη για
το Διεθνές Φεστιβάλ Επιστήμης
του Εδιμβούργου, έγινε σ’ ένα
δείγμα 1000 ανθρώπων και
διαπιστώθηκε ότι το 66% των
ανθρώπων που απολαμβάνουν
ύπνους μικρής διάρκειας κατά
τη διάρκεια της ημέρας νιώθουν
περισσότερο το αίσθημα της
ευτυχίας έναντι του 56% αυτών
που προτιμούν να κοιμούνται

περισσότερο και του 60% αυτών
που δεν κοιμούνται καθόλου
κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Αυτοί που επιλέγουν να
κοιμηθούν λίγο κατά τη διάρκεια
της ημέρας είχαν μέσο όρο
ευτυχίας 3,67 σε μια κλίμακα
πέντε σημείων, αυτοί που
κοιμούνται περισσότερο κατα
τη διάρκεια της ημέρας 3.44,
ενώ αυτοί που δεν κοιμούνται
καθόλου είχαν 3.52.
Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το
43% των συμμετεχόντων ηλικίας
18-30 ετών προτιμούσαν
τους ύπνους μακράς διάρκειας
σε σύγκριση με το 30% των
ατόμων ηλικίας άνω των 50
ετών.
Ο καθηγητής Wiseman,
δήλωσε: «Ένα μεγάλο κομμάτι
της έρευνας δείχνει ότι ο
σύντομος υπνάκος βελτιώνει
τις καθημερινές επιδόσεις.
Πολλές εξαιρετικά επιτυχημένες
εταιρείες, όπως η Ben &
Jerry και η Google, έχουν
εγκαταστήσει ειδικούς χώρους
ξεκούρασης έτσι ώστε οι
εργαζόμενοι να ξεκουράζονται
κατά τη διάρκεια της εργασίας
τους».
Πρώην πολιτικοί ηγέτες όπως
ο Sir Winston Churchill και
η MargaretThatcher έχουν
παραδεχτεί ότι ο βραδινός τους
ύπνος κράταγε μόλις τέσσερις
ώρες αλλά κανείς από τους δύο
δεν παρέλειπε το μεσημεριανό
του ύπνο.

day. Likewise, a beverage to stay
hydrated is also of paramount
importance. Avoid sugar-laden canned juices and caffeine
and opt for fresh juices with no
added sugar.
#4 Leverage procrastination
to your advantage: Yes, it’s
possible to productively procrastinate – all you have to do is
learn how. Rather than working
to completely get rid of this
habit, you can use it to do high
priority tasks first, improve
concentration, and even manage
to be productive in that lull of
the mind.
#5 Take a power nap at work is
slowly becoming a popular trend
as companies realize that employees not only feel energized
to work after one, but are also
more creative and innovative in
their ideas. The advantages of
an afternoon nap far outweigh its
cons in terms of time loss.
Replace Energy Depleting Habits with Energy Renewing Ones
The key to maximizing your
personal energy is to identify
what causes it to deplete – is it
your hectic work schedule, personal issues, improper diet and
sleep patterns, lack of exercise,
etc.? Then, go on to carefully
weed out every negative factor
by replacing it with a positive
one and you will begin to see the
results.

Ξένοι αποκτούν
την Ελληνική
Ιθαγένεια και
ψηφίζουν.
Oι Ελληνες
του εξωτερικού
οχι.
Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι
της διασποράς ψηφίζουν
για το δημοψήφισμα στη
χώρα τους Οι Ιταλοί,
Πορτογάλοι οι Αμερικανοί
της διασποράς τους
επιτρέπεται να ψηφίζουν
στις εκλογές της χώρα τους.
Μόνο η Ελλάδα παρά που
το επιτρέπει το σύνταγμά
της δεν το κάνει! “Για να μη
αλλιοώσουμε το εκλογικό
αποτέλεσμα”!
Oι ξένοι όμως αποκτούν
την Ελληνική Ιθαγένεια
και μετά ψηφίζουν
έτσι φαίνονται να είναι
περισσότερο αποδεκτοί!
Αυτό βεβαία είναι εναντία
στο σύνταγμα που καλεί
ο ένας απ τους δυο γονείς
να είναι Ελληνικής
καταγωγής. Κατά τα αλλά
Η Ελλάδα συχνά μιλαει για
τον απόδημο Ελληνισμό και
πάντα ζητά τη βοήθεια μας.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΓΑΜΟΥ 50 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΓΑΜΟΥ 50 ΧΡΟΝΙΑ
Πάνω από τριάντα χρόνια που ασχολούμαι
δημοσιογραφικά με την Ελληνική παροικία δεν
σκεπτόμουνα ποτέ να γράψω στη «ΓΝΩΜΗ»
ή παλαιότερα στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΧΩ» κάτι
για τον ευαυτόν μου μέχρι την ημέρα της 24ης
Απριλίου 2017 που είναι η επέτειος 50 χρόνια γάμου και αυτό όταν είδα τα παιδιά μου
και τα εγγόνια μου σε μια φωτογραφία
δώρου που μας έδωσαν την Κυριακή
του Πάσχα. Τότε κατάλαβα και είδα
ότι όταν, πολλά βράδια, πολλές
εορτές των γεννεθλίων τους, πολλές
Κυριακές απουσίαζα από το σπίτι και
το έκανα για το καλό του ελληνισμού
γιατί κάτι γινότανε στην παροικία
και έπρεπε να παρευρεθώ, δεν μου
κράτησαν κακία. Γιατί αυτό που έκανα
ήταν για να αφήσω πίσω μου ένα
πετραδάκι της ελληνικής ταυτοτητάς
μας εδώ στο Βανκούβερ Καναδά
που δημιούργησα μια ευτυχισμένη
οικογένεια.
Από αριστερά: Τα τέσσερα παιδιά μας
Ο Δημήτρης, η Σάρα-Χαρίκλεια, η Ράνια και
Εκείνο όμως, που θα ήθελα να
ο Γιώργος.
γνωρίζουν πάρα πολλοί ομογενείς ότι
δεν είμαι ο «φωτογράφος»
όπως άκουγα πολλούς να με ονομάζουν όταν τους φωτογράφιζα στις κοινωνικές
εκδηλώσεις της παροικίας μας. Από τα 50 αυτά χρόνια των γάμου μου έχω αφιερώσει
στην ελληνική παροικία με ακρίβεια 34 χρόνια δημοσιογραφίας. Η «ΓΝΩΜΗ» είναι
στα αρχεία της βιβλιοθήκης του UBC, και μιά μέρα που κάποιος από τα παιδιά, τα
εγγόνια ή τα δισσέγγονα μας θα θέλουν να αναζητήσουν κάτι για τον ελληνισμό του
Βανκούβερ ή για κάποια φωτογραφία συγγενών τους, θα έχουν την δυνατότητα να το
βρούν στη βιβλιοθήκη του U.B.C.
50 χρόνια
συντροφικότητας
είναι μια
προσπάθεια
και των δυο.
50 χρόνια
συντροφικότητας
δεν πέρασαν
με μεγάλες
ευκολίες. Η ζωή
μας δεν ήταν
ποτέ στρωμένη
με ροδοπέταλα,
είχε και σκαμπανεβάσματα. Γι’
αυτό η ημέρα της
επετείου των 50
χρόνων γάμου
των γονέων είναι
Εμείς με την φωτογραφίας των παιδιών μας με τα εγγονάκια μας
ένα θαυμάσιο
συναίσθημα για τους
γονείς, τα παιδιά και τα εγγόνια.

Εύχομαι σ΄όλους τους φίλους
και σε κάθε οικογένεια
της παροικίας μας να ζήσουν
για να γιορτάσουν τα 50 και
τα 60 χρόνια του γάμου τους.
Κώστας Καρατσίκης

Τα 11 εγγόνια μας
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(Συνέχεια από σελίδα 5

- Αφού δε σου κρατούν την ημέρα,
χτύπα τους με λιθάρια από δω
ψηλά. - Πού να βρω τα λιθάρια,
εδώ δεν έχουμε, είπε ο άγιος. Έχουμε το χαλάζι.
Έτσι και έγινε. Επήρε το
μεγαλύτερο χαλάζι χτύπησε τους
γεωργούς και κατάστρεφε τους
αγρούς και τους κήπους τους. Από
τότε κρατούν την ημέρα αυτή» .

Ο γεωργός για να αποφύγει την
καταστροφή του μόχθου του ο
γεωργός καταφεύγει στη μαγεία,
στη θρησκεία αλλά συνήθως και
στα δύο μαζί. Με τη βοήθεια της
μαγείας επιχειρεί «να καταδέσει το
χαλάζι», να το «καρφώσει» και να
το «γυρίσει πίσω» χρησιμοποιώντας
μέσα και τους τρόπους, όπως
πυροστιά, μαυρομάνικο μαχαίρι,
κεριά και άνθη του Επιταφίου,
κόκκινο αβγό του Πάσχα, επωδές,
που χρησιμοποιεί, όπως είναι
γνωστό, και σε άλλες περιστάσεις.
Άγιοι προστάτες από το χαλάζι
Τη βοήθεια της θρησκείας
εξασφαλίζει με την αυστηρή
τήρηση της αργίας ορι-σμένων
εορτών ή μνήμης αγίου, που
θεωρείται προστάτης από το χαλάζι
και θεωρεί την παραβίασή της
από τις πιό σοβαρές αιτίες για τη
χαλαζόπτωση. Έτσι π.χ. τηρούνται
αυστηρά σαν αργίες από τους
αμπελουργούς και τους κηπουρούς
σ’όλες σχεδόν τις χαλαζόπληκτες
περιοχές η Μεγάλη Πέμπτη, η
Πέμπτη της Διακαινησίμου, η ημέρα
της Αναλήψεως, της Πεντηκοστής.
Αυτές τις ημέρες δεν πλένουν, δεν
απλώνουν ρούχα, δεν λούζονται,
δεν γνέθουν και δεν πηγαίνουν στο
αμπέλι.
Άη Γιάννης ο Χαλαζιάς
Στην Κεντρική Ελλάδα «κρατούν
την αργία του Αγίου Ιωάννου του
Θεολόγου (8 Μαίου), που τον λένε
μάλιστα «χαλαζιά», γιατί πιστεύουν
ότι ο άγιος «στέλνει το χαλάζι
και καταστρέφει τα σπαρτά». Στη
Μακεδονία την αργία του Αγίου
Γεωργίου και της Αγίας Ελένης που
«φυλάει από το χαλάζι. Το σηκώνει
στο μανίκι της», ενώ στην περιοχή
της Γορτυνίας τη γιορτή της Αγίας
Τριάδας και του Αγίου Αντωνίου.
Σε διάφορες άλλες περιοχές
καταφεύγουν σε αγίους που
θεωρούνται γενκότερα προστάτες

της βλαστήσεως από ασθένειες ή
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως
ο άγιος Τρύφων και ο Προφήτης
Ηλίας ή τοπικούς αγίου, όπως ο
άγιος Αχίλλειος (Κόνιτσα), ο
Κοσμάς ο Αιτωλός (Ήπειρος),
ο άγιος Αρσένιος (Παραμυθιά
Θεσπρωτίας). Ενώ όμως η λατρεία
των αγίων που προαναφέρθηκαν
είναι περιορισμένη τοπικά, η
λατρεία του αγίου Χριστοφόρου, ως
προστάτη από το χαλάζι, καλύπτει
όλο το βορειοελληνικό χώρο, από
την Ήπειρο μέχρι την Ανατολική
Θράκη.
Ειδικότερα στην Ήπειρο πιστεύεται
ότι ο άγιος Χριστόφορος «γυρίζ’ με
το χαλάζ’ στον κόρφο», για αυτό και
τηρούν την αργία της γιορτής του (9
του Μάη) με μεγάλη αυστηρότητα.
«Έχ’ νι σκόλ’ όλοι, γιατί πεισμών’ ου
άγιους». «...Επειδή πολλοί ζητούσι
με εις πόλιν έχειν ή χώραν ή αγρόν,
ή εν οιωδήποτε τόπω μη επέλθη
αυτοίς εκεί, Δέσποτα, χάλαζα, μηδέ
θυμός μηδέ αφορία αμπέλου, αλλ’ ει
και ποτε ηδικούντο, απελθόντος μου
εκείσε, φύλαξον τους τόπους αυτών,
όπως ούτοι αφθόνως λαμβάνουσι
τας αιτήσεις αυτών...»

Στη Μακεδονία (περιοχή Πέλλης)
«για να μη πέφτει χαλάζι και
καταστρέφει τα σπαρτά, τα δέντρα ακόμη και τα ζώα σκοτώνει - φυλάνε
την ημέρα του αγίου Χριστοφόρου».
Και στη Χαλκιδική «εκείνη την
ημέρα οι γεωργοί δεν οργώνουν».
Στο χωριό Καρπερό των Γρεβενών
στις 9 Μαϊου η λειτουργία
συνοδεύεται από δημοτελή
θυσία και «εγκατόρυξη» (ταφή)
των υπολειμμάτων από την από
κοινού κατανάλωση του σφαγίου.
«Συγκεντρώνονται οι κάτοικοι της
περιοχής στο εξωκλήσι του Αγίου
Χριστοφόρου και μετά τη λειτουργία
θυσιάζουν ένα μαύρο αρνί. Η θυσία
γίνεται σ’ ένα λάκκο κοντά στο άγιο
βήμα, σκεπασμένο με μια πέτρα.
Στο λάκκο αυτό χύνεται το αίμα, το
δέρμα και τα κόκκαλα του αρνιού
μετά από το κοινό τραπέζι».
Όταν υπάρχει κίνδυνος να πέσει
χαλάζι μαζεύεται ο κόσμος στον
άγιο Χριστόφορο. Έρχεται και
ο παπάς. «Ανοίγουν και βγάζουν
μερικά κόκκαλα από μέσα. Ο
παπάς φέρνει την εικόνα του αγίου
Χριστοφόρου. Την ακουμπάει πάνω
στην πέτρα, ανάβει και μια λαμπάδα,
διαβάζει την ευχή και το σύννεφο
διαλύεται».
Η τελετή της εκταφής των οστών
του θυσιασθέντος ζώου συνηθίζεται
και σε περιπτώσεις ανομβρίας στην
ίδια περιοχή. Τη γιορτή τηρούσαν
και οι Τούρκοι... Στη Θράκη για
τον ίδιο σκοπό και με την ίδια
αυστηρότητα τηρούν την αργία του
αγίου.

Του Αγίου Χριστοφόρου δε
μπαίνουν στους κήπους και στα
χωράφια, γιατί, αν δουλέψουν, «θα
πέση χαλάζι και θα τους χαλάσει τη
σοδειά» «Ο Αη Χριστόφορος, λένε,
στέκεται με το χαλάζι στο χέρι»
και αλλού πως το έχει στην ποδιά
του το χαλάζι κι ίσια το ρίχνει, άμα
εργαστείς στη γιορτή του».

Στο Φανάρι Κομοτηνής «κάθε
χρόνο στη γιορτή τ’ αποβραδύ
έκαμναν αγρυπνία και την ώρα
που έβγαινε τ’ άστρο, ο αυγερινός,
ανέβαιναν έξω στα χωράφια κι
έκαμναν δέησι να μη ρίχνει χαλάζι.
Κείν’ τη μέρα δεν δούλευαν κι οι
Τούρκοι του Γιαπατζή. Ρωτούσανε
πότε ήτανε η γιορτή τ’ για να μη
δουλέψουν».

Από την ίδια περιοχή προέρχεται
μια παράδοση που αιτιολογεί
την καθιέρωση της αργίας στις 9
Μαϊου: Όταν ακόμη η ημέρα δεν
είχε καθιερωθεί ως αργία, θέλησε ο
άγιος Χριστόφορος να παρουσιαστεί
στο θεό και να παραπονεθεί, αλλά
ο φύλακας άγγελος της Πύλης τον
ρώτησε τί θέλει και μαθαίνοντας
την αιτία τον συμβούλεψε:

Στην Κομοτηνή, τέλος, όπως
αναφέρει ο Στίλπων Κυριακίδης,
«του Χριστοφόρου δε δ’ λεύουν».
Είνι για του χαλάζ’». Ο άγιος
Χριστόφορος (250 περ. π.Χ.)
ανήκει στους λαϊκούς μάρτυρες
τόσο της Ανατολικής όσο και της
Δυτικής Εκκλησίας και θεωρείται
από το ελληνικό λαό καθώς και

τους ευρωπαϊκούς λαούς προστάτης
από διάφορες συμφορές, όπως
είναι οι επιδημίες, η κακοκαιρία, τα
ατυχήματα κ.ά.
Η εικονογραφική παράδοση είναι
διττή. Η μία τον θέλει Κυνοκέφαλο,
επειδή ήταν πολύ όμορφος και
παρακάλεσε το Θεό να τον κάνει
άσχημο.
Η σύνδεσή του με τα απότομα
καιρικά φαινόμενα, όπως είναι
η χαλαζόπτωση, αποτελεί
ενδεχομένως ένα στοιχείο για την
συσχέτισή του με τους αιγυπτιακούς
Κυνοκεφάλους δαίμονες. Στην
απόδοση της ιδιότητας του
προστάτη από το χαλάζι στον άγιο
Χριστόφορο συνετέλεσε προφανώς
η εποχή που γιορτάζει (9 Μαϊου)
που θεωρείται η πιο κρίσιμη για
τις επιπτώσεις της χαλαζόπτωσης
στη γεωργική παραγωγή. Η
άλλη παράδοση τον παριστάνει
με κανονικά χαρακτηριστικά να
κουβαλάει στον ώμο το Χριστό, τον
οποίο περνάει από ένα ποτάμι (Χριστοφόρος).
Ως Χριστοφόρος είναι σήμερα ο
προστάτης των αυτοκινητιστών. Στο
εύλογο ερώτημα, γιατί η λατρεία
του αγίου αυτού εντοπίζεται
ειδικά στο Βόρειο Ελληνικό χώρο,
όπως τουλάχιστον προκύπτει
από τη σχετική έρευνα τόσο σε
έντυπα όσο και στο χειρόγραφο
υλικό του Κέντρου Ερεύνης
της Ελληνικής Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών, και γιατί έχει
τέτοια διάδοση σε σύγκριση με
την περιορισμένη τοπικά λατρεία
άλλων αγίων, την απάντηση δίνει
η διάδοση της λατρείας του αγίου
Χριστοφόρου στον βορειοελληνικό
χώρο οφείλεται στις καιρικές
συνθήκες που επικρατούν την εποχή
της εορτής του αγίου ή σε τοπική
λατρεία του αγίου, προερχομένη
από τη Μ. Ασία (Καππαδοκία),
που απλώθηκε στο χώρο αυτό,
όπου επικρατούν οι ίδιες δυσμενείς
συνθήκες κλίματος. Την υπόθεση
αυτή ενισχύει και η παρουσία
εικόνων του αγίου Χριστοφόρου σε
ναούς των Μικρασιατών Ελλήνων
προσφύγων στους τόπους όπου
εγκαταστάθηκαν.
Στο ερώτημα εξ άλλου, γιατί
αποδίδεται στον άγιο η ιδιότητα
του προστάτη από το χαλάζι, η
απάντηση θεωρούμε ότι δίδεται
από τη διήγηση που υπάρχει
στο συναξάριο του αγίου - που
σώζεται σε κώδικα του ΙΑ΄ αιώνα
- και απηχεί ασφαλώς παλαιότερη
παράδοση, όπου αναφέρεται ότι
ο άγιος σε προσευχή του προς
τον θεό, όταν τον οδηγούσαν στο
μαρτύριο είπε: «Κύριε, δος χάριν
τω σώματί μου, ίνα πας ο έχων

λείψανόν μου φανερώς δύναται δι
αυτού απελαύνειν τους δαίμονας.
Αλλά και επειδή πολλοί ζητούσι με
εις πόλιν έχειν ή χώραν ή αγρόν,
ή εν οιωδήποτε τόπω μη επέλθη
αυτοίς εκεί, Δέσποτα, χάλαζα,
μηδέ θυμός μηδέ αφορία αμπέλου,
αλλ’ ει καί ποτε ηδικούντο,
απελθόντος μου εκείσε, φύλαξον
τους τόπους αυτών, όπως ούτοι
αφθόνως λαμβάνουσι τας αιτήσεις
αυτών... Και ήλθεν αυτώ φωνή
εκ του ουρανού. Κατά το αίτημά
σου έσται σοι, και ου μη λυπήσω
σε έως του αιώνος. Και εν τούτω
θαυμασθήσει..»
Οι Μάηδες στο Πήλιο...
Στο Πήλιο ο ερχομός του Μάη
γιορταζόταν παλιότερα– και
αναβίωσε κάποιες φορές από το
1957 και εξής στη Μακρινίτσα με ιδιαίτερες εκδηλώσεις. Κατά
μία περιγραφή, την παλαιότερη,
του Ζωσιμά Εσφιγμενίτη το
1892 «Τη α΄ Μαϊου άγουσι τινές
νουμηνίαν μετημφιεσμένοι και
προσωπιδοφορημένοι όντες εν
συνεταιρισμώ και συνοδεία δέκα
έως δώδεκα, ων έκαστος φέρει
ίδιον όνομα, ως ιατρός, γενίτσαρος,
αράπης κτλ. Έχοντες μεθ’ εαυτών
και νεανίαν τινά όλον κεκαλυμμένον
δι’ ανθέων, όν ονομάζουσι «
μαγιόπουλον» και περιερχόμενοι
ανά τας οδούς και ρύμας του
χωρίου άδουσι και χορεύουσιν επί
προαιρετική αμοιβή.
Τα αδόμενα δε ιδιόρρυθμα άσματα
εισί τάδε:
Μάη μου, Μάη δροσερέ κι Απρίλη
λουλουδάτε,
Ο Μάης με τα τριαντάφυλλα κι
Απρίλ’ς με τα λουλούδια,
Όλον τον κόσμο γέμουσι τ’ άθη και
το λουλούδι,
Το νιόνε περικύκλουσες μες της
κυράς την πόρτα.
Άνοιξε, πόρτα της κυράς, πόρτα της
μαυρομάτας,
Να μπω να διώ τη λιγυρή, πώς
στρώνει, πώς κοιμάται,
Πώς στρώνει στα τριαντάφυλλα,
κοιμάται στα λουλούδια.
Πώς να την πω να σηκωθεί, πώς να
την πω να κάτσει.
Να την ειπώ αγιόκλημα, το κλήμα
κόμπους έχει,
Να την ειπώ τριαντάφυλλο κι από τ’
αγκάθι βγαίνει,
Να την ειπώ βασιλικό κι από τη
μυρουδιά του.
Ακόμη: Αφέντη κι αφεντούτσικε,
πέντε φορές αφέντη,
Λύσε τ(ο), αφέντη μ’, λύσε το, το
χρυσομάντηλό σου,
Κι αν έχεις γρόσια δός μας τα,

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
(Συνέχεια από σελίδα 18)

The Greek Orthodox Community of
East Vancouver is happy to announce
that registration has begun for:
H Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Ανατολικού Βανκούβερ
ανακοινώνει ότι έχουν αρχίσει οι εγγραφές για τα ακόλουθα
προγράμματα:
-G.O.D.S kids program : ελληνικό-ορθόδοξο προγράμμα για παιδιά
προσχολικής ηλικίας (2.5-5 χρόνων)
- Ελληνικό Σχολείο: νηπιαγωγείο μέχρι 7η τάξη
- Ελληνικό Γυμνάσιο: 8η τάξη και 9η-12η τάξη
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το σχολείο
greekschoolstnicholas.dimitri@gmail.com ή
στο γραφείο της κοινότητας (604) 438-6432
G.O.D.S Kids Program
(Greek Orthodox Developmental Studies Program)
For children 2.5 to 5 years old
Greek School: Kindergarten to Grade 7
Greek High School: Grades 8 & 9-12
For more information please contact our School at:
greekschoolstnicholas.dimitri@gmail.com
Or at our Community office (604) 438-6432
4541 Boundary Rd, Vancouver, BC V5R 2N5

Socrates Annual Dinner
Dance Fundraiser
Socrates Greek School is excited to promote our annual Fundraising
Dinner Dance!
This is a wonderful opportunity for our children to experience our
Greek Culture with Kefi, Glendi and Xopo.
We invite and encourage all of our families to help promote and tell
all their family and friends.
We can’t express enough how important the success of this fundraising event is to our school.
Tickets are available now, email: info@socratesgreekschool.org or
get your tickets from your school principle!
The event will take place on Saturday May 6th at the Greek Orthodox Church of East Vancouver in the basement hall located at:
St. Nicholas & Demetrios Greek Orthodox Church
4641 Boundary Road, Vancouver BC

Cocktails @ 6PM
Dinner @ 7PM
Tickets: Adults $50.00 / Children $25.00
DJ Alpha Video, Door Prize, Raffles and our Grand prize
$1000.00 trip giveaway.
Please let your principle/teacher know or respond to this email if you
would like to reserve your tickets now.
We will not be selling tickets at the door this year as we only have a
limited amount. Don’t miss out!
Please remember that this is our only fundraiser so your attendance is needed and appreciated.
Thank you,
Zoey Giannias
President
Socrates Greek School
info@socratesgreekschool.org

φλουργιά μη τα λυπάσαι,
Κι αν τα λυπάσαι τα φλουριά, δός
μας δεκαπεντάρια.
Δός μας τα, αφέντη, δός μας τα, να
πούμε για την υγειά σου,
Για την υγειά σ’, αφέντη μου, για την
καλή χρονιά σου,
Να ζήσης χρόνους εκατό και να τους
ξεπεράσεις,
Κι απ’ τους διακόσιους κι εμπροστά,
ν’ ασπρίσεις, να γεράσεις,
Ν’ ασπρίσεις σαν τον Όλυμπο, σαν τ’
άσπρο περιστέρι.
Και του χρόνου.
Το έθιμο έχει ζωγραφίσει στις αρχές
του 20ού αιώνα ο λαϊκός ζωγράφος
Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, ενώ ο
Γεώργιος Αδρακτάς κάνοντας λόγο
για την σηροτροφία (καματερός)
στο Πήλιο αναφέρεται στη συνήθεια
των γυναικών για προληπτικούς
λόγους «κατά την πρωτομαγιάν
αποσπώσιν εκ του μάη ήτοι του
παιδός, όστις εστολισμένος δι’
ανθέων χορεύει κατά την πρώτην
του Μαϊου προ των οικιών υπό τον
ήχον τυμπάνου, τεμάχιον ορμαθιάς
από μαϊολούλουδα, ταύτα δε μετά
χαράς κρεμώσιν εις την πρώτην
σταντοσιάν, επειδή τούτο θεωρείται
ως συντελεστικόν καλής εσοδείας».
Περιγραφή των Μάηδων στο
Πήλιο μας δίνει το 1931 στη Νέα
Εστία ο Γιάνης Κορδάτος. Μετά
την αναβίωσή τους (1957) οι
περιγραφές είναι πολλές (Κ. Λιάπης,
Αποστολία Νάνου-Σκοτεινιώτη. Δ.
Λαμπαδάρης, Κ. Καρυδάκης κ.ά.)
και αφορούν σε όλα τα χωριά του
Πηλίου.
Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες
πληροφορίες ομάδες ανδρών
ντυμένων με διάφορα ρούχα και
προσωπίδες παράσταιναν τον
αράπη, το γιατρό, το γέρο και
τη γριά, τον φουστανελά, τον
γενίτσαρο, τη χανούμισσα και στη
μέση πάντοτε έναν νέο στολισμένο
με λουλούδια, που κρατούσε
ένα ξύλο στολισμένο επίσης με
λουλούδια, το μαγιόξυλο. Η ομάδα
συνοδευόταν από οργανοπαίχτες
με ζουρνά, νταούλι, βιολί και
περιερχόταν τα σπίτια και τα
μαγαζιά και παρίστανε πως ο νέος
πέθαινε και ο γιατρός με τη βοήθεια
και της γριάς τον ξανάφερναν
στη ζωή. Τραγουδούσαν και τα
παραπάνω τραγούδια.

ΠΕΝΘΗ
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ΜΑΒΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
1936-2017
Πέθανε στο Βόρειο Βανκούβερ στις 29 Μαρτίου
2017 η ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΑΒΡΑΚΗ. Γεννήθηκε στο χωριό
Τσιβάρα στα Χανιά τον Μάϊο του 1936 και το 1962
ήρθε στον Καναδά για να συναντήση τον Αντώνη με
τον οποίον πατρεύτηκε και εγκατεστάθηκαν στο Βόρειο
Βανκούβερ. Στις 5 Απριλίου 2017 έγινε το τρισάγιο
στον Ι.Ναό του Αγίου Γεωργίου και στις 6 Απριλίου
έγινε η κηδεία και η ταφή στο κοιμητήριο του Capilano
View Cemetery.
Στον σύζυγό της Αντώνη, στα παιδιά της Ιωάννη, Αναστασία (Brent). Στο
έγγονα Jordan κσι στον αδελφό Μανώλη (Αιμηλία) και σε όλους τους
συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΨΕΥΤΕΑΣ ΠΗΤΕΡ
1932-2017
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 2 Απριλίου 2017. Το τρισάγιο
έγινε στις 5 Απρλίου 2017 στο Chapel of Mount Pleasant Funeral Home, η κηδεία έγινε στον Ι.Ναό του Αγίου
Γεωργίου και η ταφή στο κοιμητήριο Forest Lawn Memorial Park Burnaby.
Στην σύζυγό του Βίκη, στον γιό του Γιώργο (Christine),
στα εγγόνια του Πήτερ και Σταυρούλα. Επίσης στα
αδέλφια του Pete, Paul και στην αδελφή τουΕυσταθία, και σε όλους τους
συγγενείς, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (Helen)
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 15 Απριλίου 2017 η
ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ. Η Ελένη Αγγελοπούλου
γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1933 στο κροκύλιον
Δωρίδος.Το τρισάγιο θα γίνει στις 18 Απριλίου 2017
στις 8 μ.μ. στον Καθεδρικό Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου και
η κηδεία στις 19 Απριλίου 2017. Η ταφή έγινε στο
κοιμητήριο του Valley View Surrey, B.C.
Στα παιδιά της Άγγελο, Μαρία (Νίκο), Αφροδίτη
(Τζιμ), στα εγγόνια της Γιώργο, Ελένη,Πήτερ, Γιώργο, Λένα και σε όλους
τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΚΟΦΟΥ ΔΕΣΠΙΝΑ
1953-2017
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 20 Απριλίου
2017. Η κηδεία της έγινε στον Ι.Ναό των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου την Παρασκευή 28
Απριλίου 2017 και η ταφή στο κοιμητήριο στο
Forest Lawn Cemetery Burnaby. Στον σύζυγό
της Θανάση, στα παιδιά της Μάχη, Ιωάννα
στους γαμπρούς της Δήμο και Θωμά, στα
εγγόνια της ,Michael, Athan, Anastasia, Despina.
Και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

Ως προς τις λεπτομέρειες οι
περιγραφές που διαθέτουμε
διαφέρουν μεταξύ τους. Ωστόσο
κοινό στοιχείο που χαρακτηρίζει το
μαγικοθρησκευτικό δρώμενο του
Πηλίου και το συνδέει με ανάλογα
ανοιξιάτικα δρώμενα του ελληνικού
χώρου (Ζαφείρης, Φουσκοδέντρι,
«Πεθαμένος») είναι η συμβολική
μιμική αναπαράσταση θανάτου
και ανάστασης στο αποκορύφωμα
της άνοιξης και στην αρχή της
καρποφορίας. Όπως έχει γράψει για
την παλιά « Αθηναϊκή Πρωτομαγιά
» ο Δημ. Καμπούρογλους, η
« η πρώτη Μαϊου συνεκέντρωσε
την ελπίδα της βλαστήσεως, την

χαράν της ανθίσεως και την
αθανασίαν της καρπώσεως,
εκπροσωπήσασα συμβολικώς
και την άνοιξιν ολόκληρον».

*Η Δρ Αικατερίνη ΠολυμέρουΚαμηλάκη, είναι τ. Διευθύντρια
του Κέντρου Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών
Πηγή: Η Καθημερινή 1η Μαϊου
2017

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.

ΓΝΩΜΗ - OPINION

We Ar e Member s

