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Mεγάλες απώλειες για Μέρκελ,
πανωλεθρία για Σούλτς
Κυριακή 24/09/2017

Άνοδος – σοκ για την Ακροδεξιά

Ποια είναι η Ελληνίδα
που διεκδικεί την αρχηγία
κόμματος στον Καναδά
12 Σεπτεμβρίου 2017
Είναι Ελληνίδα, μόλις 35 ετών, βουλευτής στην ομοσπονδιακή
Βουλή του Καναδά από το 2008 -σε εκλογική περιφέρεια της
επαρχίας Μανιτόμπα- και υποψήφια σήμερα για την ηγεσία του
Νέου Δημοκρατικού Κόμματος (NDP).
Το NDP είναι ο τρίτος σε δύναμη πολιτικός σχηματισμός της χώρας,
ο οποίος στις εκλογές του 2015, παρότι έχασε σημαντικό μέρος της
εκλογικής ισχύος του, έχει ποσοστό 19,7%.

Ν

ίκη, όπως αναμενόταν
άλλωστε, αλλά
πύρρειος ήταν αυτή που
σημείωσε η Άνγκελα Μέρκελ
στη χθεσινή κρίσιμη - όχι
μόνο για τη Γερμανία αλλά
για ολόκληρη την Ευρώπη –
εκλογική αναμέτρηση.
Οι Χριστιανοδημοκράτες
κατέλαβαν με άνεση την πρώτη
θέση, σημειώνοντας, όμως,
απώλειες της τάξης του 8%. Η
CDU/CSU έχασε μεγάλο μέρος
της δύναμής της, καταγράφοντας
το χαμηλότερο πόσοστό της από
το 1949.
Ακόμη πιο απογοητευτικό ήταν
το αποτέλεσμα για τον ηγέτη
των Σοσιαλδημοκρατών Μάρτιν
Σουλτς, οδηγώντας το κόμμα
του στη χειρότερη επίδοση όλων
των εποχών.
Τρίτη δύναμη στον πολιτικό
χάρτη της Γερμανίας
αναδεικνύεται το ξενοφοβικό
AfD με μια εξίσου ιστορική
επίδοση που έρχεται να
επιβεβαιώσει τους φόβους για
μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς.
Στην Μπούντεσταγκ
επανέρχονται οι Φιλελεύθεροι
ως τέταρτο κόμμα ενώ
ακολουθούν οι Πράσινοι
και τελευταίο το κόμμα της
Αριστεράς.
Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι
η Άγκελα Μέρκελ
γίνεται μαζί με τον μέντορά της
Χέλμουτ Κολ, ο οποίος ηγήθηκε
της επανένωσης της Γερμανίας,
και με τον Κόνραντ Αντενάουερ,
ο οποίος ανέλαβε την
αναγέννηση της χώρας μετά τον

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η τρίτη
καγκελάριος της μεταπολεμικής
Γερμανίας που κερδίζει τέσσερις
εθνικές εκλογές.

Bild, προειδοποιώντας τους
Γερμανούς να μην αφήσουν
άλλους να αποφασίσουν για το
μέλλον της χώρας τους.

Τα βλέμματα σύσσωμης της
Ευρώπης ήταν στραμμένα χθες
στη Γερμανία από τις 8 το πρωί
τοπική ώρα, οπότε και άνοιξαν
οι κάλπες στις 299 εκλογικές
περιφέρειες της χώρας.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε
στις 18:00 (τοπική ώρα, 19:00
ώρα Ελλάδος). Η συμμετοχή
των ψηφοφόρων στη διαδικασία
κρίνεται ικανοποιητική,
κυμαινόμενη στο 75,9%, δηλαδή
σε υψηλότερα επίπεδα με αυτά
της προηγούμενης εκλογικής
αναμέτρησης του 2013, που είχε
φτάσει το 71,5%.

Σχεδόν 61,5 εκατ. Γερμανοί
πολίτες κλήθηκαν να
αποφασίσουν ποια θα είναι
η επόμενη κυβέρνηση της
ισχυρότερης ευρωπαϊκής
οικονομίας.
Από τους πρώτους υποψηφίους
που άσκησαν το εκλογικό
τους δικαίωμα ήταν ο Μάρτιν
Σούλτς, ο οποίος έφτασε
στο εκλογικό κέντρο, στο
Βουρσέλεν, συνοδευόμενος από
την σύζυγό του. «Αυτή ήταν η
καθοριστική ψήφος» δήλωσε με
χιουμοριστική διάθεση ο Σουλτς
κατά την αποχώρησή του.
Στις 15.30 ώρα Ελλάδας
έφτασε στο εκλογικό κέντρο
του Βερολίνου, η Άγκελα
Μέρκελ, ντυμένη στα κόκκινα
και χαμογελαστή Στο πλάι
της βρισκόταν ο σύζυγός της
Γιόακιμ Σάουερ, καθηγητή,
της Ακαδημίας Επιστημών
στη γερμανική πρωτεύουσα.
Ο τελευταίος ως τζέντλεμαν,
κρατούσε την ομπρέλα πάνω
από το κεφάλι της γερμανίδας
καγκελάριου.
Μήνυμα κατά της αποχής
είχε στείλε, νωρίτερα, ο
πρόεδρος της χώρας ΦρανκΒάλτερ Σταϊνμάγερ σε
άρθρο του στην Κυριακάτικη

Μέχρι την τελευταία στιγμή,
μεγάλη ήταν η μάχη για την
ψήφο των αναποφάσιστων, το
ποσοστό των οποίων ακόμα
και λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι
κάλπες έφτανε σχεδόν στο 30%.
Οι ψηφοφόροι έπρεπε να ρίξουν
στην κάλπη δύο ψήφους, μια για
τον υποψήφιο που προτιμούσαν
από την εκλογική τους
περιφέρεια και μια άλλη για το
κόμμα της επιλογής τους.
Όσον αφορά στους υποψήφιος
αυτοί που θα λάβουν τους
περισσότερους σταυρούς,
κερδίζουν μια θέση στη Βουλή,
καταλαμβάνοντας έτσι τις μισές
θέσεις του Κοινοβουλίου.
Οι υπόλοιπες έδρες
κατανέμονται αναλόγως του
ποσοστού το οποίο έχει λάβει
το κάθε κόμμα σε εθνικό
επίπεδο, με την προϋπόθεση
ότι έχουν πιάσει το όριο του
5% για την είσοδό τους στην
Μπούτεστανγκ.
Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό
Κοινοβούλιο απαρτίζεται από
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Η Νίκι Αστον πριν από λίγες μέρες (το περασμένο Σάββατο) είχε
γενέθλια. Ομως, οι γιορτές που περιμένει είναι μπροστά της. Και
έχουν δυο κρίσιμους σταθμούς.
Ο πρώτος την 1η Οκτωβρίου όταν και θα ανακοινωθεί το όνομα του
υποψηφίου που θα επικρατήσει στην εσωκομματική ψηφοφορία
για την ηγεσία του κόμματος που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Και
ο δεύτερος, μέσα στον Νοέμβριο όταν θα γεννήσει τα δίδυμα που
κυοφορεί.
Η προχωρημένη εγκυμοσύνη της ήταν και ο λόγος που το απόγευμα
της Κυριακής δεν ταξίδεψε στο Βανκούβερ της Βρετανικής
Κολομβίας για να συμμετάσχει στο τελευταίο ντιμπέιτ των
τεσσάρων συνολικά υποψηφίων, αλλά εμφανίστηκε στη συζήτηση
μέσω οθόνης.
Λίγο μετά το τέλος της τηλεμαχίας η Νίκι Αστον, σε δήλωση
της, ανέφερε ότι «σήμερα είχαμε μια ακόμη ευκαιρία να δείξουμε
πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Η κίνησή μας έχει εθνική δυναμική
συσπειρώνοντας Καναδούς, από την μια ακτή της χώρας ώς την
άλλη».

Δυναμική προσωπικότητα, πολυμαθής,
πολύγλωσση και οραματίστρια
Η Νίκι Αστον ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της για την ηγεσία
του κόμματος στις 7 Μαρτίου. Για όσους την γνωρίζουν η απόφαση
της δεν ήταν έκπληξη. Δυναμική προσωπικότητα, πολυμαθής,
πολύγλωσση και οραματίστρια η 35χρονη Νίκι φιλοδοξεί να ηγηθεί
ενός κόμματος που έχει σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο.
Ο πατέρας της, Στηβ Αστον, έχει διατελέσει υπουργός σε
επαρχιακές κυβερνήσεις του Κεμπέκ. Και η μητέρα της Χαρίκλεια
Δημητρακοπούλου είναι αυτή που της εμφύσησε την ελληνική
παιδεία.
Το 2004, σε ηλικία 22 ετών, ήταν εθελόντρια στους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Αθήνας, βοηθώντας με τα καλά ελληνικά της τις
ολυμπιακές αποστολές του Καναδά αλλά και της Κίνας.
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598 βουλευτές. Τα κόμματα τα

οποία συμμετείχαν στις εκλογές
ήταν συνολικά 42 και οι υποψήφιοι
4.828.
Ιστορική επίδοση
των ακροδεξιών
Το αντι-ισλαμικό και αντιμεταναστευτικό κίνημα που
ιδρύθηκε πριν μόλις τέσσερα
ετοιμάζεται να καταλάβει 86 έως 89
έδρες στην κάτω βουλή.
Το AfD απορρίφθηκε από όλες
τις άλλες πολιτικές παρατάξεις
και χαρακτηρίσθηκε «ντροπή για
τη Γερμανία» και κατά συνέπεια
δεν υπάρχει καμία περίπτωση
να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε
κυβερνητικό σχήμα.
Ωστόσο, μεσοπρόθεσμος στόχος
του, όπως τον διατύπωσε η εκ των
επικεφαλής του Αλίτσε Βάιντελ
είναι από το 2021 να είναι σε θέση
να κυβερνήσει.
Για πρώτη φορά εδώ και 70 χρόνια,
οπαδοί του ναζισμού θα λάβουν
ξανά το λόγο στο κοινοβούλιο,
εκμεταλλευόμενοι την σκληρή
λιτότητα που έχει επικρατήσει σε
όλη την Ευρώπη σε συνδυασμό με
τα τεράστια προβλήματα που έφερε
στη Γηραιά Ήπειρο η προσφυγική
κρίση.
Η Εναλλακτική για τη Γερμανία,
τμήμα της οποίας επιδιώκει
συνεργασία με το Εθνικό Μέτωπο
της Γαλλίας ή το FPO της Αυστρίας
τράβηξε στα άκρα την ρητορική της.
Οι υποστηρικτές του AfD διέκοπταν
συστηματικά τις προεκλογικές
συγκεντρώσεις της Μέρκελ με
σφυρίγματα και γιουχαΐσματα,
κυρίως στην πρώην Ανατολική
Γερμανία, όπου οι ψηφοφόροι
εξέφρασαν σε μεγάλα ποσοστά
τη δυσαρέσκειά τους προς την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Μέρκελ: «Ήλπιζα σε καλύτερο
αποτέλεσμα»
«Ήλπιζα σε ένα καλύτερο
αποτέλεσμα, αλλά έχουμε πίσω μας
μια πολύ ιδιαίτερη κοινοβουλευτική
περίοδο και πετύχαμε τον
στρατηγικό μας στόχο»,
παραδέχθηκε η Άγκελα Μέρκελ στις
πρώτες δηλώσεις της.
Για την επιτυχία της Εναλλακτικής
για την Γερμανία (AfD) τόνισε ότι
«το πρόβλημα είναι το AfD. Αυτούς
τους ψηφοφόρους πρέπει να τους
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ξανακερδίσουμε, δίνοντας καλές
λύσεις στα προβλήματα».
Ο Χορστ Ζέεχοφερ, επικεφαλής
της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης
(CSU), του αδελφού κόμματος των
Χριστιανοδημοκρατών της Μέρκελ
στη Βαυαρία, δήλωσε ότι τα
ποσοστά της Χριστιανικής Ένωσης
μειώθηκαν επειδή άφησε «ανοικτή
τη δεξιά της πτέρυγα».
«Δεν θα κατηγορήσω κανέναν
(για το αποτέλεσμα)», πρόσθεσε,
επισημαίνοντας ότι το κόμμα
θα πρέπει να εργαστεί για να
ανακτήσει την εμπιστοσύνη των
ψηφοφόρων. «Έχουμε ένα κενό
στα δεξιά και θα το κλείσουμε με
πολιτικές που θα διασφαλίζουν ότι η
Γερμανία θα παραμείνει Γερμανία»,
υπογράμμισε.
Ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, στέλεχος
της Χριστιανοκοινωνικής Ενωσης
της Βαυαρίας (CSU) δήλωσε ότι
«για το σύνολο των μελών της
κυβέρνησης η σημερινή (σ.σ.
χθεσινή) βραδιά αποτελεί μία
μεγάλη απογοήτευση».
Σούλτς: «Είναι μια πικρή ημέρα»
Για πικρή ημέρα έκανε λόγο
από την πλευρά του ο εμφανώς
απογοητευμένος ηγέτης του
Σοσιαλδημοκρατκού Κόμματος
(SPD) Μάρτιν Σουλτς μετά την
βαριά ήττα που υπέστη.
«Χάσαμε τις εκλογές», σημείωσε
και παράλληλα επεσήμανε ότι οι
ψηφοφόροι έστειλαν ξεκάθαρο
μήνυμα ότι επιθυμούν το SPD στην
αντιπολίτευση.
««Με το σημερινό αποτέλεσμα
τελειώνει η συνεργασία
ανάμεσα στην CDU και την
SPD. Συμφωνήσαμε όλοι να
γίνουμε το μεγαλύτερο κόμμα της
αντιπολίτευσης» σημείωσε.
Σε ό,τι αφορά την προεδρία του
κόμματος, ο Σουλτς δήλωσε ότι
θα θέσει υποψηφιότητα για την
επανεκλογή του στις εσωκομματικές
εκλογές του Δεκεμβρίου.
Νωρίτερα η αντιπρόεδρος του
SPD Μανουέλα Σβέζιχ είχε
δηλώσει ότι δεν τίθεται θέμα
παραμονής του στην ηγεσία
των Σοσιαλδημοκρατών, κάτι
που επιβεβαίωσε και ο γενικός
γραμματέας του κόμματος Τόμας
Όπερμαν.
«Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα
θα επιλέξει να μείνει στην

αντιπολίτευση» ξεκαθάρισε
ο Όπερμαν, μετά την ανακοίνωση
της πρώτης πρόγνωσης
αποτελέσματος.
Σε κάθε περίπτωση, τα
αποτελέσματα αποτελούν πολιτικό
σεισμό για την Γερμανία, καθώς,
όπως έγινε γνωστό, περίπου 1,5
εκατομμύριο ψήφοι της AfD
προέρχεται από ανθρώπους που δεν
είχαν ψηφίσει την προηγούμενη
φορά, ένα εκατομμύριο από
πρώην ψηφοφόρους της CDU/
CSU και περίπου 500.000 από
τα άλλα κόμματα. Οι δε Βαυαροί
Χριστιανοκοινωνιστές (CSU)
σημείωσαν το δεύτερο χειρότερο
αποτέλεσμα της ιστορίας τους, με
38%.
Ο ηγέτης του Σοσιαλδημοκρατικού
Κόμματος Μάρτιν Σουλτς
δήλωσε ότι η σημερινή είναι μία
πικρή ημέρα για τους γερμανούς
σοσιαλδημοκράτες. «Χάσαμε τις
εκλογές».
AfD: «Θα αλλάξουμε
την Γερμανία, θα κυνηγήσουμε
τη Μέρκελ»
«Το AfD δεσμεύεται να αλλάξει
τη χώρα. Τα καταφέραμε. Είμαστε
στην Βουλή και θα αλλάξουμε την
Γερμανία», δήλωσε ο κεντρικός
υποψήφιος και συνεπικεφαλής της
«Εναλλακτικής για την Γερμανία»,
Αλεξάντερ Γκάουλαντ, εν μέσω
πανηγυρισμών από το αρχηγείο του
κόμματος.
«Θα αλλάξουμε αυτή τη χώρα.
Μόνο ο ιδεαλισμός των μελών και
των υποστηρικτών μας, μας έφερε
εδώ και θέλω να σας ευχαριστήσω
για αυτό. Και αγαπητοί φίλοι, τώρα
που είμαστε προφανώς η τρίτη
μεγαλύτερη δύναμη, η κυβέρνηση
πρέπει να προετοιμαστεί. Θα τους
κυνηγήσουμε. Και θα κυνηγήσουμε
την κ. Μέρκελ και θα πάρουμε πίσω
τη χώρα μας και τους πολίτες μας»
συμπλήρωσε.
Στο ίδιο μήκος κύματος,
η συμπρόεδρος του ακροδεξιού
κόμματος, Άλις Βάιντελ είπε στις
δηλώσεις της ότι το κόμμα της ήρθε
στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας
για να παραμείνει.
«Μας ψήφισαν για τις θέσεις μας,
για τους ανθρώπους και αυτό που
θα κάνουμε είναι να τηρήσουμε
την υπόσχεση που δώσαμε, να γίνει
κοινοβουλευτικός έλεγχος για τη
Μέρκελ» είπε στα συγκεντρωμένα
στελέχη του κόμματος.

(Συνέχεια στη σελίδα 4)
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Parish Priest: Fr. Konstantinos Kaltsidis

GREEK ORTHODOX COMMUNITY
OF SURREY AND FRASER VALLEY

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

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

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF VICTORIA AND VANCOUVER ISLAND

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

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

GREEK SENIOR CITIZENS SOCIETY
THΛ: 604-737-8070
HELLENIC CANADIAN SENIOR’S SOCIETY OF
METROPOLITAN VANCOUVER
THΛ: 604-568-3994

Έκλεισε: Ο Τραμπ κάλεσε τον Τσίπρα στο Λευκό Οίκο – Πότε θα γίνει το ταξίδι
29 Σεπτεμβρίου 2017
Πλήρης επιβεβαιώση του
ρεπορτάζ του TRIBUNE
έρχεται από το «κλείδωμα» της
επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα
στις ΗΠΑ και το Λευκό Οίκο.

3295 East 23rd Avenue, Vancouver, B.C. V5R 1B6
Tel:604-568-3994
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η συνάντηση κλείστηκε μετά
από την επιστολή που έστειλε
αργά χθες το βράδυ ο Πρόεδρος
των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
στον Αλέξη Τσίπρα, η οποία και
έγινε αποδεκτή από τον Έλληνα
Πρωθυπουργό.
Αν και από το Μέγαρο Μαξίμου
τηρούν στάση αναμονής, οι
πληροφορίες αναφέρουν πως
το ταξίδι αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, πριν τη Σύνοδο
Κορυφής στις 19 του μήνα και συγκεκριμένα το διήμερο 17-18 Οκτωβρίου.
Η επικείμενη συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται ως επισφράγισμα
πυρετωδών διπλωματικών επαφών που έχουν ξεκινήσει με το στρατόπεδο του νέου ηγέτη των ΗΠΑ,
πριν καλά καλά αυτός αναλάβει τα ηνία του Λευκού Οίκου και οι οποίες είχαν ενταθεί το τελευταίο
διάστημα.
Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη γνωριμία τους πραγματοποιήθηκε σε ολιγόλεπτη συνάντηση που είχαν
στις Βρυξέλλες στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ του είχε τονίσει
«σε παρακολουθώ. Εχετε καταφέρει να ανακάμψετε και αυτό είναι εκπληκτικό. Τα πάτε περίφημα. Η
Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα, με υπέροχους ανθρώπους».
Περισσότερες πληροφορίες για το επικείμενο ταξίδι αναμένεται να δοθούν αρχικά από το Λευκό Οίκο με
επίσημη ανακοίνωσή του και εν συνεχεία από το Μέγαρο Μαξίμου.
Δεδομένο πάντως θα πρέπει να θεωρείται πως στην ατζέντα των συζητήσεων των δύο ηγετών θα
βρεθούν η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας σε σχέση με τις αλλαγές στον ενεργειακό χάρτη της
Μεσογείου, ζητήματα ασφάλειας, επενδύσεων και οικονομίας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μιχάλη Ιγνατίου ημερομηνία της επίσκεψης έκλεισε χθες και ο
Λευκός Οίκος θα το ανακοινώσει επίσημα τις επόμενες ημέρες.
Η επίσκεψη χαρακτηρίζεται σημαντική, καθώς θα πραγματοποιηθεί σε μία περίοδο δύσκολη για την
Ελλάδα.
Ο κ. Τραμπ δεν αναμένεται να ανακοινώσει δραματική αλλαγή για το μείζον θέμα της οικονομίας, αλλά
σίγουρα θα αναφερθεί στην ανάγκη επενδύσεων, και θα υποστηρίξει την αναδιάρθρωση του χρέους,
υποστήριξε διπλωματική πηγή.
Επίσης επιθυμεί να συζητήσει με τον κ. Τσίπρα το θέμα της Σούδας, για το οποίο -όπως
πληροφορηθήκαμε- “καίγονται” οι Αμερικανοί.
Είναι ένα θέμα για το οποίο ο Λευκός Οίκος θα προσπαθήσει να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του
πρωθυπουργού στη διάρκεια της επίσκεψης.
Πηγή:tribune.gr

Το Ισλαμικό Κράτος δίνει την ύστατη
μάχη στη Ράκα – Ή θα παραδοθούν
ή θα εξοντωθούν
29 Σεπτεμβρίου 2017
Η εκδίωξη των τελευταίων
τζιχαντιστών της οργάνωσης
Ισλαμικό Κράτος (ISIS) από τη
Ράκα θα είναι δύσκολη, όμως
οι τζιχαντιστές «παίρνουν τις
τελευταίες τους ανάσες» στην
πρώην «πρωτεύουσά» τους στη
Συρία, δήλωσε στο Γαλλικό
Πρακτορείο ένας αξιωματικός του
Διεθνούς Συνασπισμού, του οποίου
ηγείται η Ουάσιγκτον.
Έπειτα από μήνες μαχών,
οι Συριακές Δημοκρατικές
Δυνάμεις (SDF) -μια συμμαχία
Κούρδων Αράβων και Ασσυρίων
δημοκρατικών που υποστηρίζεται
από τις ΗΠΑ- πολιορκούν τον
τελευταίο θύλακα των τζιχαντιστών
που απομένει στη Ράκα, στη βόρεια
Συρία.
«Είναι μια δύσκολη μάχη.
Υπάρχουν πολλοί ξένοι τζιχαντιστές
οι οποίοι δεν πρόκειται να
εγκαταλείψουν κι έχουν την
πρόθεση να πολεμήσουν πολύ
σκληρά», ανέφερε ο αξιωματικός, ο
οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην
κατονομαστεί.
«Είναι απομονωμένοι σε αυτόν τον
μικρό τομέα που μένει, αλλά δεν
έχουν οχυρωθεί εκεί μόνοι τους»,
καθώς παγιδευμένοι ανάμεσά

HELLENIC CANADIAN SENIOR’S
SOCIETY OF METROPOLITAN
VANCOUVER
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Η ετήσια Γενική Συνέλευση των ηλικιωμένων του Βανκούβερ και
περιχώρων θα γίνει την 8η Οκτωβρίου 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 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΩΡΑ 7:00 μ.μ.
Στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας
Ανατολικού Βανκούβερ 4641 Boundary Rd.
Vancouver, B.C.

Με την ορχήστρα Γιάννη Σαχάμη
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
εκεί πολλοί που προετοιμάζουν
επιθέσεις στο εξωτερικό, στα εδάφη
μας, στα εδάφη της συμμαχίας,
επομένως δεν μπορούμε να
επιτρέψουμε (η Μαγιαντίν) να
παραμείνει ασφαλές καταφύγιο
του Ισλαμικού Κράτους», είπε ο
αξιωματικός.
Η πόλη αυτή βρίσκεται στην
πλούσια σε πετρελαϊκά κοιτάσματα
επαρχία Ντέιρ Αλ Ζουρ, όπου οι
Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις
(SDF) και οι συριακές κυβερνητικές
δυνάμεις που υποστηρίζονται από
τη Ρωσία διεξάγουν ταυτόχρονες,
χωριστές επιχειρήσεις εναντίον του
Ισλαμικού Κράτους στις δύο όχθες
του Ευφράτη ποταμού.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό,
καθοριστικός παράγοντας στην
προέλαση των SDF στη Ράκα ήταν
ότι ενσωματώθηκε ένας μεγάλος
αριθμός Αράβων μαχητών στο
πλευρό των κουρδικών δυνάμεων.
Ο Συνασπισμός λέει πως έχει
εκπαιδεύσει 9.000 μέλη των SDF,
κυρίως Άραβες, ορισμένοι από τους
οποίους κατάγονται από τη Ράκα.
Μεγάλο μέρος της πόλης έχει
μετατραπεί σε συντρίμμια έπειτα
από σχεδόν τέσσερις μήνες
σφοδρών μαχών μέσα στην πόλη
και χρόνια αεροπορικών επιδρομών
εναντίον θέσεων του Ισλαμικού
Κράτους.
Πηγή:tribune.gr

Statement by the Prime Minister
on Armenia’s Independence Day
September 21, 2017,Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement in
recognition of Armenia’s Independence Day:
“Today, we join the people of Armenia and members of the Armenian
community in Canada and around the world to celebrate the anniversary of
Armenia’s independence.

τους βρίσκονται και άμαχοι,
εξήγησε ο ίδιος αξιωματικός, από
ένα στρατόπεδο του Διεθνούς
Συνασπισμού κοντά στην Κομπάνι.
Όπως σημείωσε ο ίδιος
αξιωματικός, ο οποίος είναι
επιφορτισμένος με τον συντονισμό
των επιχειρήσεων υποστήριξης
των Συριακών Δημοκρατικών
Δυνάμεων (SDF) και χορήγησης
συμβουλών στους μαχητές τους,
περικυκλωμένοι, οι μαχητές του
Ισλαμικού Κράτους παίρνουν
«τις τελευταίες τους ανάσες»
καθώς το να συμφωνηθεί μέσω
διαπραγμάτευσης η αποχώρησή
τους δεν είναι αποδεκτό.
«Ο εχθρός στη Ράκα είτε θα
παραδοθεί ή θα εξοντωθεί, διότι

εάν αυτοί (σ.σ. οι τζιχαντιστές)
καταφέρουν να διαφύγουν, θα
βρουν τρόπο να φθάσουν στην
Ευρώπη, ή σε γειτονικές χώρες, και
θα εξαπολύσουν επιθέσεις εκτός
Συρίας», πρόσθεσε ο αξιωματικός.
Αφού καταλήφθηκε από το
Ισλαμικό Κράτος το 2014, η
Ράκα μετατράπηκε στη de facto
πρωτεύουσα της τζιχαντιστικής
οργάνωσης στο έδαφος της Συρίας.
Σήμερα, ο συνασπισμός θεωρεί ότι
οι σημαντικότερες αποφάσεις του
Ισλαμικού Κράτους λαμβάνονται
πλέον στη στρατηγικής σημασίας
πόλη Μαγιαντίν, ανατολικότερα,
που είναι ο επόμενος στόχος.
«Θα πάμε στη Μαγιαντίν. Υπάρχουν

“Canada and the Republic of Armenia enjoy a dynamic and friendly
relationship, built upon shared values of justice, democracy and freedom,
people-to-people connections, and our collaboration in international organizations, including La Francophonie.
“Canada looks forward to continuing to work with the Republic of Armenia to further strengthen the relationship between our two countries, and to
deepen our collaboration on global and regional issues, including climate
change, development cooperation, trade and investment, and peace and
security.
“Canada’s cultural diversity is one of our greatest strengths and sources of
pride. I commend the Armenian Canadian community for their generosity
and leadership in welcoming thousands of newcomers from Syria. When we
come together to welcome newcomers, we strengthen our communities in
long-lasting and significant ways.
“
This year, as we mark the 150th anniversary of Confederation, I invite
Canadians to reflect on the important contributions Canadians of Armenian
descent make to our national fabric.
“On behalf of the Government of Canada, Sophie and I wish a happy Independence Day to all those celebrating.”
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Mεγάλες απώλειες για Μέρκελ, πανωλεθρία για Σούλτς
(Συνέχεια από σελίδα 2)
Και πρόσθεσε: «Θα συσταθεί
κοινοβουλευτική ομάδα για να
ελέγξει τις παραβιάσεις του νόμου
από τη Μέρκελ. Ήρθαμε για να
μείνουμε. Θα αναλάβουμε με
ταπεινότητα τα καθήκοντά μας».

ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται
να συμμετάσχει σε έναν μεγάλο
συνασπισμό με τους συντηρητικούς
της Μέρκελ και θα προτιμήσει να
περάσει στην αντιπολίτευση, έπειτα
από αυτή την συντριβή.

Συγχαρητήρια από Λεπέν

Παράλληλα, η ανάδειξη του
ξενοφοβικού AfD ως τρίτη
δύναμη παρουσιάζει έντονο
ενδιαφέρον, καθώς αυτό σημαίνει
ότι το φαινόμενο της ακροδεξιάς
δε μπορεί να αγνοηθεί, ενώ
δύναται να προκαλέσει και σοβαρά
προβλήματα στην πολιτική γραμμή
της χώρας, ιδίως στα κρίσιμα εθνικά
θέματα.

Η Μαρίν Λεπέν, η επικεφαλής του
ακροδεξιού γαλλικού κόμματος
Εθνικό Μέτωπο (FN), συνεχάρη
την Εναλλακτική για τη Γερμανία
(AFD) για την εκλογική της επίδοση
στις γερμανικές εκλογές.
«Μπράβο στους συμμάχους μας του
AfD για αυτό το ιστορικό ποσοστό!
Είναι ακόμη ένα σημάδι ότι οι
πολίτες της Ευρώπης ξυπνούν»,
έγραψε η Λεπέν στον λογαριασμό
της στο Twitter.
Επεισόδια στο Βερολίνο
Χθες το βράδυ, στο κέντρο του
Βερολίνου πραγματοποιήθηκε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά
της ανόδου της ακροδεξιάς.
Περισσότερα από 1000 άτομα
διαδήλωσαν κοντά στην Πλατεία
Αλεξάντερ, όπου γινόταν το
εκλογικό πάρτι του κόμματος.
«Κάτω οι Ναζί!», «Όλο το
Βερολίνο μισεί το AfD», φώναζε το
συγκεντρωμένο πλήθος.
Ανησυχία Εβραίων
Την ανησυχία του για το υψηλό
ποσοστό που συγκέντρωση το
ακροδεξιό κόμμα, εξέφρασε και
το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Κογκρέσο,
ενώ κάλεσε τα υπόλοιπα κόμματα
να μην σχηματίσουν κυβέρνηση
συνασπισμού μαζί του.
«Ελπίζουμε ότι τα κεντρώα
κόμματα στη Μπούντεσταγκ θα
διασφαλίσουν ώστε το AfD να
μην εκπροσωπείται στον επόμενο
κυβερνητικό συνασπισμό», ανέφερε
το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Κογκρέσο.
«Κάποιες από τις απόψεις που
έχει εκφράσει στη διάρκεια
της προεκλογικής εκστρατείας
εμπεριέχουν ανησυχητικά ποσοστά
μισαλλοδοξίας που δεν έχει
παρουσιαστεί στη Γερμανία για
πολλές δεκαετίες και που φυσικά
ανησυχούν πολύ τους Γερμανούς
και τους Ευρωπαίους Εβραίους»,
επισημαίνει.
Η επόμενη ημέρα
Η σύνθεση της επόμενης
κυβέρνησης στη χώρα θα έχει
μεγάλη σημασία για το μέλλον της
Ευρώπης αλλά και για την Ελλάδα.
Οι Χριστιανοδημοκράτες/
Χριστιανοκοινωνιστές (CDU/CSU)
της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ
δε θα μπορέσουν να σχηματίσουν
κυβέρνηση συνασπισμού μόνο
με τους Ελεύθερους Δημοκράτες
(FDP) ή μόνο με τους Πράσινους,
σύμφωνα με το ARD.
Από την άλλη, το
Σοσιαλδημοκραιτκό Κόμμα

Από σήμερα λοιπόν τίθενται υπό
διερεύνηση οι δυνατότητες για
τον σχηματισμό συνασπισμού
«Τζαμάικα» (σ.σ. λόγω των
χρωμάτων των κομμάτων),
μεταξύ Χριστιανοδημοκρατών,
Φιλελεύθερων και Πρασίνων.
Ο ηγέτης των Φιλελέυθερων
Δημοκρατών Κρίστιν Λίντνερ στις
πρώτες δηλώσεις δεν έκρυψε την
ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα
των εκλογών και έσπευσε να
υπογραμμίσει ότι το κόμμα του θα
συμμετάσχει στον νέο κυβερνητικό
συνασπισμό.
Την αναζήτηση κοινού εδάφους
προκειμένου να συμμετάσχει
στις διαπραγματεύσεις για
τον σχηματισμό κυβέρνησης
συνασπισμού τόνισε στις δηλώσεις
της και η επικεφαλής της λίστας των
Πρασίνων, Κάτριν Γκέρινγκ-Εκαρτ.
Το πρόβλημα είναι η σημαντική
διάσταση απόψεων ανάμεσα στους
Πράσινους, από τη μία πλευρά,
και τους φιλελεύθερους, αλλά και
την συντηρητικότερη πτέρυγα της
πολιτικής οικογένειας της Μέρκελ
από την άλλη.
Την ίδια ώρα, όμως, οι περισσότεροι
Γερμανοί ψηφοφόροι δεν φαίνεται
να εγκρίνουν τον συνασπισμό
«Τζαμάικα».
Το 31% των ψηφοφόρων του CDU/
CSU συμφωνεί με έναν τέτοιο
κυβερνητικό συνασπισμό, ενώ
θετική άποψη έχει το 42% των
ψηφοφόρων του FDP και το 38%
των ψηφοφόρων των Πράσινων.
Ωστόσο, στο σύνολο του εκλογικού
σώματος, μόλις το 23% εγκρίνει
αυτή την συνεργασία.
Τα σενάρια συνεργασίας και η
τελική κυβερνητική συμμαχία θα
προσδιορίσουν και την πολιτική
γραμμή που θα ακολουθήσει η
Γερμανία - η ισχυρότερη οικονομία
της Ευρώπης - τα επόμενα τέσσερα
χρόνια.
Υπενθυμίζεται ότι οι Φιλελεύθεροι
και η Χριστιανική Ένωση
είχαν σχηματίσει κυβερνητικό
συνασπισμό την περίοδο 2009 2013.
Πηγή:kontranews.gr

Νέα ταξιδιωτική προειδοποίηση
των ΗΠΑ για την Τουρκία
τις «συνεχείς απειλές από
τρομοκρατικές ομάδες στην
Τουρκία».

Ν

έα ταξιδιωτική οδηγία
εξέδωσε σήμερα το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ
στην οποία προειδοποιεί τους
Αμερικανούς πολίτες για

«Εξαιτίας της επίμονης
τρομοκρατικής απειλής, η
κυβέρνηση των ΗΠΑ περιορίζει
τη μετακίνηση Αμερικανών
αξιωματούχων σε συγκεκριμένες
περιοχές της νοτιοανατολικής
Τουρκίας και θέτει περιορισμό
κινήσεων σε αξιωματούχους και
μέλη των οικογενειών τους σε

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ
ΣΤΙΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος
του 1940 ήταν η πολεμική
σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας
και Ιταλίας, η οποία διήρκεσε
από τις 28 Οκτωβρίου
1940 μέχρι τις 23 Απριλίου
1941. Επίσημη έναρξη
του Πολέμου θεωρείται η
«επίδοση του τελεσιγράφου»,
ενώ μετά τις 6 Απριλίου
1941, με την επέμβαση των
Γερμανών, συνεχίστηκε ως
ελληνοιταλικογερμανικός
πόλεμος.

Ο πόλεμος αυτός ήταν
το αποτέλεσμα της
επεκτατικής πολιτικής του
φασιστικού καθεστώτος
του Μπενίτο Μουσολίνι
που είχε εγκαθιδρύσει στην Ιταλία. Στα μέσα του 1940, ο Μπενίτο Μουσολίνι, έχοντας ως πρότυπο
τις κατακτήσεις του Αδόλφου Χίτλερ, θέλησε να αποδείξει στους Γερμανούς συμμάχους του Άξονα
ότι μπορεί και ο ίδιος να οδηγήσει την Ιταλία σε ανάλογες στρατιωτικές επιτυχίες. Η Ιταλία είχε ήδη
κατακτήσει την Αλβανία από την άνοιξη του 1939, καθώς και πολλές βρετανικές βάσεις στην Αφρική,
όπως τη Σομαλιλάνδη, το καλοκαίρι του 1940, αλλά αυτές δεν ήταν επιτυχίες ανάλογες αυτών της
ναζιστικής Γερμανίας. Ταυτόχρονα ο Μουσολίνι επιθυμούσε να ισχυροποιήσει τα συμφέροντα της
Ιταλίας στα Βαλκάνια, που ένοιωθε ότι απειλούνταν από τη γερμανική πολιτική από την στιμή που η
Ρουμανία είχε δεχθεί την γερμανική προστασία για τα πετρελαϊκά της κοιτάσματα.
Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα, Εμανουέλε
Γκράτσι επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, στην οικία του δεύτερου,
στην Κηφισιά, τελεσίγραφο, με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από
την Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία
του Ελληνικού Βασιλείου, (λιμένες, αεροδρόμια κλπ.), για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων
διευκολύνσεών του για τη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Μετά την άρνηση του Πρωθυπουργού
(το περίφημο «όχι»), ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής
στην Ελλάδα.
•
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι ανεξάρτητα των όσων έχουν γραφεί κατά καιρούς
σε διάφορα έντυπα, ο πόλεμος αυτός δεν ήταν αιφνίδιος. Η επίδοση του τελεσιγράφου αναμενόταν
ήδη από ημέρα σε ημέρα, η δε ημερομηνία αυτή της επίδοσης θεωρούνταν η πλέον πιθανή δεδομένου
ότι αποτελούσε εθνική επέτειο του φασισμού στην Ιταλία από το 1925. Αλλά και από ένα τεράστιο
δίκτυο πληροφοριών που είχε αναπτυχθεί τότε, σε συνδυασμό με διάφορα γεγονότα όπως αναφέρονται
παρακάτω, οδηγούσαν με απόλυτη ακρίβεια την επερχόμενη πολεμική σύγκρουση κατά την οποία η
Ελλάδα βρέθηκε τουλάχιστον έτοιμη να την αντιμετωπίσει.
Ο Ελληνικός Στρατός αντεπιτέθηκε και ανάγκασε τον ιταλικό σε υποχώρηση και μέχρι τα μέσα
Δεκεμβρίου, σχεδόν το ένα τέταρτο του εδάφους της Αλβανίας είχε καταληφθεί από τους Έλληνες.
Η αντεπίθεση των Ιταλών, το Μάρτιο του 1941, απέτυχε, με κέρδος μόνο μικρές εδαφικές εκτάσεις
στην περιοχή της Χειμάρρας. Τις πρώτες μέρες του Απριλίου, με την έναρξη της γερμανικής επίθεσης,
οι Ιταλοί ξεκίνησαν και αυτοί νέα αντεπίθεση. Από τις 12 Απριλίου, ο Ελληνικός Στρατός άρχισε να
υποχωρεί από την Αλβανία, για να μην περικυκλωθεί από τους προελαύνοντες Γερμανούς. Ακολούθησε
η συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς, στις 20 Απριλίου και με τους Ιταλούς, τρεις μέρες αργότερα, οι
οποίες περαίωσαν τυπικά τον ελληνοϊταλικόγερμανικό πόλεμο.
Η απόκρουση της ιταλικής εισβολής αποτέλεσε τη πρώτη νίκη των Συμμάχων κατά των δυνάμεων
του Άξονα στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ανύψωσε το ηθικό των λαών στη
σκλαβωμένη Ευρώπη. Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η νίκη των Ελλήνων επηρέασε την έκβαση
ολόκληρου του πολέμου, καθώς υποχρέωσε τους Γερμανούς να αναβάλουν την επίθεση κατά της
Σοβιετικής Ένωσης, προκειμένου να βοηθήσουν τους συμμάχους τους Ιταλούς που έχαναν τον πόλεμο
με την Ελλάδα. Η καθυστερημένη επίθεση τον Ιούνιο του 1941, ενέπλεξε τις γερμανικές δυνάμεις στις
σκληρές συνθήκες του ρωσικού χειμώνα, με αποτέλεσμα την ήττα τους στη διάρκεια της Μάχης της
Μόσχας.

Κωνσταντινούπολη και Αδανα»,
γράφει χαρακτηριστικά η
ανακοίνωση.
Παράλληλα, το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ συμβουλεύει τους
πολίτες να μην ταξιδέψουν
στην Τουρκία. «Προτείνουμε
στους Αμερικανούς πολίτες
να αξιολογήσουν την ανάγκη
να ταξιδέψουν στην Τουρκία
αυτό το διάστημα και να
αποφύγουν να ταξιδέψουν στην
νοτιοανατολική Τουρκία».
Η ταξιδιωτική οδηγία έρχεται
να αντικαταταστήσει αντίστοιχη
οδηγία που εξέδωσε το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ τον Μάρτιο του
2017.

Ακόμη, η ανακοίνωση
αναφέρεται στις τρομοκρατικές
επιθέσεις που σημειώθηκαν
το 2016 και το 2017.
«Πυροβολισμοί, επιθέσεις
αυτοκτονίας, παγιδευμένα
αυτοκίνητα σε τουριστικές
περιοχές, σε δημόσιους χώρους,
αθλητικές διοργανώσεις, σε
κυβερνητικές, αστυνομικές και
στρατιωτικές εγκαταστάσεις
σε όλη την Τουρκία είχαν
ως αποτέλεσμα τον θάνατο
εκατοντάδων ανθρώπων»,
γράφει ενώ περιγράφει
αναλυτικά θανάσιμα
περιστατικά που συνέβησαν το
2017.

μπορεί να συμβούν χωρίς
προειδοποίηση στην Τουρκία,
σε μεγάλες αθλητικές
διοργανώσεις, τουριστικά
θέρετρα, εστιατόρια, νυχτερινά
μαγαζιά, εμπορικά κέντρα,
τόπους λατρείας και μεταφορικά
μέσα», προειδοποιεί το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ και συμπληρώνει:
«Οι τρομοκρατικές οργανώσεις
στην Τουρκία έχουν βάλει
στόχο Αμερικανούς και
άλλης εθνικότητας τουρίστες,
τους οποίους απαγάγουν και
σκοτώνουν. Η αντι-αμερικανική
ρητορική μπορεί να οδηγήσει σε
επιθέσεις κατά των Αμερικανών
πολιτών».

«Αντίστοιχες επιθέσεις

Πηγή: Η Καθημερινή

Το Προξενιό
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προίκα μου»,
« Καλλίτερα μ’ αυτόν που θέλω
και φτωχή παρά πλούσια μ’
αυτόν που αντιπαθώ». Δηλαδή
ο γάμος με προξενιό διαφέρει
απ’ τον αναγκαστικό γάμο
που σε ορισμένες κοινωνίες
προσυμφωνείται όταν το ζευγάρι
είναι ακόμη μικρά παιδιά χωρίς
να έχουν καν λόγο.
Το έθιμο του πρoξενιού και
των προσυμφωνημένων
γάμων χρονολογείται αρκετές
εκατοντάδες χρόνια. Το παλιο
(καλο?) καιρο κατα κανόνα
οι γυναίκες απαγορευόταν να
«κοινωνικοποιηθούν» στο βαθμο
εκεινο που θα τους επέτρεπε
να βρουν το μέλοντα σύζυγό
τους μονες τους. Ετσι το
προξενιό ήταν ένας τρόπος να
ξεπεραστούν οι προκλήσεις της
εξεύρεσης συντρόφου.
Ωστόσο, ο ρόλος των άνδρων
και πολυ περισσότερο των
γυναικών έχει εξελιχθεί με την
πάροδο τoυ χρόνου . Οι γυναίκες
έχουν πλέον την επιλογή να
βρουν την αγάπη και τον ερωτα
μονες τους χωρις να της τον
υποδείξουν απο το οικογενειακό
η φιλικό περιβάλον.
Στον Καναδά, στην Αμερική
και γενικά στο δυτικό κόσμο
υπάρχει ένα στίγμα που
συνδέεται με το προξενιό και
τους προσυμφωνημένους
γάμους. Εν τούτοις πολυ
συχνά υπάρχει μια σύγχυση
μεταξυ του προξενιού και των
αναγκαστικων γάμων.
Με τους αναγκαστικούς
γάμους επιβάλλεται ως επί το
πλείστον σε νεαρές γυναίκες
να νυμφευθούν μεγαλύτερους
–πολυ μεγαλύτερους σε
ωρισμένες περιπτώσεις- σε
ηλικία άνδρες . Στο προξενιό
δεν υπάρχει εξαναγκασμός. Μια
νεαρή γυναίκα μπορεί ανοιχτά
να συμφωνήσει να παντρευτεί
έναν άντρα που της τον
προξενεύουν οπως ακριβώς μια
σύγχρονη γυναίκα στο δυτικό
κόσμο μπορεί να παντρευτεί
έναν άνδρα που γνώρισε σε
ένα ραντεβού στα τυφλά που
κανόνισε μια φίλη της. Η
διάκριση αυτη μεταξύ προξενιού
και καταναγκαστικού γάμου
πρέπει να γίνει σαφής. Οι γάμοι
απο προξενιό έχουν την πλήρη
ελεύθερη συγκατάθεση και των
δύο ατόμων που παντρεύονται.
Φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις
που η «συγκατάθεση» της
γυναίκας αποσπάζεται με
ψυχολογικό εξαναγκασμό
απο το περιβάλον και την
οικογένεια της νύφης. Υπάρχουν
αμέτηρητες περιπτώσεις που
η γυναίκα κυρίως (αλλα και ο
γαμπρός σε άλλες περιπτώσεις)
δέχτηκε να παντρευτεί κάποιον
με το ζόρι. Γιατί της είπαν
«ποιος άλλος θα σε πάρει?»
«μήπως έχεις τη προίκα να βρεις
καλλίτερο?», «να παντρευτείς
γιατί μεγάλωσες και έχουν
και οι αδελφές σου σειρά» ,
«είναι καλός ο γαμπρός και έχει
αρκετά να σε ζήσει » , «Θα τον
αγαπήσεις με το καιρό», «όταν
μπαίνει μέσα η φτώχεια απ’ τη
πόρτα η αγάπη βγαίνει απ’ το
παράθυρο».
Ο «εξαναγκασμός» αυτός πάντα
συμπεριλάμβανε το στοιχείο
του αντιλόγου. «Μα δεν τον
αγαπώ», «Εγώ έχω δώσει τη
καρδιά μου αλλού», «δεν θέλω
κάποιον που έχει στο μάτι τη

Στη σημερινή κοινωνία
του 2017 βλέπομε μια
επάνοδο στη πρακτική του
προξενιού /γνωριμίας που είχε
εγκαταληφτεί τις τελευταίες
δεκαετίες. Παρα την ελευθερία
των νέων να βγαίνουν και
να γνωρίζονται μεταξύ τους,
εργασιακοί περιορισμοί παντός
είδους τους εμποδίζουν να
γίνουν ζευγάρι. Παραδείγματος
χάριν πολλοί οργανισμοί
δεν επιτρέπουν “Dating” να
βγαίνουν μαζί σαν ζευγάρι
συνάδελφοι στην ίδια δουλειά
και πολύ περισσότερο όταν
ο ένας είναι προϋστάμενος η
υφηστάμενος. Ο προϋστάμενος
μπορεί να κατηγορηθεί, αν η
σχέση δεν πάει καλά, ότι εκβίαζε
την υφηστάμενη να ενδώσει
σεξουαλικά και αντιλαμβάνεστε
τις επιπλοκές .
Η φεμινιστική προπαγάνδα
που ανήγαγε ένα απλό φλερτ,
η πρόταση «να βγούμε έξω»,
σε σεξουαλική παρενόχληση
έκανε πολλούς οργανισμούς
να υιοθετήσουν αυστηρές
διαδικασίες που στην ουσία
κάνουν τους εργαζόμενους
τρομερά διστακτικούς να
ρισκάρουν έστω και ένα
ραντεβού. Ο φόβος οτι και ο
οργανισμός ακόμα μπορεί να
κατηγορηθεί και να βρεθεί
ένοχος οτι δεν έκανε αρκετά
να προστατέψει το άτομο που
παραπονείται για σεξουαλική
παρενόχληση είχε τεράστιο
αντίκτυπο στο να δημιουργήσει
«μηδέν ανοχή στα ειδύλλια
εντός γραφείου» .
Στρατευμένοι απαγορεύεται για
παράδειγμα να έχουν σχέσεις
μεταξύ τους με κίνδυνο να
απολυθούν αν ανακαλυφθούν.
Ακόμη και το πατροπαράδοτο
Χριστουγενιάτικο πάρτυ
που έδινε την ευκαιρία σε
εργαζόμενους να συναντηθούν
κοινωνικά χτυπήθηκε έτσι
που πολλοί οργανισμοί το
κατήργησαν απ’ το φόβο
οτι η λιγότερο ελεγχόμενη
συμπεριφορά μετά κάποια
ποτά στην ατμόσφαιρα ενός
πάρτυ εγκυμονεί κινδύνους.
Συμπερασματικά καταντήσαμε
να έχουμε πολλά μοναχικά
άτομα μέσα στο πλήθος χωρίς
μεγάλες επιλογές να βρούν
σύντροφο.

του Ελληνικού, για να επιβιώσει
και να διατηρηθεί στη ζωή
ιδιαίτερα μέσα στο αμερικανικό
χωνευτήρι χρειάζεται γάμους
που και τα δυο άτομα του
ζευγαριού είναι απο την ίδια
κουλτούρα. Ετσι λοιπόν για
να διευκολυνθεί η κατάσταση,
και να αυξηθούν οι γάμοι της
ίδιας κουλτούρας , κατα κάποιο
τρόπο επιβάλεται η μέθοδος της
γνωριμίας/προξενιού.
Προξενητές μπορεί να είναι
οποιοσδήποτε, αλλά συνήθως
είναι γυναίκες που οδηγούν
την πρωτοβουλία. Οι γυναίκες
παίζουν επίσης έναν πιο
σημαντικό ρόλο στην πορεία
της διαδικασίας προς τα
εμπρός, δεδομένου ότι τελικα
είναι η γυναίκα που πρέπει να
συμφωνήσει και να αποδεχτεί

την ανδρική πρόταση. Οι
γυναίκες σήμερα είναι πιο
απαιτητικές απ’ το παρελθόν . Η
πειθήνια αποδοχή του συζύγου
που της προσέφερε κάποτε ο
μπαμπάς, ο αδελφός, ο συγγενής
τελος πάντων, είναι ένα πράγμα
του παρελθόντος. Οι γυναίκες
συνήθως απαιτούν, (περισότερο
απ’ τους άνδρες) συγκεκριμένα
προσόντα που πληρούν τα
πρότυπα και τις προσδοκίες
τους.
Στις κουλτούρες που υπάρχει
έντονα το προξενιό /γνωριμία
σαν μέθοδος εύρεσης
συντρόφου υπάρχει επίσης
και το πιστεύω ότι η αγάπη
μπορεί να καλιεργηθεί και να
εξελιχθεί με το χρόνο ενώ ο
έρωτας πριν απ’ το γάμο μπορεί
να εξατμιστεί . Τα ανθρώπινα

συναισθήματα δεν είναι μια επ’
ακριβής επιστήμη που μετράται
στο εργαστήριο. Ποικίλουν,
είναι υποκείμενα καταστάσεων
και περιπτώσεων που μπορεί
να έχουν εκ διαμέτρου αντίθετο
αποτέλεσμα απ’ τα πιστεύω του
καθενός. «Ερως ανίκατε μάχαν»
αλλά μη προεξοφλείτε οτι ο
αναχρονιστικός για πολλούς
θεσμός της προξενιάς πέθανε,
ζει και βασιλεύει και στις μέρες
μας.
Εις την επόμενη έκδοση τα
σπουδαία
Γιώργος Γκέκας
Απόψεις και σχόλεια
ευπρόσδεκτα στο
greek4all2017@gmail.com

October 1, 2017 – Cyprus Independence Day 1η Οκτωβρίου 2017 – Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου

Το προξενιό δεν λέγεται πια
προξενιό αλλά γνωριμία,
«γρήγορο ραντεβού»(Speed dating), Γνωριμίες σε ιστοσελίδες
(on line dating), και φίλους
με δικαιώματα (friends with
benefits ). Σήμερα θα σταθώ
μόνο στις γνωριμίες όταν τρίτοι
αναλαμβάνουν να συστήσουν
δυο άτομα σε ηλικία γάμου, να
«τους γνωρίσουν» και ότι ήθελε
προκύψει.

I would like to take this opportunity to extend my best wishes to members of the Canadian Cypriot community on the occasion of
Cyprus Independence Day.
On February 19, 1959, Greece, Turkey, the United Kingdom and Cyprus were signatories to The Zurich and London Agreement,
which formed the basis of the Cypriot Constitution. Following the signing of the accord, Cypriot President, Archbishop Makarios
III said “Έλληνες Κύπριοι, νενικήκαμεν!” (“Greek Cypriots, we have won!”).
On August, 16, 1960, after seventy-eight years of British Rule, Cyprus attained independence from the United Kingdom and
became known as the Republic of Cyprus.
Cypriots mark Cyprus Independence Day on October 1st.
Today, the Island of Cyprus is still suffering after the Turkish invasion of Cyprus on July 20 1974, which still continues to this day.
It is time the pressure is brought to bare on the Turkish government to remove the occupying forces from Cyprus.
Toronto is a proud multicultural city that embraces a wide variety of cultures and faiths. Our city flourishes because of the diversity of people who have chosen to make Toronto their home. As we celebrate Canada 150 this year, it is important to recognize each
and every community that plays a part in enhancing Toronto’s social and cultural landscape.
As the Newcomer’s Advocate with the City of Toronto I strongly believe that we must work to together to promote togetherness.
We must Respect our newcomer communities. We must Accept our newcomer communities. We should Celebrate our diversity
and Embrace our different cultures and traditions, because we are all part of the human RACE.
Regards,

Οι γνωριμίες –προξενιά
συνβαίνουν συχνότερα
μέσα στην ίδια πολιτισμική
ή θρησκευτική ομάδα. Η
κουλτούρα ενός λαού , ας πούμε

Hon. Jim Karygiannis Councillor Ward 39
Scarborough-Agincourt
100 Queen Street West, Suite A1
Toronto, ON M5H 2N2
Phone: 416-392-1374
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Εύκολα τυροπιτάκια κουρού
Μερίδες: 20 - 25 κομμάτια
Συνταγή: Άννα Ναθαναηλίδου
Φωτογραφία: Πέτρος
Αδριανόπουλος

Καλαμαράκια κοκκινιστά
Ένα εύκολο και νόστιμο φαγητό με καλαμαράκια,
φρέσκα ή κατεψυγμένα, αλλά και θράψαλα, που αρέσει
σε όλους.
Από τις πιο αγαπημένες συνταγές, των νηστειών και της
Σαρακοστής.

Η γέμιση
μπορεί να
αλλάξει
ανάλογα με
τα γούστα
μας και
έτσι να φτιάξουμε κιμαδοπιτάκια,
λουκανικοπιτάκια κ.ά.

• 1 κιλό καλαμάρια ή
θράψαλα
• 500 γραμ. χυμό
ντομάτας
• 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
• ½ ματσάκι μαιντανό ψιλοκομμένο (προαιρετικά)
• 2 φύλλα δάφνης
• 1 κρασοπότηρο κρασί
• ½ φλυτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
• αλάτι - φρεσκοτριμένο πιπέρι

Υλικά
• 1 αυγό
• 1/2 κούπα ελαιόλαδο
• 1 κεσεδάκι (200 γρ.) γιαούρτι
στραγγιστό
• 250 γρ. αλεύρι που φουσκώνει
μόνο του + λίγο για τον πάγκο
εργασίας
• 1/2 κουτ. γλυκού μπέικιν
πάουντερ
• 1/2 κουτ. γλυκού αλάτι
• 300 γρ. τρίμμα φέτας
• 1-2 κουτ. σούπας σουσάμι, για
πασπάλισμα (προαιρετικά)
Αλειμμα
• 1 κρόκος αυγού
• 2 κουτ. σούπας νερό

Εκτέλεση

Διαδικασία

Υλικά

Καθαρίζουμε τα καλαμαράκια, τα πλένουμε και χωρίζουμε το σώμα
απ᾿ τα κεφάλια.
Ανοίγουμε το σώμα στη μέση κατά μήκος, για να τα καθαρίσουμε
και να τα χωρίσουμε σε δυο κομμάτια.
Τα κεφάλια και τα πλοκάμια, τα κρατάμε ολόκληρα.
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το λάδι να ζεσταθεί και σοτάρουμε το
κρεμμύδι και το σκόρδο.
Όταν το κρεμμύδι να γίνει διάφανο, ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα
καλαμάρια και τα σοτάρουμε για 8’- 10’ ακόμη, μέχρι να πιεί τα
υγρά του.
Κατόπιν τα σβήνουμε με το κρασί και όταν εξατμιστεί, βάζουμε το
χυμό ντομάτας, το μαϊντανό, τις δάφνες, το αλάτι, το πιπέρι και ένα
ποτήρι ζεστό νερό.
Σιγοβράζουμε το φαγητό για 30’ περίπου, μέχρι να μαλακώσουν
τα καλαμαράκια και να δέσει η σάλτσα τους (ίσως χρειαστεί να
προσθέσουμε νερό).

Μελιτζάνες ξεροψηστές σε 1 ώρα
Γαστρονόμος
Φωτογραφία: Δημήτρης Βλάικο
Η Γεωργία Δαμιανού από το Στρυμονικό Σερρών μάς έδειξε πώς
φτιάχνεται αυτός ο εκλεκτός μεζές, ιδανικός για τσίπουρο. Η
συνταγή είναι παραδοσιακή των ντόπιων του χωριού.
Υλικά
•
1 κιλό μελιτζάνες
•
νερό για το βράσιμο
των μελιτζάνων
•
200 ml ελαιόλαδο και
λίγο ακόμα για τη λαμαρίνα
•
αλεύρι για τις
μελιτζάνες
•
αλάτι και ρίγανη.
•
300 γρ. ντομάτα τριμμένη
•
5 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
•
1/2 κουτ. γλυκού λευκό ξίδι
Διαδικασία
Κόβουμε τις μελιτζάνες κατά μήκος σε λεπτές φέτες, πάχους
περίπου 1,5 εκ. Βουτάμε τις φέτες σε κατσαρόλα με νερό που
βράζει για 1 - 2 λεπτά και τις πατάμε με τρυπητή κουτάλα για
να μην ανέβουν στην επιφάνεια. Τις βγάζουμε σε σουρωτήρι και
ρίχνουμε κρύο νερό (για να μη μαυρίσουν). Τις στραγγίζουμε και
τις πιέζουμε με τα χέρια για να βγάλουν τα υγρά τους.
Λαδώνουμε τη λαμαρίνα του φούρνου και πασπαλίζουμε με αλάτι
και ρίγανη. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160° C.
Αλατίζουμε ελαφρώς τις μελιτζάνες, τις αλευρώνουμε και τις
αραδιάζουμε στο ταψί. Πασπαλίζουμε με ρίγανη και μοιράζουμε
την ντομάτα για να σκεπαστούν όλες οι φέτες. Περιχύνουμε με
το ελαιόλαδο και ψήνουμε για περίπου 1 ώρα. Αφήνουμε τις
μελιτζάνες να κρυώσουν λίγο, σκορπίζουμε το σκόρδο, ρίχνουμε το
ξίδι σε κάθε φέτα και σερβίρουμε.
Gastronomos.gr

Χτυπάμε με τον αυγοδάρτη, σε
ένα μεγάλο μπολ, το αυγό με το
ελαιόλαδο μέχρι να γίνουν σαν
κρέμα. Προσθέτουμε σιγά-σιγά το
γιαούρτι, ανακατεύοντας μέχρι να
ενσωματωθεί. Ρίχνουμε λίγο-λίγο το
αλεύρι και μετά το μπέικιν πάουντερ
και το αλάτι ανακατεύοντας πλέον
με το χέρι. Συνεχίζουμε το ζύμωμα
μέχρι να έχουμε μια μαλακιά ζύμη
που να ξεκολλάει από το μπολ. Αν
χρειάζεται, προσθέτουμε ακόμη μια
κουταλιά αλεύρι. Σκεπάζουμε το
μπολ με μεμβράνη. Αφήνουμε τη
ζύμη να ξεκουραστεί για 15 λεπτά
στο ψυγείο.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 180° C και στρώνουμε με
λαδόκολλα ένα μεγάλο ταψί ή
λαμαρίνα.
Αλευρώνουμε τον πάγκο μας και
βγάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο.
Την ανοίγουμε με τον πλάστη ή
με το χέρι σε ένα μεγάλο φύλλο.
Κόβουμε με μια αναποδογυρισμένη
κούπα στρογγυλούς δίσκους ζύμης
διαμέτρου 8-10 εκ. Βάζουμε σε
κάθε δίσκο από 1 κουταλιά φέτα.
Κλείνουμε τη ζύμη σε μισοφέγγαρο.
Πατάμε το σημείο της ένωσης
για να κολλήσει η ζύμη και να
μην χυθεί η φέτα κατά το ψήσιμο.
Αραδιάζουμε τα τυροπιτάκια στο
ταψί ή στη λαμαρίνα. Ανακατεύουμε
τον κρόκο με το νερό και αλείφουμε
την επιφάνειά τους. Πασπαλίζουμε,
αν θέλουμε, με σουσάμι. Ψήνουμε
τα τυροπιτάκια στον φούρνο για
20–25 λεπτά.
Gastronomos.gr

Πώς να κάνετε το κρέας
σας να μυρίζει καπνιστό!
Αν θέλετε να κάνετε τη
διαφορά και το κρέας
σας να έχει τη γεύση του
καπνιστού χωρίς κόπο,
τότε ακολουθείστε την
παρακάτω συμβουλή!
Προσθέστε στο ζουμάκι
του κρέατος ένα
κουταλάκι, στιγμιαίου
καφέ.
Η γεύση του κρέατος, θα
είναι σαν να καπνίστηκε!
Ισχύει για όλα τα κρέατα
και τα πουλερικά!
Πηγή: neadiatrofis.gr

Tip για να ψήσεις πατάτα
με γέμιση σε λίγα λεπτά!
Φτιάξε ένα νόστιμο γεύμα στα γρήγορα, ακολουθώντας ένα έξυπνο
κόλπο.
Πατάτες φούρνου με γέμιση αλλαντικών, τυριών και επικάλυψη
σως. Τι πιο νόστιμο για τις ώρες που το στομάχι σου παραπονιέται
και δεν μπορεί να περιμένει, μέχρι να στρωθεί το τραπέζι. Για σένα
λοιπόν, υπάρχει ένα έξυπνο κόλπο με το οποίο η πατάτα θα ψηθεί
πιο γρήγορα.

Πως θα το πετύχεις:
Πάρε μια πατάτα και ένα ξύλο κοπής. Αφού την πλύνεις πολύ καλά,
κόψε την πατάτα σε ροδέλες, χωρίς όμως να χωρίσεις τα κομμάτια.
Θα πρέπει να αφήσεις το κάτω μέρος ως βάση. Έτσι, δημιουργείς
κάτι σαν βεντάλια. Γέμισε τα κενά με τυριά και αλλαντικά και ψήσε
την πατάτα στο φούρνο. Μόλις ροδίσει η φλούδα της, βγάλε την από
το φούρνο, ρίξε κρεμώδες και τριμμένο τυρί, πασπάλισε με κάποιο
μυρωδικό και άφησε στο φούρνο για πέντε περίπου λεπτά.
Πηγή: faysbook.gr

Εύκολα τυροπιτάκια κουρού
Μερίδες: 20 - 25 κομμάτια
Συνταγή: Άννα Ναθαναηλίδου

Φωτογραφία: Πέτρος Αδριανόπουλος

Η γέμιση μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα γούστα μας και έτσι να
φτιάξουμε κιμαδοπιτάκια, λουκανικοπιτάκια κ.ά.
Υλικά
•
1 αυγό
•
1/2 κούπα ελαιόλαδο
•
1 κεσεδάκι (200 γρ.)
γιαούρτι στραγγιστό
•
250 γρ. αλεύρι που
φουσκώνει μόνο του + λίγο
για τον πάγκο εργασίας
•
1/2 κουτ. γλυκού
μπέικιν πάουντερ
•
1/2 κουτ. γλυκού
αλάτι
•
300 γρ. τρίμμα φέτας
•
1-2 κουτ. σούπας σουσάμι, για πασπάλισμα (προαιρετικά)
Αλειμμα
•
1 κρόκος αυγού
•
2 κουτ. σούπας νερό
Διαδικασία
Χτυπάμε με τον αυγοδάρτη, σε ένα μεγάλο μπολ, το αυγό με το ελαιόλαδο
μέχρι να γίνουν σαν κρέμα. Προσθέτουμε σιγά-σιγά το γιαούρτι,
ανακατεύοντας μέχρι να ενσωματωθεί. Ρίχνουμε λίγο-λίγο το αλεύρι
και μετά το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι ανακατεύοντας πλέον με το
χέρι. Συνεχίζουμε το ζύμωμα μέχρι να έχουμε μια μαλακιά ζύμη που να
ξεκολλάει από το μπολ. Αν χρειάζεται, προσθέτουμε ακόμη μια κουταλιά
αλεύρι. Σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη. Αφήνουμε τη ζύμη να
ξεκουραστεί για 15 λεπτά στο ψυγείο.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180° C και στρώνουμε με λαδόκολλα
ένα μεγάλο ταψί ή λαμαρίνα.
Αλευρώνουμε τον πάγκο μας και βγάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο. Την
ανοίγουμε με τον πλάστη ή με το χέρι σε ένα μεγάλο φύλλο. Κόβουμε με
μια αναποδογυρισμένη κούπα στρογγυλούς δίσκους ζύμης διαμέτρου 8-10
εκ. Βάζουμε σε κάθε δίσκο από 1 κουταλιά φέτα. Κλείνουμε τη ζύμη σε
μισοφέγγαρο. Πατάμε το σημείο της ένωσης για να κολλήσει η ζύμη και
να μην χυθεί η φέτα κατά το ψήσιμο. Αραδιάζουμε τα τυροπιτάκια στο
ταψί ή στη λαμαρίνα. Ανακατεύουμε τον κρόκο με το νερό και αλείφουμε
την επιφάνειά τους. Πασπαλίζουμε, αν θέλουμε, με σουσάμι. Ψήνουμε τα
τυροπιτάκια στον φούρνο για 20–25 λεπτά.
AddThis Sharing Buttons
Gastronomos.gr

Canadians are invited to share their ideas
on the development of a Social Innovation
and Social Finance Strategy
GATINEAU, QC, Sept. 29, 2017 /CNW/ - Social innovation is a new solution to a social or economic problem which gives better results than traditional approaches. It can improve people’s quality of
life through collaborating with new partners, testing creative ideas and measuring their impact. Social
finance is a tool that seeks to mobilize private capital for the public good. It creates opportunities for
investors to finance projects that benefit society, and for community organizations to access new sources
of funds.
Both social innovation and social finance often involve collaboration across different levels of government, charities and the not-for-profit and private sectors to act on a common social issue. This collaborative approach aims to better support communities and improve the lives of those who need it most.
The Government of Canada made the commitment to develop a Social Innovation and Social Finance
Strategy to find new innovative approaches that improve the well-being of Canadians.
In order to gather ideas from communities and regions across Canada, the Social Innovation and Social
Finance Strategy Co-Creation Steering Group has launched an online consultation. Canadians are invited
to share their views through the online engagement before the end of December 2017.
The Steering Group, which was announced on June 8 by the Honourable Jean-Yves Duclos, Minister of
Families, Children and Social Development, and the Honourable Patty Hajdu, Minister of Employment,
Workforce Development and Labour, plays a central role in the co-development of the Social Innovation
and Social Finance Strategy with the Government of Canada. By drawing on its members’ broad range
of expertise and know-how, and through consultation and engagement activities, the Group will develop
policy measures to advance social innovation and social finance, and support the social enterprise sector
and the social economy in Canada.

Federal-Provincial-Territorial Forum of
Ministers responsible for Immigration
build on the success of Canada’s shared
immigration system
September 15, 2017- Toronto,
ON — The Federal, Provincial and
Territorial (FPT) Forum of Ministers
responsible for Immigration (FMRI)
met to reflect on Canada’s immigration system. To make progress
on Canada’s Vision Action Plan for
2016-2019, all Ministers agreed
to work in partnership to ensure a
fast, flexible, and efficient economic immigration system; strategic
immigration levels planning; and
effective settlement and integration
supports for newcomers. This work
will further Canada’s legacy as a
diverse, inclusive and welcoming
country.
Ministers highlighted the critical
importance of a pan-Canadian
approach to dealing with the current
influx of asylum seekers, including enhanced intergovernmental
collaboration to support orderly
migration and scenarios planning,

while protecting Canada’s border and the safety and security of
Canadians. Given the growing
influx of asylum seekers to Canada,
Ministers articulated that, while
Canada is an open and welcoming
country, people must use the proper
channels to come to Canada and
could face significant risks entering
Canada through irregular means.
While anyone who claims asylum in
Canada has the right to due process,
Ministers stressed that there are no
guarantees that an asylum seeker
will be allowed to stay in Canada at
the end of that process.
Ministers reached consensus on
the importance of multi-year levels
planning and increasing immigration
levels to help meet Canada’s labour
market needs, address demographic
changes, and generate long-term
economic growth. A multi-year
approach to levels planning would

provide increased certainty and
help inform long-term planning.
Ministers reiterated support for Canada’s international obligations and
humanitarian tradition with respect
to refugees.
Enhanced collaboration across governments is needed to support the
delivery of high-quality settlement
services and successful outcomes
for all newcomers. To this end,
Ministers agreed to strengthen partnerships and explore new models
for collaboration. It was agreed that
an important piece of this work will
be the development of a federal-provincial-territorial plan to clarify how
settlement priorities are set, and
how information is shared among all
orders of government.
Ministers also discussed issues related to the federal Excessive Demand
policy, and committed to continue
the dialogue so that the policy

continues to recognize the need to
protect health, education and social
services, while treating applicants
fairly.
Ministers discussed the promotion
of Francophone immigration to
communities outside of Québec
with the goal of increasing Francophone immigration. Building on the
momentum that was established in
Moncton earlier this year, Ministers look forward to meeting with
Francophonie ministers in 2018 in
Ontario to assess progress.
Quotes from the Federal and Provincial-Territorial Co-chair Ministers:
“Canada has welcomed generations
of newcomers who have contributed
to Canada’s well-being, economic
prosperity, competitiveness, and
success as a nation. We are committed to ensuring that newcomers,
including refugees, integrate and
contribute fully to the Canadian
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economy and society. We continue
to help newcomers find jobs and
make lasting connections within
their communities.” said Ahmed
Hussen, Minister of Immigration,
Refugees and Citizenship Canada
and federal co-chair of the Forum of
Ministers responsible for Immigration.
“Provinces and territories continue
to play an important role in building
an immigration system that supports
the diverse economic and labour
market needs of all regions of Canada and that meets our international
humanitarian obligations. We are
committed to maintaining an open
dialogue and working together to
achieve our shared immigration objectives in building a stronger, more
prosperous and united Canada.”
said Ian Wishart, Manitoba Minister
of Education and Training and
provincial-territorial co-chair of the
Forum of Ministers responsible for
Immigration.

Prime Minister concludes successful week at the United
Nations General Assembly
New York, New York - September 21, 2017
The Prime Minister, Justin Trudeau, today concluded a successful week in New York,
where he participated in the opening of the 72nd Session of the United Nations General Assembly (UNGA).
The Government of Canada is committed to strengthening multilateralism and the
rules-based international order, championing diversity and inclusion, and advancing
human rights, including gender equality, women’s empowerment, and reconciliation
with Indigenous Peoples.
At UNGA, the Prime Minister reiterated Canada’s pledge to deliver true, meaningful,
and lasting reconciliation between Canada and First Nations, Inuit, and Métis peoples.
He outlined Canada’s efforts on climate change, and the importance of forging
progressive trade agreements that emphasize fairness and real benefits for everyone.
He also stressed that gender equality and the empowerment of women and girls grow
stronger economies and communities.
On the margins of UNGA, the Prime Minister met with many of his counterparts to
discuss issues of mutual interest, including climate change, security, and gender equality, as well as ways to resolve the crises in Myanmar and Venezuela.
Earlier in the week, the Prime Minister joined the UN Secretary-General António Guterres’ Circle of Leadership on the prevention of and response to sexual exploitation
and abuse in United Nations operations. Canada has contributed $600,000 to the UN
Trust Fund on Sexual Exploitation and Abuse, in addition to supporting the Special
Coordinator on Sexual Exploitation and Abuse.
On September 19, Prime Minister Trudeau was honoured by the Atlantic Council
with the Global Citizen Award for his work on inclusiveness, diversity, and economic
growth that works for everyone. At the event, he underscored the importance of fundamental democratic principles for global peace and security, and reiterated that there
has never been a greater need for vigilance in the post-war era given the various and
complex challenges the world is facing.
The following day, Prime Minister Trudeau spoke to thousands of young people at
WE Day UN to mobilize youth action on the UN’s Sustainable Development Goals,
which strive to end poverty, protect the planet, and ensure prosperity for all. At the
Bloomberg Global Business Forum, he discussed how leaders can create a more
transparent, equitable, and sustainable global economy and pointed to the free trade
agreement between Canada and Chile – the first among G7 countries to include a
gender section – as a model for others to follow.
At Bill and Melinda Gates’ inaugural Goalkeepers event, Prime Minister Trudeau
discussed the importance of Canada’s Feminist International Assistance Policy. He
welcomed Melinda Gates’ announcement that the Gates Foundation will provide $20
million to strengthen women’s groups worldwide. In June, Canada announced $150
million in funding over five years to support grassroots women’s organizations –
which are leading gender equality campaigns around the world, yet remain unrecognized and underfunded. Canada will continue to use its voice to encourage other
donors to support grassroots women’s organizations.
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Champions League:
Γιουβέντους - Ολυμπιακός 2 - 0
Στην 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου της διοργάνωσης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 27/09/2017
Σαφώς βελτιωμένος ο Ολυμπιακός, το πάλεψε όσο μπορούσε μέσα
στο Τορίνο, αλλά ηττήθηκε 2-0 από τη Γιουβέντους, για την 2η
αγωνιστική του 4ου ομίλου του Champions League. Ο Γκονζάλο
Ιγκουαϊν που μπήκε ως αλλαγή και άλλαξε όλο το ματς, άνοιξε το
σκορ για τη Γηραιά Κυρία στο 69’ και ο Μάριο Μάντζουκιτς το
έκλεισε στο 80’ για την πρωταθλήτρια Ιταλίας.
Στην πρώτη του... επανεμφάνιση στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο
Τάκης Λεμονής με αρκετά νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα, παρέταξε
μια ομάδα που κινήθηκε σωστά στους χώρους του γηπέδου και
φρόντισε να κλείσει σε μεγάλο βαθμό τους διαδρόμους για τη
Γιουβέντους. Οι «ερυθρόλευκοι» έπαιζαν σωστά και έδειχναν πως
είναι ομάδα μέσα στο γήπεδο, καμία σχέση δηλαδή με αυτό που
παρουσίαζαν στους τελευταίους αγώνες.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ήττα σοκ του Ολυμπιακού από
τον Ατρόμητο στο Φάληρο
Έχασε με 1-0
Για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς νίκη και για δεύτερο συνεχόμενο γνώρισε την ήττα,
αυτή τη φορά από τον Ατρόμητο με 1-0 μέσα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, για την 6η αγωνιστική της Super League.
Το «χρυσό» γκολ για τους φιλοξενούμενους πέτυχε ο Κιβρακίδης στο 60΄.
Ο Ολυμπιακός, αν και υποχρεώθηκε
πολύ νωρίς (13΄) να κάνει αλλαγή
λόγω τραυματισμού του Μπεν, πίεσε
από την πρώτη στιγμή τον Ατρόμητο
για να πετύχει γκολ. Τον έκλεισε στον
μισό γήπεδο, όμως η πολυπρόσωπη
άμυνα των φιλοξενούμενων και
ο εντελώς παθητικός ρόλος τους
μέσα στο γήπεδο (ούτε μια στιγμή
δημιουργικού ποδοσφαίρου) δεν του
έδινε τη δυνατότητα να φτάνει σε
θέση βολής.
Έτσι, όσο η ώρα περνούσε, όλη
αυτή η υπεροχή και όλη αυτή η
κατοχή της μπάλας (74%!) έδειχναν
ανούσιες. Και μόνο στο 43΄ υπήρξε
χαμένη ευκαιρία, όταν ο Κούτρης
από αριστερά έβγαλε τη σέντρα και ο
Τζούρτζεβιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ.
Αντίθετα, στο β΄ μέρος ο Ατρόμητος αποφάσισε να παίξει λίγο πιο ενεργητικά και αμέσως είχε την πρώτη
ευκαιρία, στο 48΄ με τον Ντιγκινί, ενώ, στην δεύτερη επίσκεψή του στην περιοχή του Ολυμπιακού, άνοιξε το
σκορ. Στο 60΄ ο Ουάρντα σέντραρε και ο Κιβρακίδης με κεφαλιά «πάγωσε» το γήπεδο Καραϊσκάκη.
Ο Λεμονής πέρασε στο ματς και τον Εμενίκε, σε μια προσπάθεια να τα παίξει όλα για την ανατροπή, ωστόσο
πλέον η εντολή του Κάναντι ήταν «όλοι πίσω από την μπάλα», ενώ παράλληλα το άγχος και οι βεβιασμένες
κινήσεις άρχισαν να κυριαρχούν στον Ολυμπιακό.

Όχι ότι δεν κινδύνεψε ο Ολυμπιακός, αλλά τις φορές που οι
παίκτες της Γιουβέντους βρέθηκαν σε θέση βολής, ο Προτό ήταν
σε ετοιμότητα και πραγματοποίησε εκπληκτικές επεμβάσεις, όπως
στο 34’ την κεφαλιά του Μάντζουκιτς, στο 35’ την κεφαλιά του
Στουράρο, στο 40’ τη νέα κεφαλιά του Μάντζουκιτς και στο 44’
το πλασέ του Ντιμπάλα. Και μια φορά στάθηκαν και τυχεροί οι
«ερυθρόλευκοι», όταν στο 45’ ο Ενγκελς αιφνιδάστηκε σε ένα
γύρισμα του Κόστα και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της ομάδας
του.

Στο 82΄ απείλησε με κεφαλιά του Ρομαό, που εξουδετέρωσε ο Γιαννιώτης, στο 90΄ ο Νικολάου από κοντά σούταρε
ψηλά άουτ κι αυτές ήταν οι μοναδικές καλές στιγμές των γηπεδούχων, που μένουν πλέον πίσω στην διεκδίκηση
του τίτλου.

Παράλληλα, όποτε βρήκε ευκαιρία ο Ολυμπιακός δεν έμεινε
αδρανής, αλλά έφυγε με ταχύτητα στην αντεπίθεση και τρειςτέσσερις φορές απείλησε και αυτός την εστία του Μπουφόν. Στο
14’ με τον Σεμπά μέσα από την περιοχή να σουτάρει άουτ, στο 33’
με το σουτ του Φιγκέιρας να έχει την ίδια κατάληξη, στο 36’ με τον
Εμενίκε σε κατά μέτωπο επίθεση να μπαίνει στην περιοχή, αλλά
αντί να σουτάρει, να γυρίζει λανθασμένα προς τον Πάρντο και στο
42’ με τον Πάρντο να ελίσσεται και να σουτάρει, για να μπλοκάρει ο
Ιταλός τερματοφύλακας. Έτσι, παρέμεινε το 0-0 στο α’ ημίχρονο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Νταμίρ Κάναντι): Γιαννιώτης, Κιβρακίδης, Ρισβάνης, Χατζηισαΐας, Γιαννούλης, Μάντσον,
Βασιλακάκης (84΄ Ζησόπουλος), Ντιγκινί, Ούμπιντες (46΄ Μπουσούλατζιτς), Ουάρντα, Μανούσος (71΄
Καρασαλίδης)

Με μια επικίνυδνη αντεπίθεση του Ολυμπιακού «ζεστάθηκε» και
το β’ ημίχρονο, αλλά το δυνατό πλασέ του Σεμπά στο 57’ πέρασε
ελάχιστα πάνω από το δοκάρι, ενώ το μακρινό σουτ του Οφόε
στο 66’ εξουδετερώθηκε από τον Μπουφόν. Η λύση τελικά για τη
Γιουβέντους ήρθε από τον πάγκο. Ο Ιγκουαίν πέρασε στο παχνίδι
και στο 69’ με διπλή προσπάθεια μέσα στην περιοχή άνοιξε το σκορ.
Στο 80’ ο Ένγκελς πρόλαβε το πλασέ του Ντιμπάλα πριν η μπάλα
περάσει τη γραμμή, όμως αυτή πήγε πάνω στον Μάντζουκιτς και
κατέληξε στα δίχτυα. Το 2-0 έμεινε ως το τέλος, καθώς από εκεί
και πέρα έπεσε κατακόρυφα ο ρυθμός του αγώνα κι έτσι η πειραϊκή
ομάδα γνώρισε τη δεύτερη ήττα στη διοργάνωση.
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι): Μπουφόν, Στουράρο
(81’ Μπενατιά), Μπαρτζάλι, Κιελίνι, Άλεξ Σάντρο, Ματουιντί,
Μπεντανκούρ, Κουαδράδο (60’ Ιγκουαίν), Ντιμπάλα, Ντούγκλας
Κόστα (84’ Μπερναντέσκι), Μάντζουκιτς.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάκης Λεμονής): Προτό, Φιγκέιρας, Κούτρης,
Νικολάου, Ένγκελς, Ρομαό, Ζντιέλαρ (77’ Φορτούνης), Οφόε,
Πάρντο (72’ Μπεν), Σεμπά, Εμενίκε (88’ Μάριν).
* Αρχικά στη σύνθεση της Γιουβέντους είχε δηλωθεί ο Πιάνιτς,
όμως στην προθέρμανση αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις κι έτσι
έμεινε εκτός 18άδας.
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλέξανδρος Αρετόπουλος (Τρικάλων)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σισέ - Κιβρακίδης, Γιαννούλης, Ντιγκινί
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάκης Λεμονής): Προτό, Φιγκέιρας, Κούτρης, Νικολάου, Σισέ, Ρομαό, Μάρτινς (61΄ Εμενίκε),
Καρσελά (52΄ Σεμπά), Οφόε, Μπεν (13΄ λ. τρ. Μάριν), Τζούρτζεβιτς.

Πηγή: To BHMA

Νίκησε γκρίνια και ΠΑΣ ο Παναθηναϊκός
Επικράτησε 2-0 στη Λεωφόρο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 30/09/2017
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
πανηγυρίζουν κατά τη διάρκεια
του αγώνα ποδοσφαίρου
Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα
για την 6η αγωνιστική του
πρωταθλήματος Super League,
που διεξήχθη στο γήπεδο
“Απόστολος Νικολαΐδης”,
Αθήνα, Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου
2017. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΑΠΕ-ΜΠΕ/
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
Την ώρα που οι διοικητικές εξελίξεις τρέχουν στο «τριφύλλι», οι παίκτες του Μαρίνου Ουζουνίδη
επικράτησαν με 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα.
Σε ένα γεμάτο γήπεδο, όπου οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έστειλαν το δικό τους μήνυμα στη διοίκηση
του συλλόγου, οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» κατάφεραν με δύο γρήγορα τέρματα να πάρουν το
προβάδισμα έναντι του ΠΑΣ Γιάννινα και να το διατηρήσουν μέχρι τέλους.
Το αυτογκόλ του Μιχαήλ στο 10ο λεπτό και η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μολίνς τρία λεπτά
αργότερα έδωσαν τους πολύτιμους τρεις βαθμούς της νίκης στον Παναθηναϊκό, που έφτασε τους 6 στο
πρωτάθλημα, όσους έχουν και οι «Ηπειρώτες», οι οποίοι απείλησαν στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς όμως
να καταφέρουν να σκοράρουν.

Ποια είναι η πιθανότητα να συμβεί
Ποια είναι η πιθανότητα να συμβεί σε 190 χρόνια ζωής του
Ελληνικού κράτους, στην ίδια χώρα, με πληθυσμό 10,000,000
να γίνουν πρωθυπουργοί... Παππούς, Γιος και Εγγονός της ίδιας
οικογένειας .

Οι απαντήσεις
A) Aπό
O Δημήτριος Pάλλης (1844-1921) πέντε φορές πρωθυπουργός
(1897, 1903, 1905, 1909 και 1920-21). O γιος του Iωάννης (18781946) μια φορά πρωθυπουργός (κατοχικός 1943-44). Ο εγγονός
του Γεώργιος (1918-2006) μια φορά πρωθυπουργός ( 1980-81).
Aξίζει να σημειωθεί ότι Γ. Pάλλης ήταν και εγγονός
πρωθυπουργού από τη μητέρα του (κόρη του Γ. Θεοτόκη).
O Γεώργιος Παπανδρέου (1888-1968) τέσσερις φορές
πρωθυπουργός (1944, 1944-1945, 1963 και 1964-65 ).
O Aνδρέας Παπανδρέου (1919-1996) τρεις φορές πρωθυπουργός
(1981-85, 1985- 89 και 1993-96). Ο εγγονός του Γιώργος που
μόλις άρχισε την πρώτη θητεία το 2009.

B) Aπό πατέρα σε γιο
O Σπυρίδων Tρικούπης (1788-1873) υπήρξε ο πρόεδρος
(πρωθυπουργός) του πρώτου νεοελληνικού υπουργικού
συμβουλίου (1833). O γιος του Xαρίλαος (1832-1896) διατέλεσε
επτά φορές πρωθυπουργός ((1875, 1878, 1880, 1882-85, 188690, 1892-3 και 1893-1895).
O Θρασύβουλος Zαΐμης (1825-1889) δυο φορές πρωθυπουργός
(1869-70 και 1871). O γιος του Aλέξανδρος οκτώ φορές
πρωθυπουργός (1897, 1901, 1915, 1916, 1917, 1926, 1927 και
1928) και Πρόεδρος της Δημοκρατίας (1929-1935).
Aς προστεθεί ότι ο Aνδρέας πατέρας του πρώτου και παππούς
του δεύτερου (1791-1840) είχε διατελέσει πριν την έλευση
του Kαποδίστρια και μετά τη δολοφονία του πρόεδρος της
«Διοικητικής Eπιτροπής Eλλάδος» (αξίωμα ανάλογο του
πρωθυπουργού).
O Eλευθέριος Bενιζέλος (1864-1936) εννιά φορές
πρωθυπουργός (1910-15, 1915, 1917-20, 1924, 1928-29, 192932, 1932, 1932-33, 1933) . O γιος του Σοφοκλής (1894-1964)
ορκίστηκε πέντε φορές (1944 και κατά διαστήματα το 1950-51).
O Γεώργιος Θεοτόκης (1844-1916) τέσσερις φορές (1899-1901,
1903 και 1903-05) . O γιος του Iωάννης (1880-1961) μια (1950).

3) Aπό παππού σε εγγονό
Ποια ειναι η πιθανότητα να συμβεί σε 190 χρόνια ζωής του
Ελληνικού κράτους, στην ίδια χώρα, με πληθυσμό 10,000,000
(κατοίκων έστω) να γίνουν πρωθυπουργοί Πατέρας και εγγονός.
O Διομήδης Kυριακός (1811-69) κατέκτησε το αξίωμα μια φορά
(1863). Tο ίδιο και ογδόντα χρόνια αργότερα (1949) ο εγγονός
του Aλέξανδρος Διομήδης -Kυριακός(1875-1951)
O Γεώργιος Kουντουριώτης (1782-1858) , που κάθισε στην
καρέκλα μια φορά (1848) και ο εγγονός του Παύλος (1855-1935)
έγινε Πρόεδρος της Δημοκρατίας (1924-1929).
ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ‘’ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” ....
Για τη δημοκρατία βέβαια δεν βάζουμε καν το χέρι μας στην
φωτιά... Άλλωστε είμαστε το μόνο έθνος που απήτησε δύο φορές
ξένο βασιλιά για να τον κυβερνήσει και τον εξόρισε μετά, επειδή
δεν δεχόμαστε την κληρονομικότητα...
Είμαστε ή δεν είμαστε Εθνος ανισορρόπων ;.................
“...Σ’ αυτόν τον τόπο των παράλληλων μονόλογων, όπου όλοι
είμαστε τόσο τραγικά αυτοδίδακτοι.....”
Γιώργος Σεφέρης (1900-1971) Έλληνας ποιητής, Νόμπελ 1962
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Dying Italian...

Το πουλόβερ

An old Italian man in Brooklyn
is dying. He calls his grandson
to his bedside. “Guido, I wana
you lissina me. I wana you to
take-a my chrome plated 38
revolver so you will always
remember me.”

Τέσσερις παντρεμένοι άντρες
πήγαν για ψάρεμα. Μετά από
λίγο άρχισαν να συζητούν
μεταξύ τους.
- Δεν θα το πιστέψετε τι έπρεπε
να κάνω για να μπορέσω να
έρθω για ψάρεμα αυτό το
σαββατοκύριακο. Υποσχέθηκα
ότι θα βάψω όλο το σπίτι σε μια
εβδομάδα!
- Αυτό δεν είναι τίποτα λέει ο
άλλος...
- Εγώ έπρεπε να της υποσχεθώ
ότι θα χτίσω καινούργια
πέργκολα για την πισινά.
- Καλά με δουλεύετε;
- Εγώ της υποσχέθηκα ότι θα
κάνω πλήρη ανακαίνιση στην
κουζίνα συμπεριλαμβανόμενων
και των ηλεκτρικών συσκευών!
- Ο τέταρτος δεν μιλάει....
-Εσύ μεγάλε γιατί δεν μιλάς;
Θες να πιστέψουμε ότι δεν
υποσχέθηκες τίποτα;
- Εγώ παιδιά έβαλα το
ξυπνητήρι σήμερα το πρωί να
χτυπήσει στις 5 και 30... και
όταν άρχισε να βαράει, γυρίζω
στην γυναικά μου και της λέω:
Ψάρεμα η Sex; και μου απαντά...
Πάρε ένα πουλόβερ μαζί σου!

“But grandpa, I really don’t like
guns. How about you leave me
your Rolex watch instead?”
“You lissina me, boy! Somma
day you gonna be runna da business, you gonna have a beautiful
wife, lotsa money, a big-a home,
and maybe a couple of bambinos Then one-a day you gonna
come-a home and maybe finda
you wife inna bed with another
man. Whatta you gonna do
then- pointa to you watch and
say, ‘Times up’? “
Θρίλερ
Δυο κότες βλέπουν με τα μικρά
τους τηλεόραση.
Κάποια στιγμή το ζευγάρι που
παίζει στην ταινία κάθεται
στο τραπέζι για το γεύμα που
περιλαμβάνει κοτόπουλο ψητό.
Τότε η μια κότα λέει στην άλλη:
- Αλλαξε το χρυσή μου σε
παρακαλώ, δεν θέλω τα παιδιά
να βλέπουν θρίλερ!
Τα σκάγια
Ένας κυνηγός γυρίζει στο σπίτι
του με ένα λαγό. Η γυναίκα
του τον μαγειρεύει και όλη η
οικογένεια τρώει το λαγό.
Μετά από δυο ώρες τρέχει ο
μικρός γιος στο μπαμπά του:
-Μπαμπά, μπαμπά! Εκεί που
κατουρούσα βγήκαν σκάγια.
-Ποπό, θα ξέχασε η μαμά σας να
βγάλει τα σκάγια από το λαγό.
Υπομονή παιδί μου, θα περάσει.
Μετά από λίγο ο άλλο γιος:
-Μπαμπά, μπαμπά! Εκεί που
κατουρούσα βγήκαν σκάγια.
-Ναι, το ξέρω. Τι να κάνουμε,
ξέχασε η μητέρα σας να βγάλει
τα σκάγια από το λαγό.
Και τέλος ο μεγάλος ο γιος:
-Μπαμπά, μπαμπά!
-Ναι, ξέρω. Εκεί που
κατουρούσες βγήκαν σκάγια.
-Καμία σχέση! Εκεί που τον
έπαιζα, σκότωσα τον παππού!
Το παγόνι
Πάει ένας γέρος επαρχιώτης
στην Αθήνα. Kατεβαίνει στο
Σύνταγμα και βλέπει ένα νεαρό
με βαμμένα μαλλιά, μια τούφα
μπλε, μια μωβ, μια κόκκινη και
μια πράσινη κ.ο.κ.
Πλησιάζει λοιπόν, κι αρχίζει να
τον κοιτάζει με πολύ περίεργο
τρόπο.
Αυτό συνεχίστηκε για
πολύ μέχρι που ο νεαρός
εκνευρίστηκε και γυρίζει
ενοχλημένος και του λέει:
- Τι θες ρε κωλόβλαχε και με
κοιτάς έτσι τόση ώρα;
Και ο βλάχος του απαντά
απολογητικά:
- Μη μι παριξηγάς παιδάκι μ?,
μα να, μόλις σι είδα, ένα πράγμα
σκέφτηκα κι συλλογάμι τόσις
ώρις:
Όταν ήμαν στου Στρατό είχα
γ..... ένα παγόν? ... κι σκέφτουμι
μήπους είσι ι γιός μ..

Η δίκη είχε ξεκινήσει.
Η δίκη είχε ξεκινήσει. Ένας
πολύ ανθυγιεινός τύπος
δικαζόταν και ο δικαστής
απευθυνόμενος σ αυτόν λέει:
-Κατηγορείσαι ότι σκότωσες μια
δασκάλα με ένα αλυσοπρίονο...
-Παλιοψεύτη ! Ακούγεται
μια φωνή από το βάθος της
αίθουσας του δικαστηρίου.
-Ησυχία στο ακροατήριο,
φωνάζει ο δικαστής, και κοιτάζει
πάλι τον
κατηγορούμενο λέγοντας του:
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι
σκότωσες το παιδί που μοιράζει
τις εφημερίδες με
ένα φτυάρι...
-Παλιομίζερε ! Ακούγεται η
ίδια φωνή από το βάθος της
αίθουσας του
δικαστηρίου.
-Είπα ησυχία ! Φωνάζει ο
δικαστής, κοιτάζει πάλι τον
κατηγορούμενο και του
λέει:
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι
σκότωσες και ένα ταχυδρόμο με
ένα ηλεκτρικό
τρυπάνι...
-Εγωιστικό γαϊδούρι ! Ξεφωνίζει
ο ίδιος τύπος.
-Τι ξεσπάσματα είναι αυτά κύριε
μου; Ρωτά ο δικαστής.
-Κύριε Δικαστά, είμαι γείτονας
του κατηγορούμενου 10 χρόνια
τώρα, και
ξέρετε...
...ποτέ δε μου δάνεισε ένα
εργαλείο όταν το χρειαζόμουν

-Αχ παιδί μου, και τι κάνεις για
να αντιμετωπίσεις αυτούς τους
θορυβώδεις
αγριάνθρωπους;
-Τι να κάνω μητέρα; Κάθομαι
στο κέντρο του δωματίου και....
..παίζω την γκάιντα μου όσο πιο
δυνατά μπορώ!!!
O ορθόδοξος σκύλος
Ένας Ελληνοαμερικάνος
επισκέπτεται τον αδερφό
του, βοσκό στην Κρήτη. Έχει
μαζί του κι ένα σκύλο ράτσας
Αλάσκας. Τον βλέπει ο βοσκός
και παρακαλά.
-Ασε μου ρε αδερφέ το σκύλο
εδώ, εγώ θα τον έχω στην
περιποίηση, και τέτοιο σκύλο
δε βρίσκω εδώ ενώ εσύ θα
ξαναβρείς!
-Ναι! του λέει κι ο ξενιτεμένος
αλλά θέλω να ζει σαν
...άνθρωπος! Εμείς στην
Αμερική είμαστε πολύ
φιλόζωοι!
-Να μην στεναχωριέσαι! Στη
μάντρα ή στο σπίτι θα τον
έχω πάντα μαζί μου και μόνο
κρέας και γάλα θα τρώει! Με
τα πολλά λύγισε ο Αμερικάνος
στη θέληση του αδερφού του.
Περνάνε δέκα χρόνια, μοιραία
πεθαίνει ο σκύλος. Τηλεφωνά
ο βοσκός στον αδερφό του, και
παίρνει την απάντηση.
-Α!! είπαμε σαν άνθρωπος! θα
τον κηδέψεις χριστιανικά.
-Μα γίνονται αυτά τα
πράγματα;
-Πες το στον παπά του χωριού
να το κάνει!
Πάει ο βοσκός στον παπά
του λέει ότι θέλει χριστιανική
κηδεία για το λυκόσκυλο και
του λέει ο παπάς:
-Σήφη, την τσικουδιά να την
λιγοστέψεις! ήντα ναι αυτά που
μου ζητάς!
-Μα ο αδερφός μου λέει...
παίρνει το κινητό (ναι! το
νου σας! όλοι οι βοσκοί στην
Κρήτη είχαν κινητά πριν
τους δικηγόρους! ζωοκλοπές
βλέπετε!) και μιλά με τον
αδερφό του.
-Δώσε μου τον παπά! - λέει
εκείνος: Έλα παπα-Λάμπρο
με ακούς; δυόμισυ χιλιάδες
δολάρια σου στέλνω για την
κηδεία του σκύλου αλλά να
γίνει όπως πρέπει! εντάξει;
-Εντάξει! εντάξει.
Κλείνει το κινητό ο παπάς και
λέει του Σήφη.
-Καλά ρε κουμπάρε! γιατί δεν
μου λές από την αρχή ότι ο
σκύλος σου...ήταν Ορθόδοξος

Ένας Σκοτσέζος

Ανδρες και γυναίκες

Ένας Σκοτσέζος, πάει να
συνεχίσει τις σπουδές του σε ένα
πανεπιστήμιο στο Λονδίνο.
Μετά το πρώτο εξάμηνο, δέχεται
την επίσκεψη της μητέρας του.
-Πως βρίσκεις τους Αγγλους
συμφοιτητές σου, παιδί μου, τον
ρωτά.
-Αστα μητέρα, είναι τόσο πολύ
θορυβώδεις, αφού από το ένα
διπλανό διαμέρισμα
συνέχεια χτυπούν τον τοίχο
και φωνάζουν και από το άλλο
διπλανό διαμέρισμα
συνεχώς ουρλιάζουν...

Οι γυναίκες ενθουσιάζονται
με μια καλή αγορά από ένα
κατάστημα.
Οι άντρες ενθουσιάζονται με το
να βρουν πάρκιν εκεί κοντά.
Οι άντρες είναι υπέρ των
προγαμιαίων σχέσεων.
Μέχρι να αποκτήσουν κόρη.
Γυναίκες και άντρες γεννήθηκαν
ίσοι .
Οι γυναίκες όμως εξακολουθούν
να εξελίσσονται.
Ο άντρας είναι η απόδειξη.
Ότι κι ο Θεός κάνει λάθη.

Τhe Hellenic Initiative Canada
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The Hellenic Initiative Canada πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία την ενακτήριο
εκδήλωση του παραρτήματός της στον Καναδά, την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου
2017 στο Palais Royale. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν πάνω από 200 άτομα
μεταξύ των οποίων πάρα πολλοί Φιλλέληνες και ελληνικής καταγωγής επιστήμονες
και επιχειρηματίες, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για μια παγκόσμια κινητοποίηση της
Ελληνικής Διασποράς και των Φιλελλήνων.

(Στιγμιότυπα από την εκδήλωση του συνεργάτου μας
κ. Πήτερ Γαλιάτσου)

The Hellenic Initiative είναι ένας ομογενειακός οργανισμός που ξεκίνησε στην
Νέα Υόρκη πριν από πέντε χρόνια από τους πλέον επιφανείς ελληνο-αμερικανούς,
οι οποίοι βλέποντας την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα αποφάσισαν να
κινητοποιήσουν ην ομογένεια για να βοηθήσουν την Πατρίδα. Αυτή η προσπάθεια
μεγάλωσε στην Αμερική πάρα πολύ και επεκτάθηκε στην Αυστραλία, στην Αγγλία
και τώρα στον Καναδά.
Η αποστολή του Καναδικού παραρτήματος είναι να κινητοποιήσει την καταξιωμένη
γενναιοδωρία των Καναδών και να βοηθήσει τις οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων
των ηλικιωμένων, σε αυτή την περίοδο κρίσης, κυρίως μέσω ιδιωτικών και δημόσιων
προσκλήσεων. Σχεδόν όλα τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται στον Καναδά θα
διοχετεύονται χωρίς έξοδα σε οργανισμούς βοήθειας με τους οποίους που έχουνε
συνεργαστεί στην Ελλάδα, όπου τοπικός αντιπρόσωπος της THI θα παρακολουθεί
την υλοποίηση των προγραμμάτων χωρίς επιπλέον κόστος. Κάθε αίτηση υποστήριξης
θα ελέγχεται ως προς τη συμμόρφωση με τους στόχους τους, την αμεσότητα του
αντίκτυπου, και την δέουσα υποβολή εκθέσεων και οικονομικής διαφάνειας.
Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο εκ των προεδρευόντων ομογενής δικηγόρος
κ. Γιάννης Σώτος, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο συμπροεδρεύον, πρόεδρος της
«Κρίνος» κ. Αλέξανδρος Γεωργιάδης, ο γενικός πρόξενος κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης,
ο πρώην πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα κ. Ρόμπερτ Πέκ και άλλοι. Κύριος
ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Prem Watsa, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της Fairfax Financial Holdings Ltd.
Πήτερ Γαλιάτσος

Tel: 604 253-8714

2411 Nanaimo Street, Vancouver, B.C. V5N 5G5

BOUZOUKI NIGHT
ΣΑΒΒΑΤΟ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
&
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Στο TROCADERO
Με το Γιάννη Σαχάμη στο μπουζούκι,
και την ορχήστρα του.

Για να κλείσετε τραπέζι
τηλεφωνήστε στο:

604-253-8714

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΒΑΠΤΗΣΙΑ

Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017, παρευρέθηκα στον
Μεγαλόχαρο και θαυματουργό Άγιο Σάββα Καλύμνου όπου
τελέσθηκε η βάπτιση του μικρού Νομικού Σάββα. Γιός του
Δημήτρη Καζόνη και της Δήμητρας Σφακιανού-Καζόνη. Στη
βάπτιση
παρευρέθηκαν
συγγενείς
και φίλοι της
οικογένειας.
Το βράδυ οι
καλεσμένοι
παρευρέθηκαν
στην
παραλιακή
ταβέρνα «Ο
Μίλτος»
στην περιοχή
Μασούρη
Καλύμνου.
Στους γονείς Δημήτρη και Δήμητρα, στην Γιαγιά Αφροδίτη
Καζόνη, στον παπού Νομικό Καζόνη, στην Μητέρα και αδελφή της
Δήμητρας Σφακιανού-Καζόνη και στους τέσσερους κουμπάρους
και κουμπάρες ευχόμαστε να τους ζήσει ο βαπτιστικός Νομικός
Σάββας και πάντα άξιοι.
(Φωτογραφίες: Θεμελίνας Μουσσά)
Κώστας Καρατσίκης

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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Canada ranked #1 country in
the world for Quality of Life
Canada has been named the #2 best country in the world for the second straight year.
Well, we’ve also been named as the #1 country in the world in 2017 for
Quality of Life:
Canada #1 Quality of Life usnews.com
The study, conducted by U.S. News in partnership with Y&R’s BAV and
Wharton, broke 80 countries’ overall rankings down by identifying a “set
of 65 country attributes – terms that can be used to describe a country and
that are also relevant to the success of a modern nation.”
Each of those 65 attributes was then placed into one of nine subcategories
that included:
Adventure (3.24 percent): friendly, fun, pleasant climate, scenic, sexy
Citizenship (16.95 percent): cares about human rights, cares about the
environment, gender equality, progressive, religious freedom, respects
property rights, trustworthy, well-distributed political power
Cultural Influence (12.93 percent): culturally significant in terms of entertainment, fashionable, happy, has an influential culture, modern, prestigious, trendy
Entrepreneurship (17.42 percent): connected to the rest of the world,
educated population, entrepreneurial, innovative, provides easy access to
capital, skilled labor force, technological expertise, transparent business
practices, well-developed infrastructure, well-developed legal framework
Heritage (3.17 percent): culturally accessible, has a rich history, has great
food, many cultural attractions
Movers (10.00 percent): different, distinctive, dynamic, unique
Open for Business (11.99 percent): bureaucratic, cheap manufacturing
costs, corrupt, favorable tax environment, transparent government practices
Power (7.42 percent): a leader, economically influential, politically influential, strong international alliances, strong military
Quality of Life (16.89 percent): a good job market, affordable, economically stable, family friendly, income equality, politically stable, safe, well-developed public education system, well-developed public health system
When the inaugural list of the world’s best countries was released last year
at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Canada was also
named the #1 country in the world for Quality of Life, the study’s third
most heavily weighted category.
In 2017, Canada beat out Sweden, Denmark, Australia, and Norway who
all finished in the Quality of Life top 5

Helping the Burrard Inlet
ecosystem: salt marsh in
New Brighton Park already
attracting juvenile salmon
and rich marine life
A new tidal wetland in New
Brighton Park<http://vancouver.
ca/parks-recreation-culture/
new-brighton-park-shoreline-habitat-restoration.aspx> in
east Vancouver has been created
to improve access to nature for
park visitors, and provide habitat
for fish, birds and other wildlife.
The Vancouver Park Board and
Port of Vancouver, in consultation with Musqueam, Squamish
and Tsleil-Waututh Nations,
have worked together on this
unique project to improve the
health of Burrard Inlet.
The project is a significant opportunity to enhance coastal wetland habitat on the south shore
of Burrard Inlet. Loss of tidal
wetlands from Coal Harbour to
Second Narrows has impaired
the area’s ability to support fish
and wildlife. The creation of
a salt marsh is also part of the
restoration of Hastings Creek
through Hastings Park.
“The intertidal zone in New
Brighton Park was filled in
during the rapid growth of Vancouver in the 1960s. This project
removed some of this fill and
created a wetland that is critical

for migrating fish and birds. It’s
an exciting project and we’ve
already seen chum and chinook
salmon fry using the wetland
this spring,” said Park Board
Chair Michael Wiebe.
“Vancouver residents cherish
healthy ecosystems and biodiversity and the Park Board
continues to look for more ways
to enhance it.”
Salt marshes are tidal wetlands
that serve as the transition from
the ocean to the land. They are
among the world’s most productive and vulnerable ecosystems. Salt marsh plants are salt
tolerant and adapted to changing
water levels. In addition to
preventing coastal erosion and
reducing flooding, they also
act as nurseries and refuges for
many species of marine animals,
and protect water quality by
filtering runoff.
Native plants, including 25,000
salt marsh plugs, over 800 trees,
and 3,500 coastal shrubs have
been planted in the newly constructed wetland. Many of these
plants will benefit a broad range
of species such as songbirds,
raptors, and native bees.

Prime Minister inaugurates National
Holocaust Monument
Ottawa, Ontario
September 27, 2017
The Prime Minister, Justin
Trudeau, today inaugurated the
National Holocaust Monument in
Ottawa. The monument serves to
honour the victims and survivors
of the Holocaust, and the important lessons it so painfully taught
us.
The Holocaust was the mass
extermination of over six million Jews and millions of other victims, and one of the darkest chapters in
human history. The National Holocaust Monument commemorates the millions of people who suffered
such atrocities at the hands of the Nazi regime, and pays tribute to those whose stories must never be
forgotten.
The monument also stands as a testament to the resilience and courage of Holocaust survivors. Many
found a home in Canada, and profoundly shaped our country and society.
In honouring the victims of the Holocaust, we recognize their humanity, which no human act can erase.
The National Holocaust Monument reminds us that it is our collective and vital responsibility to stand
against anti-Semitism, racism, and hatred, and to bring meaning to the solemn vow, “never again.”

The $3.5 million project, of
which the Park Board contributed $400,000, also creates new
opportunities for park visitors
to experience nature and view
wildlife. New picnic tables,
viewing decks, gravel pathways, and interpretive signs will
enhance the visitor experience.
The First Nations contributed
information on their rich cultural
connection to Burrard Inlet.

In order to create the salt marsh
the Park Board removed old
tennis courts and re-located a
portion of dog off-leash area to
the west side of the park.
The Park Board is working on
similar biodiversity projects
elsewhere such as restoring a
historical stream through Volunteer and Tatlow parks<http://
vancouver.ca/parks-recreation-culture/tatlow-and-volun-

teer-park-stream-restoration.
aspx> on the city’s west side.
Construction is expected to
begin next summer.
These initiatives support the
Park Board’s Biodiversity
Strategy<http://parkboardmeetings.vancouver.ca/files/
STRATEGY-BiodiversityStrategy-20160201.pdf> to improve
ecosystems throughout the city.

Historic agreement between the Greek
Community of Melbourne and the National
Library of Greece
The Greek Community of Melbourne (GCM) has just announced a historic agreement with the
National Library of Greece (NGL), that is to be relocated this year to its new premises at the Stavros Niarchos Foundation for Culture.
Dr Philippos Tsimpoglou, Director of the National Library spent over three hours guiding GCM
president Bill Papastergiadis and general secretary Costas Markos through the new library premises in the Stavros Niarchos Foundation, where it will soon be relocated.
Also in attendance was Professor Nikos Papastergiadis of the University of Melbourne.
“The director of NLG, Mr Tsimpoglou, was keen to engage with the Greek diaspora. For Mr
Tsimpoglou, this initiative with the GCM falls precisely within the NLG’s Charter,” Mr Papastergiadis, said.
Following three meetings facilitated by the Member for Karditsa Chrysoula Katsavria-Sioropoulou over the course of last year the GCM reached an agreement with the NLG.
Meanwhile, the GCM made it clear that it aims to have its new Global Greek Diaspora Library
ready by early 2018.
The Greek side committed to provide every possible assistance to the initiative and is open to new
collaborations.
“The NLG will open its doors to our members via the new library we are creating at the Greek
Centre. Among other things, our members will be able to access the National Library’s archives
including over 50 original handwritten Bibles and numerous other historical texts,” said Papastergiadis.
“Maintaining, chronicling our literature, history and culture are the building blocks for the GCM.
This new Global Greek Diaspora Library will be a key part of the Greek Centre and will attract
visitors from around the world.”
Mr Papastergiadis said he was extremely impressed with the new premises of the National
Library and the Stavros Niarchos Foundation in general, and was excited by the possibilities of
cooperation between the NLG and the library of diaspora that will be created by the GCM.
“We are very pleased with the agreement. Not only our members, but also the whole Greek community and especially Modern Greek students will benefit. The agreement opens a new communication channel with Greece and the Greek diaspora,” Mr Markos said, expressing his satisfaction
with the agreement.
Source: neoskosmos.com

Το «άγνωστο» ναυάγιο του Θερμαϊκού

Εφημερίδα
Μακεδονία | Η
εφημερίδα της
Θεσσαλονίκης
Ταξιδεύουμε στον χρόνο και
γυρίζουμε σχεδόν 100 χρόνια
πίσω… Το φθινόπωρο του 1915
ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος
σπαράσσει την Ευρώπη, η
Ελλάδα βουλιάζει στον εθνικό
διχασμό και η Βρετανική
Κοινοπολιτεία ψάχνει στον
χάρτη τον Θερμαϊκό, θρηνώντας
τις ανθρώπινες ζωές που
χάθηκαν στο ναυάγιο του «Marquette», στα 87 μέτρα βάθος,
λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Το επιβλητικό ατμόπλοιο
ξεκίνησε το ταξίδι του το πρωί
τής 19ης Οκτωβρίου 1915, από
την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου,
με προορισμό το λιμάνι τής
Θεσσαλονίκης – ένα ταξίδι
704 μιλίων για τις ανάγκες
του πολέμου: αξιωματικοί,
στρατιώτες, γιατροί, νοσοκόμες,
πλήρωμα, πυρομαχικά και
ζώα θα μετέβαιναν από τη
Θεσσαλονίκη σε διάφορα
στρατόπεδα και νοσοκομεία τής
Ευρώπης.
Το πρωί τής 23ης Οκτωβρίου,
λίγες ώρες πριν από την
αναμενόμενη άφιξή του, το
«Marquette» τορπιλίστηκε
και βυθίστηκε περίπου 30-36
μίλια (57,5 χλμ.) νότια της
Θεσσαλονίκης, παίρνοντας μαζί
του 167 ζωές.
Ελλείψει τάφων, οικογένειες
και οικείοι στήνουν μνημεία
και θρηνούν, ο διεθνής
Τύπος αναπαράγει το
χρονικό τής τραγωδίας και
υποδεικνύει πιθανά αίτια,
οι συνθήκες πολέμου και τα
μέσα τής εποχής περιορίζουν
ασφυκτικά την έρευνα, τα
κρισιμότερα ερωτήματα μένουν
αναπάντητα… Λέγεται ότι στη
Θεσσαλονίκη οι φήμες περί
τορπιλισμού και βύθισης του
«Marquette» κυκλοφορούσαν
ώρες πριν από το γεγονός.

Λέγεται ότι το πλοίο συνοδείας,
ένα γαλλικό αντιτορπιλικό,
εγκατέλειψε μυστηριωδώς

την πορεία του πριν από την
προβλεπόμενη ώρα, ότι οι
ελληνικές αρχές παρέμειναν
αδρανείς, ότι η ταχύτητα
πλεύσης την ώρα τής επίθεσης
ήταν μικρότερη απ’ ό,τι θα
έπρεπε και η πορεία απολύτως
ευθεία – γεγονότα που
επέτρεψαν στο γερμανικό
υποβρύχιο U-35 να
εξουδετερώσει το «Marquette»
με επιτυχία.
Λέγεται ότι την ίδια ημέρα που
το μοιραίο πλοίο αναχωρούσε
για το τελευταίο ταξίδι, το
βρετανικό νοσοκομειακό
«Grantully Castle» ξεκινούσε
από το ίδιο λιμάνι, με τον
ίδιο προορισμό, εντελώς
άδειο. Εύλογα διερωτάται
κάποιος για ποιον λόγο
αξιωματικοί, στρατιώτες και
πυρομαχικά –σαφής στόχος
αντιπάλων σε καιρό πολέμουμεταφέρονται μαζί με γιατρούς
και νοσηλευτικό προσωπικό,
εκθέτοντάς τους σε κίνδυνο
ζωής. Τίποτα και ουδείς έδωσε
ποτέ ικανοποιητική απάντηση σε
όλα τα παραπάνω.
Το «Marquette» χτυπήθηκε
από τορπίλη τού γερμανικού
υποβρυχίου U-35 και βυθίστηκε
μέσα σε 13 λεπτά τής ώρας. Από
τους συνολικά 741 επιβαίνοντες,
οι 167 έχασαν τη ζωή τους στον
Θερμαϊκό. Σχεδόν ειρωνικά
λέγεται ότι το πρωί τής ημέρας
τού ναυαγίου η θάλασσα ήταν
ήρεμη και ο καιρός καλός –
σχεδόν καλοκαιρινός…
Μεταξύ των νεκρών
καταμετρήθηκαν 128
στρατιώτες, 10 νοσοκόμες και
29 άνδρες τού πληρώματος.
Με δεδομένο ότι στο «Marquette» επέβαιναν κυρίως
Βρετανοί και λιγότεροι
Νεοζηλανδοί, οι ανθρώπινες
απώλειες της Βρετανικής
Κοινοπολιτείαςανέρχονται
σε 136 Βρετανούς και 31
Νεοζηλανδούς, που είτε
πνίγηκαν είτε θεωρήθηκαν
πνιγμένοι.
Αντί τάφων, το ελληνικό κράτος

φιλοξενεί μνημείο του τραγικού
τέλους τους στο Βρετανικό
Στρατιωτικό Κοιμητήριο
Μίκρας, δίπλα σε τάφους

και μνημεία πεσόντων του
πρώτου παγκοσμίου πολέμου.
Παράλληλα, στο διαδίκτυο
μπορεί να βρει κάποιος πλήθος
αναρτήσεων με συγκινητικές
μαρτυρίες που αναπαράγονται
από οικείους και απογόνους
των θυμάτων τού «Marquette», αφιερώματα, στοιχεία
για μνημεία στους τόπους
καταγωγής τους και σχετικά
δημοσιεύματα, που φέρνουν στο
φως το μεγαλύτερο μέρος τής
αλήθειας για το ναυάγιο.
Φόρος τιμής
«Γαντζωνόμασταν από
συντρίμμια του πλοίου –
κομμάτια από σπασμένες βάρκες
και σχεδίες. Τέσσερα άτομα
βρεθήκαμε να κρατάμε το ίδιο
κομμάτι ξύλου, ένας άνδρας
φαινόταν να χάνει τις αισθήσεις
του. Τον κράτησα για λίγο,
έπειτα είπα σε κάποιον άλλον
να βοηθήσει να τον κρατήσουμε
στη ζωή. Αν και ήταν
μισοπεθαμένος, ήταν τρομερό
να τον εγκαταλείψουμε…»,
ανέφερε μία από τις διασωθείσες
νοσοκόμες τού «Marquette»,
αρκετό καιρό μετά το ναυάγιο.
Πολλές δεκαετίες αργότερα,
η μαρτυρία της θα έβρισκε
μια απάντηση περισσότερο
συγκινητική απ’ όσο θα
μπορούσε να φανταστεί:
«Εύχομαι να υπήρχε ένα
ημερολόγιο, κάποιο γράμμα
της, κάτι που θα φανέρωνε τα
συναισθήματα μιας γυναίκας
που έχει ταξιδέψει ασύλληπτα
μακριά από την πατρίδα της,
που ζει μια ζωή εντελώς
διαφορετική από αυτήν που
θα περίμενε κάποιος για μια –
θεωρούμενη- γεροντοκόρη από
φτωχή, αγροτική περιοχή τής
Νέας Ζηλανδίας, που είναι 28
ετών και ταξιδεύει στο φωτεινό
γαλάζιο τής Μεσογείου εν καιρώ
πολέμου. Τέσσερις γενιές μετά,
νιώθω απέραντο θαυμασμό για
τη μακρινή μου θεία, Έντιθ
ΜακΛέοντ, γεννημένη το 1883,
επιζήσασα του ναυαγίου τού
‘Marquette’: νοσοκόμα μετά
το τραγικό περιστατικό και
πάλι στην Αίγυπτο, σε διάφορες
πόλεις τής εμπόλεμης Ευρώπης.
Στη συνέχεια αντιμέτωπη με τη
μεταπολεμική επιδημία γρίπης.
Και πάντα αφοσιωμένη στη
δουλειά της, τιμημένη με πολλά
βραβεία και μετάλλια ανδρείας
για τις πολύτιμες υπηρεσίες
της».
Οι συνολικά 36 νεοζηλανδές
νοσοκόμες (εκ των οποίων οι
10 πνίγηκαν στον Θερμαϊκό)
ήταν, ως επί το πλείστον, νέες
και πολλά υποσχόμενες – άλλες
εθελόντριες που είχαν διακριθεί
για την αυταπάρνησή τους,
άλλες με αξιόλογες σπουδές
και σημαντική καριέρα. Μέχρι
σήμερα, στην πατρίδα και στις
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γενέθλιες πόλεις εκείνων που
χάθηκαν χιλιάδες χιλιόμετρα
μακριά πολλά μνημεία σε
νοσοκομεία, ιδρύματα και
εκκλησίες θυμίζουν το όνομα, το
έργο τους και το θλιβερό τέλος
τού «Marquette».
Aπώλειες χωρίς αιτία
Το ζήτημα στο οποίο
επανέρχονται όσοι ασχολούνται
με το συγκεκριμένο ναυάγιο
είναι το γεγονός ότι ο πνιγμός
ανθρώπων μπορούσε -και
έπρεπε- να αποφευχθεί. Πέρα
από τα προαναφερθέντα
ερωτήματα, τα στοιχεία
δείχνουν ότι οι σωστικές λέμβοι
ήταν επαρκείς και ο καιρός
ανέλπιστα καλός – συνεπώς,
μετά το χτύπημα, η προσέγγιση
της στεριάς (που βρισκόταν σε
σχετικά κοντινή απόσταση) δεν
ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.
Η εικόνα, ωστόσο, στα μάτια
των επιζώντων μετά το χτύπημα
του πλοίου είναι τρομερή:
ουδείς δήλωνε υπεύθυνος για
τις σωστικές λέμβους, ουδείς
γνώριζε πώς χρησιμοποιούνται,

πώς πρέπει να πέσουν στη
θάλασσα. Ουδείς ήξερε πώς
να χειριστεί τα σχοινιά, πώς να
κατευθύνει ασφαλώς πλήρωμα
και επιβάτες. Πολλοί ανέφεραν
ότι, ενώ μία από τις βάρκες
είχε πέσει ήδη στη θάλασσα,
πολλοί τραυματίστηκαν –
άλλοι προσπαθώντας να την
προσεγγίσουν και άλλοι όταν η
επόμενη έπεσε σχεδόν επάνω
τους, προκαλώντας πανικό.
Πολλοί λένε ότι τα ζώα που
μετέφερε το «Marquette» (491
μουλάρια και 50 άλογα) είχαν
καταστρέψει, λόγω του πανικού
που επικράτησε, πολλές από
τις σωστικές λέμβους και τις
σχεδίες τού πλοίου.
Ο καλός καιρός, από την άλλη,
καταγράφεται ως ένας από
τους λόγους που οι τελικώς
διασωθέντες άντεξαν, παρά
το γεγονός ότι έμειναν στο
νερό για περισσότερες από 7
ώρες. Στο τέλος, η διάσωσή
τους πραγματοποιήθηκε από
ένα γαλλικό πλοίο και από ένα
βρετανικό αντιτορπιλικό, γύρω
στις 5 το απόγευμα. Για πολλούς
ήταν δυστυχώς πολύ αργά…

Τράπεζες: 10.000 απολύσεις και λουκέτα
σε υποκαταστήματα
Τέλος οι παχυλές εθελούσιες από τις Τράπεζες – Χιλιάδες απολύσεις
από αρχές 2018 ως το 2020 – Διπλή πίεση από Fuds και ΕΚΤ για μείωση
κόστους – Μπαίνουν λουκέτα σε δεκάδες υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα
Ο ένας στους τέσσερις εργαζόμενους θα απολυθεί από τις Τράπεζες μέχρι το
2020. Αυτό είναι πλέον το σχέδιο που προβλέπει απολύσεις και λουκέτα σε
υποκαταστήματα.
Ουσιαστικά οι εργαζόμενοι στις τράπεζες βρίσκονται σε μια μέγκενη fuds
και ΕΚΤ. Οι μεγαλομέτοχοι πιέζουν ασφυκτικά για μείωση προσωπικού και
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για μείωση του λειτουργικού κόστους.
Την ίδια ώρα οι τράπεζες, καθώς η οικονομία δεν ανακάμπτει, δεν έχουν
την οικονομική δυνατότηταγια παχυλές εθελούσιες εξόδους. Η μείωση
προσωπικού δεν μπορεί να γίνει με προγράμματα ανάλογα του πρόσφατου
παρελθόντος.

10.000 απολύσεις σε τράπεζες ως το 2020
Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr μέσα στο επόμενο διάστημα,
αρχής γενομένης από τις αρχές του 2018 αναμένεται από τις τέσσερις
συστιμικές τράπεζες να αποχωρήσουν μέσω απόλυσης τουλάχιστον 3.000
ως 4.000 άτομα.
Ο αριθμός αυτός ωστόσο αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί. Μάλιστα οι ίδιες
πληροφορίες αναφέρουν ότι ότι με χρονικό ορίζοντα το 2020 οι απολύσεις
θα φτάσουν τον αριθμό των 10.000.
Οι υπάλληλοι που θα δουν την πόρτα της εξόδου θα λάβουν τη νόμιμη
αποζημίωση ή σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια επιπλέον χρήματα. Τα
πακέτα εθελουσίας εξόδου που είδαμε ως σήμερα, ωστόσο, αποτελούν
παρελθόν. τράπεζες απολυσεις λουκέτα υποκαταστήματα
Την ίδια ώρα και με την πίεση από την ΕΚΤ για μείωση του λειτουργικού
κόστους εκτός απ’ τις απολύσεις θα δούμε και μείωση του αριθμού των
υποκαταστημάτων.
Οι πληρωμές με πλαστικό χρήμα και γενικότερα οι ηλεκτρονικές
συναλλαγές δίνουν τη δυνατότητα στις τράπεζες για μείωση και
προσωπικού αλλά και υποκαταστημάτων…
Κάπως έτσι από τους 41.000 εργαζόμενους στις τράπεζες, σήμερα,
αναμένεται να μείνουν στις θέσεις τους περίπου 31.000.
Άγνωστο είναι πόσα θα μείνουν από τα 2.000 υποκαταστήματα που
λειτουργούν αυτή τη στιγμή.
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Γερμανικά ΜΜΕ: Θα
βασανίζει o Σόιμπλε το
AfD, όχι τους Έλληνες
Πως βλέπει ο Τύπος την μετακίνηση γερμανού ΥΠΟΙΚ στο
προεδρείο της Βουλής TAZ θεωρεί καλή είδηση τη μετακίνηση
Σόιμπλε στη Βουλή ως πρόεδρος του σώματος για να συγκρατεί
τους εθνολαϊκιστές. Άλλοι γερμανοί σχολιαστές τον περιγράφουν ως
τον πιο έγκυρο και έμπειρο υπουργό της Μέρκελ.

Πούτιν από Άγκυρα: Δεδομένη η πώληση
των πυραύλων S-400 στον Ερντογάν
28 Σεπτεμβρίου 2017
Ως «δεδομένη» χαρακτήρισε
την πώληση των ρωσικών
αντιαεροπορικών συστημάτων
S-400 στην Τουρκία, ο Ρώσος
πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κατά
τη διάρκεια δηλώσεων που έκανε
στην Άγκυρα στο πλαίσιο της
επίσημης επίσκεψής του στην
Τουρκία που ξεκίνησε την Πέμπτη.
Τον Ρώσο Πρόεδρο υποδέχτηκαν
στο προεδρικό μέγαρο της Άγκυρας
υπό τους ήχους του στρατιωτικού
αγήματος.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου Προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ ένα από τα θέματα των
συνομιλιών είναι η κατάσταση στην Συρία.

Υπουργός καγκελαρίας, δύο φορές υπουργός Εσωτερικών και
8 χρόνια υπουργός Οικονομικών, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είναι
ο αρχιτέκτονας της γερμανικής επανένωσης, εφευρέτης των
μηδενικών ελλειμμάτων, διαχειριστής της ευρωκρίσης και ο πιο
ισχυρός και έμπειρος υπουργός της κυβέρνησης Μέρκελ. Μέσα
σε λίγες γραμμές οι γερμανοί αρθρογράφοι προσπαθούν να
περιγράψουν το μεγάλο πολιτικό ανάστημα του ανδρός που θα
γίνει πρόεδρος της βουλής, όπου καλείται να αντιμετωπίσει τους
εθνολαϊκιστές του AfD.
«Στην Ελλάδα τον μισούν»
Στη σελίδα με τα σχόλιά της η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung
του Μονάχου υποστηρίζει ότι το προφίλ του Σόιμπλε είναι το πιο
ενδεδειγμένο γι αυτόν τον ρόλο. «Επί 45 χρόνια στα βουλευτικά
έδρανα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, την ηρεμία και το κύρος»,
σημειώνει. «Λόγω του συντηρητικού του προφίλ, την σκληρή στάση
του απέναντι στην Ελλάδα και τη συγκρατημένη στάση απέναντι
στην προσφυγική πολιτική της Μέρκελ θα είναι δύσκολο για το
AfD να τον στιγματίσει…Από καιρό έχει αποδείξει ότι μπορεί να
εκφωνεί σπουδαίους λόγους. Το ότι η βουλή το 1991 αποφάσισε να
μεταφερθεί από τη Βόννη στο Βερολίνο το οφείλει στην εμφάνιση
τότε του Σόιμπλε». Στο σχετικό άρθρο στην οικονομική επιθεώρηση
Handelsblatt υπάρχει φωτογραφία του Σόιμπλε με τον Γιάνη
Βαρουφάκη από εκείνες τις περιπετειώδεις συναντήσεις τους στο
Βερολίνο το πρώτο εξάμηνο του 2015.
Και η εφημερίδα σημειώνει: «Λόγω της σκληρής γραμμής του στην
ευρωκρίση ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός δεν είναι αγαπητός
στην Ευρώπη, στην Ελλάδα μάλιστα τον μισούν. Υπό αυτήν την
έννοια ίσως ορισμένες χώρες της νότιας Ευρώπης να ανασάνουν,
επειδή δεν θα καθίσει κι άλλα 4 χρόνια ως υπουργός Οικονομικών
στο Eurogroup. Ωστόσο, έχει και πολλούς φίλους στους οποίους θα
λείψει. Με τον γάλλο ομόλογό του για παράδειγμα συνεργάζεται
στενά», αναφέρει μεταξύ άλλων η εφημερίδα.
«Καλή είδηση»
Ευρηματική στον τίτλο για το αντίστοιχο σχόλιο η Tageszeitung
του Βερολίνου με τη φράση «isch over» σε μεικτά αγγλικά και
γερμανικά, με τα οποία απάντησε ο Σόιμπλε τον Φεβρουάριου του
2015 στην ερώτηση εάν το τρέχον πρόγραμμα βοήθειας θα άλλαζε,
όπως επέμενε ο Βαρουφάκης. «Το ότι ο Σόιμπλε δεν θα παραμείνει
υπουργός Οικονομικών, αλλά θα γίνει πρόεδρος της βουλής, θα
μπορούσε να είναι μια καλή είδηση», επισημαίνει ο σχολιαστής
της. «Κατά βάθος με τη σκληρή του στάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο
συνέβαλε στο να γίνει μόνιμη κατάσταση η κρίση στη νότια
Ευρώπη με συνεχή προγράμματα λιτότητας. Κατέπνιξε τη συζήτηση
για κοινή δημοσιονομική πολιτική, χωρίς την οποία το ευρώ δεν
μπορεί να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Εάν ο Σόιμπλε κρατήσει
μελλοντικά προς το AfD την ίδια αμείλικτη στάση του και τον βίαιο
κυνισμό, στοιχεία με τα οποία ωθούσε τους Έλληνες συνεχώς σε
κοινωνικές αγριότητες, θα είναι ένα κέρδος. Αυτό είναι το καθήκον
μιας ισχυρής προσωπικότητας. Για την Ευρώπη η αποχώρηση
Σόιμπλε δεν σημαίνει αυτόματα ότι τα πράγματα θα γυρίσουν προς
το καλύτερο. Το αντίθετο. Αν ο πρόεδρος του FDP Κρίστιαν Λίντνερ
καταφέρει να αποσπάσει το υπουργείο Οικονομικών, ο ρόλος της
Γερμανίας στις Βρυξέλλες μπορεί να γίνει πιο καταστροφικός.
Βέβαια για τον Σόιμπλε το Grexit ήταν μια επιλογή, για τον Λίντνερ
είναι ρητή απαίτηση».
Και καταλήγει η εφημερίδα: «Εάν οι Χριστιανοδημοκράτες και οι
Πράσινοι θέλουν να δώσουν έμφαση στην ευρωπαϊκή ιδέα, δεν θα
πρέπει να αφήσουν σε καμιά περίπτωση το υπουργείο στα χέρια
του FDP…Και οι Πράσινοι θα πρέπει να σκεφτούν τι τους είναι
πιο σημαντικό, η δημοτικότητα του υπουργείου Εξωτερικών ή το
υπουργείο Οικονομικών. Διότι στο τελευταίο δεν θα συνέβαλαν
μόνο στην ιδέα μιας αλληλέγγυας Ευρώπης, αλλά θα κρατούσαν ένα
σημαντικό μοχλό για μια πιο δίκαιη δημοσιονομική πολιτική. Πόση
ισχύ απορρέει από αυτό το πόστο το έδειξε ο Σόιμπλε τα τελευταία
8 χρόνια με εντυπωσιακό τρόπο».
Ειρήνη Αναστασοπούλου

Ο Πεσκόφ υπογράμμισε ιδιαίτερα, ότι η επίσκεψη του Πούτιν στην Άγκυρα έχει αποκλειστικά
ρεαλιστικούς στόχους.
«Η Ρωσία και η Τουρκία είναι χώρες που συνεργάζονται πολύ στενά, είτε αυτό αφορά εμπορική και
οικονομική συνεργασία, είτε την συνεργασία στο στρατιωτικό και τεχνολογικό τομέα, είτε τον τομέα
του πολιτισμού, ή στην υλοποίηση μακρόπνοων έργων» δήλωσε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι «είναι
χώρες που συνεργάζονται σε ζητήματα που σχετίζονται με τις εγγυήσεις της περιφερειακής ασφάλειας,
περιλαμβανομένης της Συρίας».
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου προσέθεσε επίσης ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης οι δύο ηγέτες «σε όλα
αυτά τα ζητήματα θα συγχρονίσουν τα ρολόγια τους».
Οι συνομιλίες όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS διεξάγονται σε διευρυμένη σύνθεση
κεκλεισμένων των θυρών, και χωρίς την παρουσία των μέσων ενημέρωσης.
Αναμένεται ότι το κύριο θέμα θα είναι ο συντονισμό δράσης στις ζώνες αποκλιμάκωσης της κρίσης στην
Συρία.
Πηγή:tribune.gr

Ρεκόρ αφίξεων Γάλλων τουριστών
στην Ελλάδα
Πέμπτη 28/09/2017
Διψήφια αύξηση καταγράφουν
το 2017 οι αφίξεις Γάλλων
τουριστών στην Ελλάδα, και
η ισχυρή ζήτηση συνεχίζεται
για το 2018, σύμφωνα με το
υπουργείο Τουρισμού.
Βάσει των επίσημων στοιχείων
που παρουσιάστηκαν στις
συναντήσεις τις οποίες είχε
η αρμόδια υπουργός Έλενα
Κουντουρά με παράγοντες της
ταξιδιωτικής βιομηχανίας της Γαλλίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης IFTM- TopResa
στο Παρίσι:
Το 2017 θα κλείσει με αύξηση 15% των αφίξεων σε σχέση με το 2016.
Για πρώτη φορά ο αριθμός των Γάλλων τουριστών στην Ελλάδα θα αγγίξει τα 2 εκατομμύρια.
Αύξηση 10% καταγράφεται ήδη στις προκρατήσεις για το 2018.
Η Ελλάδα αποτελούσε στο παρελθόν τον τέταρτο και πέμπτο δημοφιλέστερο προορισμό των Γάλλων.
Μετά από τις στοχευμένες συμφωνίες και προωθητικές ενέργειες την τελευταία διετία, το 2016
αναρριχήθηκε στην τρίτη θέση και το 2017 κατέχει τη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις τους.
Όπως αναφέρει το υπουργείο Τουρισμού σε ανακοίνωσή του, οι εκπρόσωποι κορυφαίων tour operators, μεταξύ των οποίων οι TUI Γαλλίας, Thomas Cook, και Κaravel τόνισαν στην κ. Κουντουρά ότι
η Ελλάδα εξελίσσεται σε μία πολύ δυναμική τουριστική αγορά για τους Γάλλους. Ως εκ τούτου, με
ζητούμενο την ενίσχυση της παρουσίας τους και δραστηριότητάς τους στην Ελλάδα διαβεβαίωσαν
ότι θα προχωρήσουν στο άνοιγμα νέων ελληνικών προορισμών, στην ανάπτυξη νέων τουριστικών
συνεργασιών και νέων επενδυτικών κινήσεων. Οι γαλλικοί αερομεταφορείς Αντίστοιχα, οι εκπρόσωποι
των αερομεταφορέων της Γαλλίας ενημέρωσαν ότι το 2016 ήταν μία εξαιρετική χρονιά, μετά από τη
συμφωνία στο πλαίσιο της περσινής έκθεσης TOPRESA, για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.
Εκπλήρωσαν τις δεσμεύσεις τους και η συνδεσιμότητα ενισχύεται για το 2018 με περισσότερες πτήσεις.
Ειδικότερα:
Η Air France προτίθεται να αυξήσει τον συνολικό αριθμό των πτήσεων της για την Ελλάδα, να
διατηρήσει τη νέα σύνδεση Τουλούζη - Αθήνα που εγκαινίασε το 2017 που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία,
και να επεκτείνει το πτητικό της πρόγραμμα και από άλλα περιφερειακά αεροδρόμια της Γαλλίας.
Η Transavia France επίσης θα πυκνώσει τα δρομολόγια για την Ελλάδα και προχωρά το 2018 στη
επιμήκυνση του θερινού πτητικού προγράμματος σε σχέση με το 2017.
Kontranews.gr
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Η Κάλυμνος είναι ένα νησί που συνδιάζει την περιπέτεια, την παράδοση και την ανδρεαλίνη, με τη
γοητεία των απόκρυμνων κορυφών , τις δαντελωτές ακτές και το μαγευτικό βυθό της.
Η Κάλυμνος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο Πέλαγος, ανάμεσα στην Κω, τη Λέρο και τη Μικρά
Ασία.
Αποτελεί το τέταρτο σε έκταση και το τρίτο σε πληθυσμό νησί του νομού Δωδεκανήσου.
Η επιφάνειά της είναι 109,67 τ. χλμ., ενώ το μήκος των ακτών φτάνει τα 96 χλμ.
Πρόκειται για κατ’ εξοχήν ναυτικό νησί, η ιστορία, ο πολιτισμός και η λαϊκή παράδοση του οποίου
σχετίζονται άμεσα με τη θάλασσα. Η αρχική ονομασία του νησιού ήταν Καλύδνα.
Κάλυμνος: Αρχικά το όνομα του νησιού ήταν Καλύδνα, ενώ από τον 4ο αι. π.χ. και μετά
μετονομάστηκε σε Κάλυμνα. Η πιθανότερη ετυμολογία του ονόματος είναι από το καλός = ωραίος και
ύδνα (από το ύδωρ) = νερό. Αυτό σημαίνει ότι η λέξη Καλύδνα είναι το νησί με τα ωραία νερά. Η
Κάλυμνος έχει μια μακραίωνη και πολυσήμαντη ιστορία.
Μετά από τους Πέρσες, τους Ρωμαίους,τους Άραβες και άλλους κατακτητές, η Κάλυμνος πέρασε, κατά
τον 14ο αιώνα στην κυριαρχία των Ιπποτών του τάγματος του Αγίου Ιωάννη. Το 1522, οι Ιππότες έφυγαν
από τα δωδεκάνησα,τα οποία παρέδωσαν στα χέρια των Οθωμανών. Σε αντάλλαγμα η Κάλυμνος έλαβε
αυτονομία και καθεστώς αυτοδιοίκησης. Μετά τη λήξει του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου στις 7 Μαρτίου
το 1948 το νησί ενσωματώθηκε επίσημα και οριστικά στα όρια του Ελληνικού Κράτους μαζί με τα
υπόλοιπα δωδεκάνησα.
Οι παραλίες της Καλύμνου έχουν
βαθιά κρυστάλλινα νερά και
μαγευτικό βυθό. Πιο πολυσύχναστη
και κοσμοπολίτικη είναι το
Μασούρι και το Καντούνι. Η
παραλία Μυρτιές, Βλυχάδια,
Θερμά, Εμπορειού. και γιά ήρεμες
βουτιές μπορείτε να προτιμήσετε
τον Πλατύ Γιαλό και τον Αρμεό.
Με μικρό καραβάκι μπορείτε να
επισκεφθείτε το νησάκι Τέλενδο.
Η Κάλυμνος προσφέρει άπειρες
επιλογές στον επισκέπτη για
αναρρίχηση, για θρησκευτικού
χαρακτήρα εξορμήσεις και τα
πανηγύρια με τους παραδοσιακούς
χορούς.

ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΚΙΑΡΟΕΛΕΟΥΣΑ ΡΟΔΟΥ
Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2017, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διμυλιάς
και Ελεούσας «το Φουντουκλί», η «Δωδεκανησιακή Ένωση
Επιστημόνων Πανεπιστημίου Ιταλίας –ΔΕΕΠΙ» και τα «Φενικά
Αρχεία του Κράτους», Νομού Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την
«Μεγαλοπρεπή Κοινότητα της Φιέμμε», Ιταλίας και τον κ. Raffaele Zancanella,με την παρουσία σημαντικού αριθμού κατοίκων της
παραπάνω περιοχής που έρχονται στη Ρόδο για να παρευρίσκονται,
συνδιοργάνωσαν εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την δημιουργία
του Καμποκιάρο-Ελεούσα.
Η επίσημη έναρξη της εκδήλωσης έγινε στην πλατεία της Ελεούσας
που βρίσκονται τα Ιταλικά Κτίρια και άρχισε με χαιρετισμό των
Προέδρων των Συλλόγων που συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση
, ομιλία του κ. Ραφαέλε Ζανκανέλλα και της κας Ειρήνης
Τόλιου Διευθύντρια των Γενικών Αρχελιων του Κράτους Νομού
Δωδεκανήσου, προβολή ταινίας μικρού μήκους του Ρέντζο Μαρία
Φκροσέλλι και Αγκριπίνο Ρούσο με τίτλο «sogno breve di Campochiaro- το σύντομο όνειρο του Καμποκιάρο».

Η παραλία Βλυχάδια βρίσκεται 5 χιλιόμετρα από την Πόθια
και αποτελείται από δυο διαφορετικές υπέροχες παραλίες. Μια
υπεροχή βοτσαλωτή παραλία και μια αμμουδερή.

Τρεις νέοι επιστήμονες ο κος Χατζημιχαήλ Μάνος, ο κ.
Κωνσταντάκης Αντώνης και η κα Χατζημιχαήλ Ιωάννα παρουσίασαν
μέρος των διπλωματικών εργασιών τους αναφορικά με την
αρχιτεκτονική του ιταλικού εποικισμού και εκτέθηκαν μακέτες για
το πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν τα εγκατελειμένα κτίρια.
(Φωτογραφίες από την εκδήλωση του Σάββα Πίσσα)

Επίσης στην Κάλυμνο ο επισκέπτης μπορεί να γευθεί την αυθεντική
αιγαιοπελαγίτικη κουζίνα και τα άφθονα φρέκα ψάρια. Στις
παραλιακές ψαροταβέρνες μπορεί ο επισκέπτης να απολαύσει τους
εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες, καλαμαράκια, χταπόδι, αχινούς.
Η νεότερη ιστορία της Καλύμνου συνδέθηκε ιδιαίτερα με την
σπογγαλιεία, και από τα τέλη του 18ου αιώνα η Κάλυμνος ήταν ένα
από τα σηματικότερα κέντρα σπογγαλιείας. Η παράδοσή της στη
σπογγαλιεία χάνεται στα βάθη των αιώνων, με σημείο ακμής και
ιδιαίτερη άνθηση κατά των 19ο αιώνα.
(Φωτογραφίες: Κώστα Καρατσίκη)

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ «ΣΓΟΥΓΓΑΤΟ» ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ
Το σφουγγάτο είναι κάτι μοναδικό, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Είναι ένα πιάτο που συναντάμε
σε όλη την Ελλάδα με την πιο γνωστή συνταγή: Είναι χτυπημένα αυγουλάκια, ανακατεμένα με
κολοκυθάκια που έχουμε σοτάρει με κρεμμύδια, φρέσκα μυρωδικά και φέτα.
Ο Σύλλογος Γυνακών Σορωνής Ρόδου το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2017 διοργάνωσε για πρώτη χρονιά
τη γιορτή του «Σγουγγάτο» με μεγάλη επιτυχία.
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση Κώστα Καρατσίκη

Δεξιά:
Διακρίνονται,
o Πρόεδρος
Σορωνής Ρόδου
κ. Δημήτρης
Σαβάκης, με τον
γιατρό Δημήτρη
Κρητικό(δεξιά)
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

Ο ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ
Συγγραφέας: Τασούλα Επτακοίλη
Εικονογράφηση: Τόμεκ Γιοβάνης
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗΣ
Όλα τα πράγματα έχουν ένα τέλος.
Ή σχεδόν όλα. Τα λουκάνικα έχουν
δύο. Κάπως έτσι είναι κι αυτό το
βιβλίο. Ξεκινά με έναν γάτο που
τον λένε Γουργούρη και που έζησε
μια ευτυχισμένη ζωή, γεμάτη
αγάπη, μέχρι που κοιμήθηκε. Για
πάντα ίσως.
Αμέσως μετά όμως μαθαίνουμε
και για έναν σκύλο που δεν μοιάζει
ακριβώς με σκύλο. Περισσότερο
με γάτο μοιάζει γιατί σαν να γουργουρίζει. Ζει μια δύσκολη
ζωή, γιατί δύσκολα περνά όποιος διαφέρει. Μέχρι που γίνεται
Γουργούρης κι αυτός.
Χιούμορ, τρυφερότητα αλλά και πολλές αφορμές για συζήτηση
μας δίνει αυτό το βιβλίο. Η συγγραφέας μάς μιλά για την αγάπη.
Μας μιλά και για την ανθρωπιά. Κι όταν υπάρχει αγάπη και
ανθρωπιά, δεν υπάρχει θλιβερό τέλος. Γιατί τότε μόνο το τέλος,
είναι μια καινούρια αρχή.
Ο ΑΣΠΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
Συγγραφέας: Ξανθή Μαντέλα
Εικονογράφηση: Ντανιέλα Σταματιάδη
Εκδόσεις: ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ
Η πλατεία είναι γεμάτη μικρούς και
μεγάλους γιατί σήμερα είναι μια
εκδήλωση φιλοζωικής. Πίσω από
ένα περιφραγμένο χώρο, σκυλάκια
όλων των χρωμάτων και των
μεγεθών γαβγίζουν και κουνούν την
ουρά τους. Εκεί βρίσκεται και ο
άσπρος σκύλος. Για άλλη μια φορά.
Εκείνος ξέρει πως όταν σε διαλέξει
μια οικογένεια και σου δώσει
όνομα, δεν σημαίνει πως θα είναι
για πάντα.
Μια τρυφερή και καλογραμμένη
ιστορία, με πανέμορφες εικόνες.
Τα ζώα χρειάζονται, ακριβώς όπως και οι άνθρωποι, αγάπη και
φροντίδα. Θέλουν ένα σπιτικό, βόλτες, φαγητό, παιχνίδι αλλά
και ιατρική περίθαλψη. Όταν μια οικογένεια αποφασίσει να
υιοθετήσει ένα ζωάκι, πρέπει να συνειδητοποιήσει πως θα είναι
για πάντα κι όχι απλά για να ικανοποιήσει ένα παιδικό (ίσως)
καπρίτσιο.

ΠΟΙΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Έλα κ πάρε απ το κορμί μου την αλμύρα.
Έλα στα χείλη να ακουμπήσεις την πνοή
και κάθε λόγος που θα λες ζωή να έχει,
αφροντυμένος με του κύματος φιλί.
Έλα στα φύλλα της δροσιάς να περπατήσεις.
Μες στου ονείρου τ ακρογιάλι να κρυφτείς
κ όλους τους πόνους που φυλάς να τους κεντήσω
με το βελόνι που στα στήθη σου κρατείς.
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος

Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος ήταν αρχαίος
Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος,
αστρονόμος και ποιητής. Γεννήθηκε στην
Κυρήνη (σημερινή Λιβύη) και έζησε,
σπούδασε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια,
η οποία ήταν τότε η πρωτεύουσα της
Αιγύπτου. Όταν ήταν περίπου 40 ετών
ορίστηκε επικεφαλής της Βιβλιοθήκης
της Αλεξάνδρειας και ήταν τότε που
εκτέλεσε ίσως το σημαντικότερο πείραμα
για το οποίο έμεινε γνωστός στην
ιστορία: Μέτρησε την περιφέρεια της Γης
χρησιμοποιώντας ένα κοντάρι και λίγη
γεωμετρία.

Κατά τη θητεία του ως επικεφαλής βιβλιοθηκάριος, ο Ερατοσθένης πληροφορήθηκε πως κάθε
χρόνο, το μεσημέρι της 21ης Ιουνίου (τη μέρα δηλαδή του θερινού ηλιοστασίου), στην αρχαία πόλη
Συήνη (το σημερινό Ασουάν) συνέβαινε κάτι ασυνήθιστο: Αν κοιτούσες στον πάτο ενός πηγαδιού
μπορούσες να δεις ολόκληρο τον Ήλιο να καθρεφτίζεται στα νερά του.
Ο Ερατοσθένης συμπέρανε ότι για να συμβαίνει κάτι τέτοιο, τη συγκεκριμένη μέρα, ο Ήλιος έπρεπε
να βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη Συήνη και οι ακτίνες του να πέφτουν κάθετα σ’ αυτή. Γνώριζε
επίσης πως την ίδια μέρα στην Αλεξάνδρεια, το φαινόμενο αυτό δεν συνέβαινε, οπότε κατάλαβε ότι ο
λόγος που ο Ήλιος δεν μπορούσε να βρίσκεται ταυτόχρονα πάνω από τη Συήνη και την Αλεξάνδρεια
οφείλονταν στην καμπυλότητα της Γης.
Η ιδέα ότι η Γη ήταν σφαιρική δεν ήταν άγνωστη στον Ερατοσθένη. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν
καταλάβει πως η επιφάνεια του πλανήτη καμπυλώνει γιατί έβλεπαν τα πλοία που απομακρύνονταν
από το λιμάνι να εξαφανίζονται από κάτω προς τα πάνω. Επίσης είχαν παρατηρήσει πως κατά τις
σεληνιακές εκλείψεις η σκιά της Γης στη Σελήνη ήταν ξεκάθαρα κυκλική.
Ο Ερατοσθένης λοιπόν σκέφτηκε πως μπορούσε να χρησιμοποιήσει το γεγονός αυτό για να μετρήσει
την περιφέρεια του πλανήτη. Το μεσημέρι της 21ης Ιουνίου στην Αλεξάνδρεια, κάρφωσε ένα κοντάρι
κάθετα στη Γη. Στη συνέχεια μέτρησε τη γωνία μεταξύ του κονταριού και των ηλιακών ακτινών και
τη βρήκε ίση με το 1/50 του κύκλου, ή αλλιώς 7,2 μοίρες.
Εφόσον όμως θεώρησε πως η Γη είναι σφαιρική και ο Ήλιος βρίσκεται τόσο μακριά που οι ακτίνες
του φτάνουν σ’ αυτή σχεδόν παράλληλες, οι προεκτάσεις του κονταριού στην Αλεξάνδρεια και
του πηγαδιού στη Συήνη θα τέμνονται ακριβώς στο κέντρο της Γης, ενώ η γωνία που σχηματίζεται
μεταξύ των δύο πόλεων θα είναι ίση με τη γωνία μεταξύ κονταριού και ηλιακών ακτινών, ως εντός
εναλλάξ γωνίες!Με άλλα λόγια, το 1/50 της περιφέρειας της Γης είναι ίσο με την απόσταση μεταξύ
Αλεξάνδρειας και Συήνης, οπότε ολόκληρη η περιφέρεια θα είναι η απόσταση αυτή επί 50.
Άρα το μόνο που έμενε για τον Ερατοσθένη ήταν να μετρήσει την απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων.
Και ακριβώς αυτό έκανε.
Βρήκε την απόσταση ίση με 5000 στάδια, ενώ λίγο αργότερα φαίνεται να τη διόρθωσε σε 5040
στάδια. Οπότε τελικά ο υπολογισμός του για την περιφέρεια της Γης, ήταν 252.000 στάδια. 1 2
Δυστυχώς το έργο του Ερατοσθένη, στο οποίο λογικά θα έγραφε αναλυτικά τους υπολογισμούς του,
δεν διασώζεται. Για το πείραμά του μαθαίνουμε από μεταγενέστερα γραπτά, τα οποία όμως αφήνουν
πολλά στη φαντασία μας. Πώς μέτρησε ο Ερατοσθένης τη γωνία μεταξύ κονταριού και ηλιακών
ακτινών; Πώς μέτρησε την απόσταση Αλεξάνδρειας και Συήνης; Κάποιοι λένε πως υπολόγισε την
απόσταση βάσει του χρόνου που χρειαζόταν τα καραβάνια για να ταξιδέψουν από τη μία πόλη
στην άλλη. Το ταξίδι διαρκούσε 50 μέρες, ενώ οι καμήλες μπορούσαν να διασχίζουν περίπου 100
στάδια τη μέρα. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν πως ο Ερατοσθένης προσέλαβε ανθρώπους για να
περπατήσουν όλη τη διαδρομή μετρώντας τα βήματά τους, τους λεγόμενους βηματιστές.
Άλλο ένα μυστήριο είναι το μήκος των σταδίων, το οποίο διέφερε από περιοχή σε περιοχή κι έτσι
δεν είμαστε σίγουροι ποια στάδια εννοούσε ο Ερατοσθένης. Κάποιοι ιστορικοί υποστηρίζουν πως
τα στάδια που χρησιμοποίησε ήταν 157 μέτρα, ενώ άλλοι πως ήταν 185. Οπότε ο υπολογισμός του
για την περιφέρεια της Γης πρέπει να ήταν ανάμεσα από 39.564 και 46.620 χιλιόμετρα. Η σημερινή
αποδεκτή τιμή για τη μεσημβρινή περιφέρεια είναι 40.008 χιλιόμετρα. 3
Το πείραμα του Ερατοσθένη δεν θα μπορούσε βέβαια να είναι τέλειο. Καταρχάς, η Αλεξάνδρεια δεν
βρίσκεται ακριβώς βόρεια από τη Συήνη, κάτι που οδηγεί σε ελάχιστα διαφορετικούς υπολογισμούς.
Επίσης, σήμερα γνωρίζουμε πως η Γη δεν είναι μια τέλεια σφαίρα και οι ακτίνες του Ήλιου δεν
φτάνουν σ’ εμάς ακριβώς παράλληλες.
Η ακρίβεια της μέτρησής του ωστόσο, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Παρ’ όλο που τα εργαλεία που
χρησιμοποίησε ήταν πρωτόγονα, ο υπολογισμός του ήταν πολύ κοντά στην πραγματική τιμή και
αυτό γιατί η ιδέα στην ουσία της, είναι σωστή! Ο Ερατοσθένης σαν γνήσιος επιστήμονας έκανε
μια παρατήρηση, στηρίχθηκε στις προηγούμενες γνώσεις για τη σφαιρική Γη και κατασκεύασε το
κατάλληλο πείραμα για να κάνει τον υπολογισμό του. Απέδειξε πως καμιά φορά μια απλή ιδέα και
ένα περίεργο μυαλό είναι όλα όσα χρειάζεσαι για να αλλάξεις τον κόσμο.
Fun fact! 1700 χρόνια μετά το πείραμα του Ερατοσθένη, ο θαλασσοπόρος Χριστόφορος Κολόμβος,
χρησιμοποιώντας λαθεμένες εκτιμήσεις για την περιφέρεια της Γης, ξεκίνησε από τα Κανάρια Νησιά
ένα ταξίδι προς τα δυτικά με προορισμό την Ιαπωνία, η οποία πίστευε ότι βρισκόταν μόλις 3.700
χιλιόμετρα μακριά. Αν είχε χρησιμοποιήσει την περιφέρεια που υπολόγισε ο Ερατοσθένης, θα ήξερε
πως το ταξίδι ήταν πολύ μεγαλύτερο, περίπου 20.000 χιλιόμετρα, μια απόσταση που κανένα πλοίο
εκείνης της εποχής, δεν θα μπορούσε να διασχίσει. Απ’ ότι φαίνεται, ο Κολόμβος μάλλον στάθηκε
τυχερός που ανάμεσα από την Ευρώπη και την Ασία, έτυχε να βρίσκεται μία ακόμα ήπειρος.

ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Οι Έλληνες λίγα πράγματα
σέβονται. Δίκαιος είναι ένας νόμος,
αν τους εξυπηρετεί. Την ολότητα,
το συμφέρον της ολότητας δεν
το λογαριάζουν. Αλλά κι εμείς
οι Ρωμαίοι φοβάμαι, ότι θα
καταντήσουμε ατομιστές. Όμως
οι Έλληνες στο κατήφορο είναι
πρωταγωνιστές δηλαδή προς το
κακό σπεύδουν γρηγορότερα, ενώ
προς το καλό οδοιπορούν αργά.
Καλέ μου Νάβιε, ο Έλληνας για το
συμπολίτη του αδιαφορεί, αλλά αν
το πράξει, το κάνει για να δείξει την
υπεροχή του. Όμως για τους ξένους
ενδιαφέρεται για να δείξει τον
ανώτερο πολιτισμό του.

Στο Βασιλικό Μουσείου του Οντάριο (Royal Ontario Musium) νεοφερμένοι Έλληνες Επιστήμονες που
ήρθαν για να εργαστούν στον Καναδά, διοργάνωσαν κάτω από την αιγίδα του Γενικού Προξενείου
Τορόντο μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Ο Γενικός Πρόξενος κ.
Αλεξάνδρου Ιωάννίδης σε μιά
σύντομη συνέτευξη που έδωσε στον
συνεργάτη μας κ. Πήτερ Γαλιάτσο
δήλωσε ότι: «Την πολύ δουλειά
είχει κάνει το Βασιλικό Μουσείου
με το οποίον το Προξενείο έχει
μια στρατηγική συνεργασία σε
όλα τα επίπεδα και με μεγάλη
χαρά μας έχουν δώσει βήμα για
να προωθήσουμε την ελληνική
μουσική, τον ελληνικό πολιτισμό
και όλα αυτά που μας κάνουν
περήφανους.
Η αποψινή εκδήλωση έχει για μένα
και μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί
οι καλλιτέχνες είναι άνθρωποι
οι οποίοι έχουν έρθει από την
Ελλάδα σχετικά πρόσφατα είναι
επιστήμονες που κάνουν άλλες δουλειές και αυτό (η μουσική) είναι το χόμπυ τους. Για μένα δείχνουν
ότι έχουν φέρει μαζί τους την ψυχή τους, τις καρδιές τους και την Ελλάδα ολόκληρη. Αυτό για μας
είναι πολύ σημαντικό και μας
βοηθεί να κάνουμε καλά την
δουλειά μας. Το Προξενείο
είναι πάντοτε αρωγό σ’ αυτές τις
προσπάθειες και θα συνεχίσει να
είναι.»
Στο πρόγραμμα παρουσίασαν τριά
μουσικά σκετς. Το πρώτο είχε
παραδοσιακά κομμάτια ελληνικά.
Το δεύτερο Χαντζηδάκης,
Θεοδωράκης της δεκαετίας 60-70
και το τρίτο είχαν μουσική από
σύγχρονους συνθέτες.
Πήτερ Γαλιάτσος

Να τι γράφει για τους Έλληνες από την Ρώμη, Π.Χ.....
Ο Ρωμαίος συγκλητικός

Μενένιος Άπιος που έζησε στην
Ελλάδα επί ρωμαιοκρατίας, έστειλε
επιστολή στον ανθύπατο Ατίλιο
Νάβιο, που τοποθετήθηκε στην
Αχαΐα ως διοικητής, στην οποία
επιστολή αναλύει τους χαρακτήρες
των Ελλήνων για να τον διευκολύνει
να τους διοικήσει καλύτερα.
Η επιστολή αυτή μεταφράστηκε από
τα Λατινικά από τον Κωνσταντίνο
Τσάτσο και επειδή δεν έχει
χρονολογία γραφής, εικάζεται,
ότι πρέπει να γράφτηκε στα
προχριστιανικά χρόνια.
Η πρώτη δημοσίευση έγινε στο
περιοδικό Νέα Εστία, που επί
σειρά ετών συγκέντρωνε την
αφρόκρεμα της συντηρητικής
διανόησης. Ο Κωνσταντίνος
Τσάτσος αναδημοσίευσε το κείμενο
στο βιβλίο του «Αφορισμοί και
διαλογισμοί (β’ σειρά)» (Εστία, 2η
έκδ. 1970, σελ. 243 κ.ε.)
Γράφει λοιπόν Μενένιος Άπιος στον
Ατίλιο Νάβιο συνοπτικά:
“Είναι περίεργο, ότι μια πόλη, η
Ρώμη, πως έφθασε να κυβερνά
από τον Περσικό κόλπο έως τη
Μαυριτανία, από τους Αιθίοπες
ως την Καληδονία, δηλαδή από
τη Βρετανία ως το Ιράκ, ως την
Περσία, από την Αφρική έως και
την Ευρώπη. Όμως σ’ αυτούς τους
λαούς έχουμε υποχρέωση να τους

παρέχουμε ασφάλεια και ευημερία.
Ο πρώτος, που το εφάρμοσε αυτό,
ήταν ο Αλέξανδρος. Ευτυχώς
που πέθανε νέος, γιατί δε θα
μπορούσαμε να κυριαρχήσουμε
εμείς.
Πρέπει να κατασκευάζουμε
υδραγωγεία, δρόμους, γέφυρες και
τεχνικά έργα που κάνουν τη ζωή
των ανθρώπων πιο άνετη. Πρέπει
ακόμα να προάγουμε τη μόρφωση,
τη σοφία, την ποίηση και την τέχνη
στις δυτικές επαρχίες, γιατί αλλού
το έπραξαν και το πράττουν και
τώρα ακόμα οι Έλληνες. Μάθε
φίλτατέ μου Ατίλιε, για να είμαστε
κοσμοκράτορες πρέπει να είμαστε
και ιππότες στη συμπεριφορά μας.
Οι Έλληνες είναι πιο εγωιστές
από μας και από όλα τα έθνη.
Κατά το ρητό του Πρωταγόρα για
τους Έλληνες «Πάντων χρημάτων
μέτρον άνθρωπος» και εννοούσε
τον Έλληνα. Ο Έλληνας είναι
άτομο αδέσμευτο, αυθαίρετο,
ατίθασο και ελεύθερο. Υψώνει το
εγώ του. Αυτοί πρώτοι οι Έλληνες
σκέφθηκαν πηγαία. Χάρη σ’ αυτούς
τους Έλληνες σκεφτόμαστε κι
εμείς. Βλέπουμε με τα μάτια τα δικά
τους. Η σκέψη των Ελλήνων δεν
μπαγιατεύει, είναι πάντα επίκαιρη
και δροσερή.Το μυαλό των Ελλήνων
είναι η πηγή του καλού και του
κακού. Το μυαλό τους δημιούργησε
ιδανικά πολιτικά συστήματα, αλλά

το εγώ τους καταστρέφει ακόμα
και έργα και πολιτείες. Ο Έλληνας
με τον εγωισμό του καταπατεί
και έργα τέχνης και ιδανικά
έργα. Τότε που ήταν οι Έλληνες
στην καταστροφική τους τάση,
τους κυριαρχήσαμε. Εμείς τους
κατηγορούμε αλλά άδικα, αυτοί
ήταν οι πρωτοπόροι του πολιτισμού.
Ο Έλληνας περιφρονεί το νόμο.
Δεν παραδέχεται άλλη κρίση μόνο
τη δικιά του. Δεν πιστεύει στο
νόμο, παρά μόνο αν τον συμφέρει
ατομικά. Αλλάζουν νόμους
κάθε τόσο κι αν δεν μπορούν,
τους αντιμετωπίζουν εχθρικά,
μεταχειριζόμενοι τη βία ή το δόλο.
Επινοούν σοφιστικούς λόγους και οι
νόμοι τους γίνονται ράκη.
Ο Έλληνας έχει αδύναμη μνήμη
στα δεινά των πολιτικών. Είναι
ευκολόπιστος. Δεν είναι σταθερός.
Είναι ανυπόμονος. Μόλις
δυσκολέψουν λίγο τα πράγματα,
κάνει μεταρρυθμίσεις στους νόμους.
Για να σαγηνεύσεις την εκκλησία
του Δήμου μιας ελληνικής πόλης,
δώσε υποσχέσεις και θα τους
έχεις με το μέρος σου. Μ’ αυτές
χορταίνουν οι Έλληνες. Ανάμεσα σε
λίγους Έλληνες θα βρεις εύκολα ένα
Αλκιβιάδη (εννοείται επιπόλαιο και
αλλοπρόσαλλο) που επάνω από την
πατρίδα του ο Έλληνας βάζει το εγώ
του, το ατομικό του συμφέρον.

Ποτέ ο Έλληνας δεν παραδέχεται
την αξία του ομότεχνου του, αν δε
του δοθεί η ευκαιρία, τον απαξιώνει.
Δεν χαίρεται για τον έπαινο των
άλλων, όμως επιχαίρει για τον ψόγο
του άλλου ή των άλλων.
Ο Έλληνας είναι εγωκεντρικός.
Όταν ένας συμπολίτης του
δεν αναγνωρίζεται, αδιαφορεί
με το σκεπτικό, ότι αφού δεν
αναγνωρίζομαι εγώ, ας μείνει
κι αυτός στην αφάνεια. Ακόμα
και τους νεκρούς τους αφήνουν
ατίμητους οι Έλληνες.
Το μίσος για τους Έλληνες είναι
ηδονισμός. Η συναδέλφωση στους
Έλληνες γίνεται, όταν συμπίπτουν
τα συμφέροντά τους.
Τώρα κι εμείς οι Ρωμαίοι βαδίζουμε
προς το δρόμο των Ελλήνων. Και
οι δικοί μας εγωισμοί γίνονται
ωμότεροι και βιαιότεροι και θα
σκεπάσουν στο μέλλον τη Ρώμη.
Ο Έλληνας εφεύρε τρόπους να
εκδηλώνει το φθόνο του, να
γκρεμίζει τον καλύτερό του. Από τη
δολοφονία προτιμά τη συκοφαντία,
είναι κι αυτός ένας φόνος
διακριτικός. Του αρέσει η ατίμωση.
Οι Έλληνες είναι φιλότεχνοι, αλλά
και δημιουργοί του καλού και του
κακού λόγου. Μιλάνε υποθετικά
για κείνον που θέλουν να διώξουν
και τον σκοτώνουν χωρίς να το
δολοφονούν. Η συκοφαντία είναι το
αγχέμαχο όπλο τους.
Ο Έλληνας πιστεύει μόνο στη δική
του γνώμη, ο δε ηγέτης δε θέλει να
ακούσει και τη γνώμη των άλλων
που θα κάνει το έργο να γίνει
τελειότερο, διότι το έργο για να
τελειωθεί, πρέπει να το δουλέψουν
κι άλλοι, ενώ ο Έλληνας θέλει μόνο
το δικό του όνομα να ταυτιστεί με
το έργο. Σε πρώτη θέση μπαίνει το
εγώ και σε δεύτερο το έργο. Κάθε
έργο πρέπει να είναι συλλογικό
και σε διαδοχικές γενιές να
τελειώνει για να έχει μακρόχρονη
πνοή. Τα έργα πρέπει να είναι
υπερπροσωπικά.
Οι Έλληνες πάσχουν από εγωπάθεια
γι’ αυτό κι εμείς οι Ρωμαίοι
που ήμασταν κατώτεροί τους,
καταφέραμε και πήραμε την εξουσία
από τα χέριά τους, ενώ αυτοί ήταν
κοσμοκράτορες.
Η πολιτική σκέψη στην Ελλάδα
λείπει. Ο ένας πολιτικός φθείρει
τον άλλο μέχρι εξοντώσεως
με συνεχή σύγκρουση. Οι
Έλληνες έχουν σκέψη δυνατή
και αγωνιστική διάθεση. Όμως
έχουν άρρωστο χαρακτήρα. Δεν
ενώνονται για να γίνει ένα έργο,
αυτοκαταστρέφονται. Γι’ αυτό
οι Έλληνες υπέφεραν δεινά και
θα υποφέρουν στο μέλλον κακά,
τα οποία θα οφείλονται στη
φιλοπρωτιά, που είναι η νόμιμη
θυγατέρα του εγωισμού τους.
Μήπως υπερβάλλω γι’ αυτά
που λέω για το θαυμαστό γένος
των Ελλήνων; Αλλά και αυτοί
που διάβασαν τον Αριστοφάνη,
τον Δημοσθένη, τον Ευριπίδη,
τον Θεόφραστο, τον Επίκουρο,
τον Ζήνωνα και τον Χρύσιππο
βεβαιώνουν περίπου τα ίδια, άρα
δεν είμαι άδικος. Την ύβριν οι
Έλληνες την ξέχασαν. Όταν οι
Έλληνες επιδιώκουν ισότητα δεν
είναι, διότι θέλουν δικαιοσύνη, αλλά
ο άλλος να μην υπερέχει απ’ αυτούς.
Μια και εγώ δεν αξίζω να ανεβώ
υψηλοτέρα, τότε να μην ανέβεις κι
εσύ. Ο Έλληνας γεννιέται με την

τάση της υπεροχής.
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Οι Έλληνες είναι αφεντάδες της
γνώσης και καυχώνται πολύ.
Επαινούν τη δικιά τους αρετή, το
δικό τους προτέρημα και υποτιμούν
τα κατορθώματα των άλλων ή τις
αρετές των συμπολιτών τους.
Οι Έλληνες έχουν πάθη. Οι
περισσότεροι δεν διδάσκονται από
τα λάθη των κυβερνητών και των
πολιτικών ηγεμόνων της ιστορίας
τους και κάνουν τα ίδια λάθη και θα
συνεχίσουν να κάνουν. Ο τόπος των
Ελλήνων είναι μακάριος, όμως οι
Έλληνες δεν αφήνουν τον ηγέτη να
κυβερνήσει, αλλά θέλουν οι γύρω
του εκ του αφανούς να κυβερνούν
αυτοί.
Οι Έλληνες μπορεί να είναι
εγωπαθείς, αλλά έχουν και καλές
πλευρές. Έχουν προοδέψει στο
λόγο, στη σοφία, στην ποίηση, στις
τέχνες, στις επιστήμες, στο εμπόριο
και στον πόλεμο ακόμα κι από
όλα αυτά αναβλύζει η δόξα τους.
Εμένα οι Έλληνες με γοητεύουν,
είναι οι δάσκαλοί μου. Όμως όσο ο
χρόνος περνά η δόξα των Ελλήνων
μικραίνει, κι ακόμα εξ αιτίας των
ελαττωμάτων τους θα μικραίνει.
Ο εγωισμός κάνει τους Έλληνες
καλούς στρατιώτες, γενναίους,
ριψοκίνδυνους και τολμηρούς, αλλά
δεν εκμεταλλεύονται τη δόξα τους.
Μη νομίσεις Ατίλιε, ότι όλες
αυτές οι κρίσεις που γράφω είναι
δικές μου, τις διδάχτηκα από
τον Επίκτητο. Νέος άκουσα τον
Επίκτητο να λέει, ότι οι Έλληνες
κάποτε είχαν ένα κόσμο, την
Ατλαντίδα που την κάλυψαν τα
νερά του ωκεανού, ήταν κόσμος
προοδευμένος.
Τους Έλληνες μην τους κατηγορείς
μπροστά τους ή συνεχώς, γιατί,
αν ξυπνήσει η περηφάνια τους,
γίνονται αμείλικτοι διώκτες. Οι
Έλληνες έχουν υπεροψία, αλλά
και φιλοτιμία πρωτοφανή. Τώρα
είναι γκρεμισμένοι ευγενείς. Έχουν
σωρεία αντιφάσεων. Άλλες ώρες
είναι Έλληνες κι άλλες γραικύλοι,
τιποτένιοι, παράδοξοι.
Μη δώσεις ποτέ στον Έλληνα
την εντύπωση, ότι του αφαίρεσες
την ελευθερία. Άφησέ τον
να φωνάζει, να θορυβεί, να
εκφράζει την πολιτική του μανία,
έως εκεί που δεν θίγονται τα
συμφέροντα της αυτοκρατορίας
μας. Να χρησιμοποιείς αυτούς
που διαφωνούν εναντίον εκείνων
που αντιδρούν. Οι διαταγές προς
τους Έλληνες δεν ωφελούν,
χρησιμοποίησε το διάλογο. Δίνε
την εντύπωση, ότι υποχωρείς.
Μην απειλείς τους Έλληνες με
τις λεγεώνες. Μην κάνεις τον
παλληκαρά στους ηγήτορες των
πόλεων. Άφησέ τους να κάνουν
μόνοι τους ελιγμούς. Ακόμα
τρέφονται με την οπτασία των
περασμένων μεγαλείων τους. Μην
πολύ επεμβαίνεις στα εσωτερικά
των πόλεών τους.>>
Αυτά έγραψε στην επιστολή
του ο Μενένιος Άπιος που ήταν
προχωρημένης ηλικίας και ύπατος,
προς τον νεότερο φίλο του, τον
ανθύπατο Ατίλιο Νάβιο πιθανότατα
δύο δεκαετίες πριν τη γέννησή
του Χριστού, όταν πλέον όλος ο
Ελληνισμός ήταν υπό την εξουσία
της Ρώμης.
Το ότι έχουμε και σήμερα το
2016 μ.Χ. τα ίδια προτερήματα
και τα ίδια ελαττώματα που μας
κατέβασαν στο τελευταίο σκαλοπάτι
της συρρίκνωσής μας σημαίνει,
ότι είμαστε ακραιφνείς απόγονοι
των αρχαίων Ελλήνων. Όμως ας
καταπολεμήσουμε τα ελαττώματά
μας, διότι κινδυνεύουμε να
φθάσουμε στον αφανισμό.
Αυτοκαταστραφήκαμε με τους
Ρωμαίους από επιπολαιότητα, από
αφέλεια μηδενιστήκαμε από τους
Τούρκους.
Δυστυχώς δεν καταπολεμούμε τα
ελαττώματά μας.
Το εγώ και ο ατομισμός μας είναι
καρκίνωμα που συνεχίζουμε να το
εκτρέφουμε συνεχώς ...
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Τελικά ο καφές δεν αμβλύνει
τα συμπτώματα της νόσου
Πάρκινσον

Τι είναι η Άνοια;

Σύμφωνα με νέα μελέτη

Νόσο Alzheimer ή Αγγειακή
Άνοια. Άτομα νεότερα των
65 ετών που εμφανίζουν
Άνοια συνήθως έχουν
Μετωποκροταφική Άνοια ή
Νόσο Huntigton. Η εκφύλιση
εγκεφάλου που προκαλεί κάθε
μία από αυτές τις παθήσεις
δημιουργεί ένα χαρακτηριστικό
τύπο γνωσιακού ελλείμματος,
ανάλογα με τις περιοχές του
εγκεφάλου που έχουν υποστεί
βλάβη από τη νόσο.
Η συχνότητα εμφάνισης των
διαφόρων τύπων της άνοιας
απεικονίζεται σχηματικά.

Τελικά ο καφές δεν ανακουφίζει τους πάσχοντες από τα
συμπτώματα της νόσου του Πάρκισον, αποφαίνονται καναδοί
ερευνητές καταρρίπτοντας τα συμπεράσματα μελέτης που είχε
δημοσιευθεί το 2012.
Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που δημοσιεύονται στο
επιστημονικό έντυπο Neurology, επιστημονική ομάδα του
Πανεπιστημίου Μακ Γκιλ του Καναδά, με επικεφαλής τον Δρ
Ρολαντ Ποστουμα, η καφεΐνη δεν μειώνει τη συμπτωματολογία
της νόσου.
Η εξέταση του θέματος προέκυψε από τη διαδικασία
επαλήθευσης της μελέτης που είχε δημοσιευθεί το 2012 και
υποστήριζε ακριβώς το αντίθετο. Ωστόσο, η προηγούμενη έρευνα
είχε μικρή διάρκεια και έτσι τα αποτελέσματά της είχε κριθεί
επισφαλή.
Ο Δρ Ποστουμα και οι συνεργάτες του μελέτησαν την επίδραση
της καφεΐνης σε 121 άτομα, 62 ετών κατά μέσο όρο, που είχαν
διαγνωστεί με νόσου του Πάρκινσον την τελευταία 4ετία.
Στους μισούς χορήγησαν δισκία καφεΐνης (200 mg), δύο φορές
την ημέρα, ώστε η ποσότητα να ισοδυναμεί με τρια φλιτζάνια
καφέ την ημέρα. Οι υπόλοιποι ασθείς πήραν ανενεργά δισκία και
ετέθησαν όλοι υπό ιατρική παρακολούθηση για έξι έως 18 μήνες.
Οι καναδοί ερευνητές δεν διαπίστωσαν καμιά βελτίωση στα
κινητικά συμπτώματα των ασθενών της ομάδας παρέμβασης,
ούτε και στην ποιότητα ζωής τους. Μάλιστα, επειδή το όφελος
ήταν μηδενικό οι επιστήμονες αποφάσισαν τον τερματισμό της
έρευνας.
«Είναι πιθανό ότι η καφεΐνη μπορεί να έχει σύντομης διάρκειας
όφελος, που όμως γρήγορα εξαφανίζεται. Σε κάθε περίπτωση,
μετά τα νέα ευρήματά μας, δεν μπορούμε να συνιστούμε την
καφεΐνη ως θεραπεία για τα κινητικά συμπτώματα της νόσου
Πάρκινσον», σημειώνει ο Δρ Πόστουμα.
Ο Δρ Τσαρλς Χαλ από το Κολέγιο Ιατρικής Albert Einstein σε
συνοδευτικό άρθρο στο Neurology υπογραμμίζει ότι «είναι
σημαντική η επαλήθευση του οποιοδήποτε ερευνητικού
δεδομένου και ακόμα σημαντικότερο να διαδίδεται η νέα γνώση
ώστε να ρίχνουμε το βάρος σε πραγματικά αποτελεσματικά
θεραπευτικά μέσα».

Η Άνοια δεν αποτελεί μία
ξεχωριστή νόσος. Η άνοια είναι
ένα άθροισμα συμπτωμάτων που
μπορεί να οφείλεται σε διάφορες
νευροεκφυλιστικές διαταραχές
οι οποίες προκαλούν εκφύλιση
του εγκεφάλου.

μπορεί να οδηγήσουν σε άνοια
με την εκφύλιση του νευρικού
συστήματος που προκαλούν, εν
τούτοις η Νόσος Alzheimer είναι
το συνηθέστερο αίτιο για τους
ηλικιωμένους. Άλλες παθήσεις
που προκαλούν Άνοια είναι:

Με τον όρο «Άνοια»
περιγράφεται μία προοδευτική
ελάττωση της μνήμης ή άλλων
γνωσιακών λειτουργιών που
εμπλέκονται στην ικανότητα
του ατόμου να εκτελέσει τις
συνηθισμένες καθημερινές
του δραστηριότητες (οδήγηση,
ψώνια, εργασία, επικοινωνία,
διαχείριση οικονομικών
θεμάτων της καθημερινότητας).

Το Αγγειακό Εγκεφαλικό
Επεισόδιο (Αγγειακή Άνοια)
Η Μετωποκροταφική
Εκφύλιση του Εγκεφάλου
(Μετωποκροταφική Άνοια)
Η εκφύλιση του Εγκεφάλου
με εμφάνιση συμπτωμάτων
παρκινσονικών λόγω
δημιουργίας στον εγκέφαλο
ειδικών σωματίων (Lewybodies)
(Άνοια με σωμάτια Lewy).
Σε άτομα 65 ετών και άνω με
εκδηλώσεις εκφυλιστικής άνοιας
συνηθέστερα πρόκειται για

Η αποδιοργάνωση που προκαλεί
η άνοια είναι περισσότερη
από αυτή που αναμένεται
στο φυσιολογικό ηλικιωμένο
και οφείλεται σε κάκωση ή
πάθηση. Στην άνοια συνήθως
παρατηρείται απώλεια μνήμης.
Η απώλεια μνήμης, όμως,
από μόνη της δε σημαίνει ότι
υπάρχει άνοια.
Η εμφάνιση της άνοιας στον
πληθυσμό είναι συχνότερη διότι
έχει αυξηθεί η μέση διάρκεια
ζωής του ατόμου. Υπολογίζεται
ότι παγκοσμίως εμφανίζουν
άνοια 17-25 εκατομμύρια
άνθρωποι. Στις Η.Π.Α
αναφέρεται άνοια σε περίπου
3,4 εκατομμύρια άτομα άνω των
71 ετών, ενώ 5,3 εκατομμύρια
Αμερικάνοι όλων των ηλικιών
έχουν Νόσο Alzheimer.
Αν και διάφορες παθήσεις

Έναρξη Άνοιας
Αν και δεν υπάρχουν ακόμη
κατάλληλα φάρμακα για να
σταματήσουν ή να αναστρέψουν
τη βλάβη (νευροεκφύλιση)
που προκαλείται από αυτές
τις νευροεκφυλιστικές
διαταραχές, υπάρχουν τρόποι να
υποχωρήσουν ορισμένα από τα
συμπτώματα της Άνοιας. Αυτό
είναι δυνατόν να παρατείνει
μία καλή ποιότητα ζωής για το
άτομο, μειώνει το φορτίο των
φροντιστών ή καθυστερεί την
πιθανή νοσηλεία του πάσχοντος.
Γράφει η Δρ. Κλημεντίνη Ε.
Καραγεωργίου, Νευρολόγος,
Ψυχίατρος, Διευθύντρια
Νευρολογικού Τμήματος
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Κουρκουμάς: Τα πολύτιμα
οφέλη του για την υγεία μας
Ο κουρκουμάς
(Turmeric) βρίσκεται
στη ρίζα του φυτού
Κουρκούμη η μακρά
(curcuma longa).
Έχει έντονα λαμπερό
ποτροκαλοκίτρινο
χρώμα, το οποίο
οφείλεται κυρίως
σε λιποδιαλυτές
πολυφαινολικές
χρωστικές που
ονομάζονται κουρκουμινοειδή. Το κύριο κουρκουμινοειδές του
κουρκουμά είναι η κουρκουμίνη.
Αν και η ιστορία του χρυσού καρυκεύματος, του κουρκουμά ξεκινάει
από τα βάθη των αιώνων, μόλις τον περασμένο αιώνα έγιναν γνωστές
με βιοχημικές αναλύσεις τα ενεργά συστατικά του (και κυρίως η
κουρκουμίνη).
Η κουρκουμίνη αποτελεί το πλέον δραστικό βιολογικά ενεργό
συστατικό του ινδικού αρτύματος κάρυ (Αγγλ. Curry, Γαλλ. Curry, Cari), του οποίου το κίτρινο χρώμα οφείλεται σ’ αυτήν και
χρησιμοποιείται ευρύτατα στην μαγειρική.
Πληθώρα κλινικών μελετών έδειξαν ότι η κουρκουμίνη συμβάλλει
στην αναστολή παραγωγής μιας πληθώρας ουσιών που συμμετέχουν
στη φλεγμονώδη αντίδραση. Επίσης υπάρχουν μελέτες που δείχνουν
τη δράση της κουρκουμίνης, σε κυτταρικό και μεταβολικό επίπεδο,
σε παθήσεις όπως σακχαρώδης διαβήτης, κακοήθη νεοπλάσματα,
αυτοάνοσες καταστάσεις όπως νόσος του Sjögren, ρευματοειδής
αρθρίτιδα, νευρολογικές παθήσεις και διαταραχές κενώσεων του τύπου
του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου.
Πολλές από αυτές τις δράσεις μπορεί να δικαιολογηθούν λόγω μεγάλης
αντιοξειδωτικής δράσης της σε ουδέτερο και όξινο ph και στην ευόδωση
μεταβολικής δραστηριότητας των κυττάρων μέσω παρέμβασης στις
ενζυμικές βιοχημικές αντιδράσεις. Μπορεί επίσης να συνδυαστεί με
χονδροϊτίνη για αντιμετώπιση συμπτωμάτων από το μυοσκελετικό
(οσφυαλγία, μυϊκή σύσπαση).
Γράφει ο Γιώργος Τυρογιάννης, Διευθυντής της Β’ Παθολογικής
Κλινικής και Υπεύθυνος του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής,
Ευεξίας και Μακροζωίας του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου

Πηγή: Η Καθημερινή

ΠΕΝΘΗ
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ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ (Λέο)
1926-2017

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 24 Αυγούστου 2017 σε ηλικία 91
χρόνων ο Ηλίας Κατσούρης.
Το τρισάγο έγινε την Τρίτη 29η Αυγούστου 2017 στο Mount
Pleasant Funeral Home,306 East 11 Ave.Vancouver.
Στη σύζυγό του Σούλα, στις κόρες του Βιολέτα και Βίβιαν, στις
εγγόνες Χριστίνα και Κάτια, στο γαμβρό του Στήβ, στην αδελφή
του Μαρία (Πήτερ), ανηψιές Βάλια και Δήμητρα, στους φίλους
Νίκο και Μαρία Πάνος σε όλη την οικογένεια και στους συγγενείς
και φίλους στον Καναδά ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΖΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣIA)
Πέθανε στο Βανκούβερ σε ηλικία 72 χρόνων,η ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΖΕΛΗ. Το τρισάγιο έγινε την Κυριακή
10 Σεπτεμβρίου 2017στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου. Η κηδεία έγινε την Δευτέρα
11Σεπτεμβρίου 2017 και η ταφή έγινε
στο κοιμητήριο Mountain View Cemetery
Vancouver.
Η Αθανασία (Σία) γεννήθηκε στη Φιλοθέη
στην Αθήνα και ήρθε στον Καναδά το 1966 όπου γνώρισε τον
σύζυγό της Γιώργο και έζησε ευτυχισμένη μαζί του 51 όμορφα
χρόνια.
Στον σύζυγό της Γιώργο, στον γιό της Πήτερ (Φανή), στον γαμβρό
της Νίκο και εγγόνια Jonathan George, Alyssia and Stephen.
Επίσης στην αδελφή της Ελένη Μιχαήλ (Paul), στον αδελφό της
Κώστα Καλαντζή (Ελένη) και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

Ξεβουλώστε τον Βουλωμένο Νεροχύτη μόνοι σας!

To όνoμα Δημήτρης

Η

προέλευση του ονόματος Δημήτρης που εορτάζεται στις 26 Οκτωβρίου μας έρχεται από την αρχαία
Ελλάδα, τότε που σήμαινε τον πιστό της θεάς Δήμητρας, προστάτιδας της γεωργίας. Το «Δήμητρα» με τη
σειρά του προέρχεται από το Δη (δωρικό τύπο του Γη) και το μήτηρ, σημαίνει δηλαδή μητέρα γη.

Έχει τα υποκοριστικά: Δημητρός, Δημητράκης, Τάκης, Μήτρος, Μητράκης, Μητρούσης, Μήτσος, Μητσάκης,
Μίμης, Δήμος, Δημάκης, Τζίμης. Στα αγγλικά ο Δημήτρης έχει συνδεθεί με το «Jim» (ή Jimmy), γιατί έτσι
μετέφρασε το όνομά της η πλειονότητα των Δημήτρηδων της ελληνικής διασποράς στην Αμερική. Το όνομα Jim,
ωστόσο, προέρχεται από το James, που με τη σειρά του προέρχεται από το «Ιάκωβος».
Πρόκειται για το τέταρτο δημοφιλέστερο ανδρικό όνομα στην Ελλάδα, με ποσοστό που αγγίζει το 7,65% του
ανδρικού πληθυσμού – πιο πάνω βρίσκονται τα ονόματα Γιώργος, Γιάννης και Κώστας, ενώ ακολουθούν ο Νίκος
και ο Παναγιώτης. Στις τάξεις του γυναικείου φύλου, πάντως, το όνομα είναι λιγότερο δημοφιλές: Βρίσκεται στην
όγδοη θέση (2,2% των Ελληνίδων) μετά τη Μαρία, την Ελένη, την Κατερίνα, τη Βάσω, τη Σοφία, την Αγγελική
και τη Γεωργία.

ΣΥΧΝΑ
Ο ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
ΜΑΣ ΒΟΥΛΩΝΕΙ.
ΕΙΤΕ
ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΛΟΓΩ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΤΩΝ
ΤΡΟΦΩΝ ΕΙΤΕ
ΤΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ
(ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ/ΞΥΡΙΣΜΑ).ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΔΩΣΕΤΕ ΛΥΣΗ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΟΔΑ.
Διαλύστε 1 φλιτζάνι μαγειρική Σόδα σε καυτό νερό και ύστερα ρίξτε
το στον νεροχύτη σας. Αφήστε το έτσι τουλάχιστον για 1 ώρα. Μετά
ρίξτε στο σιφόνι 1 φλιτζάνι ξύδι είτε χυμό λεμονιού.
Ξεπλύνετε με πολύ βραστό νερό. Κατά την διάρκεια του
ξεβουλώματος θα αναδύονται άσχημες οσμές τις οποίες μπορείτε να
τις καταπολεμήσετε αν τρίψετε τον νεροχύτη σας με λίγο ελληνικό
καφέ.

Ποιος ήταν ο Άγιος Δημήτριος: Ο Άγιος που γιορτάζεται στις 26 Οκτωβρίου είναι ο Δημήτριος ο Μυροβλήτης, που
έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί έναν από τους Μεγαλομάρτυρες (οι μοναδικοί «τροπαιοφόροι»
μαζί με τον Άγιο Γεώργιο) του χριστιανισμού. Ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας από τη Θεσσαλονίκη
– γι’ αυτό και έγινε ο πολιούχος της Άγιος – και ανελίχθηκε στον ρωμαϊκό στρατό, αλλά όταν ασπάστηκε τον
χριστιανισμό φυλακίστηκε από τον Γαλέριο Μαξιμιανό στη Θεσσαλονίκη το 303. Όταν συνέχισε να καθοδηγεί
τους χριστιανούς της πόλης ακόμη και μέσα από τη φυλακή, ο Γαλέριος διέταξε να δολοφονηθεί με λογχισμό στα
πλευρά. Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση, το σώμα του τάφηκε επί τόπου και το σημείο μεταμορφώθηκε σε
βαθύ φρέα που ανέβλυζε μύρο, γι’ αυτό και ονομάστηκε «Μυροβλήτης». Πάνω από τον τάφο του, χτίστηκε ο ναός
προς τιμήν του που υπάρχει μέχρι και σήμερα στην οδό Αγίου Δημητρίου. Ταυτόχρονα με τη μνήμη του, στις 26
Οκτωβρίου η πόλη γιορτάζει και την απελευθέρωσή της, στις 26/10/1912.
Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, στις 26 Οκτωβρίου πρέπει να στρωθούν τα χαλιά, γιατί… Αγίου Δημητρίου τα
βάζουμε, Αγίου Κωνσταντίνου τα βγάζουμε. Στην ελληνική επαρχία, ολόκληρος ο μήνας Οκτώβριος αποκαλείται
και Αγιοδημήτρης ή Αι-δημητριάτης.
*Το θαύμα του Λουμπαρδιάρη: Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Άγιος Δημήτριος σε ένα από τα
θαύματά του, προστάτευσε το ναό του στην Αθήνα από τους Τούρκους που ετοίμαζαν τα πυρομαχικά των
κανονιών τους στην Ακρόπολη το 1823. Τότε, η πυρίτιδα έσκασε στα χέρια των Τούρκων (καταστρέφοντας
και μέρος του Παρθενώνα), κάτι που οι χριστιανοί που κρύβονταν στην εκκλησία της περιοχής απέδωσαν σε
θαύμα του Αγίου και ονόμασαν το ναό Άγιο Δημήτριο Λουμπαρδιάρη (όπου λουμπάρδα, το τουρκικό κανόνι).

FOR SALE
One burial plot for sale at Forest Lawn Memorial Park (Ascension Section) Hellenic section. This is a sold out area and the second part to the Hellenic section. Located by road
on top. Feet away from road. Easy access. One casket. Greek Orthodox faith. 3789 Royal
Oak Avenue Burnaby, British Columbia $16,000.00
Prime location.
Please call Maria @ 778 389 0452

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

20

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.

Ένα γεύμα στην Κάμερο Σκάλα Ρόδου, λίγες μέρες πριν
επιστρέψω στον Καναδά, απολαμβάνοντας τα φρέσκα
Λιθρίνια στην Ψαροταβέρνα “ΑΛΘΑΙΜΕΝΗ”. το
ευλογημένο Αιγαίο Πέλαγος, τον Ήλιο, το οξυγόνο και τις
ομορφιές του τόπου μας.
Θα πρέπει να είμαστε τυχεροί που γεννηθήκαμε στον ιερόν
αυτόν τόπο που θα πρέπει όλοι να βγάζουν τα παπούτσια
τους κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο. Κ.Κ.

ΓΝΩΜΗ - OPINION

We Ar e Member s

