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THE 42nd ANNUAL GOLD PLATE DINNER

T

he 42nd Annual Gold Plate
Dinner was held
on Wednesday, May
16, and was once again
as always a completely
overwhelming success!
Gold Plate continues to
be the largest and most
important fundraiser for
the Hellenic Community, surpassing all others.
The organizing committee, which has always
functioned independently from the Board as a
100% self-governing
unit, kept to setting the
bar high and was again
successful in exceeding
all expectations, even beating their own record sales from last year.
The 2018 Gold Plate Dinner
surpassed $200,000 in revenue and is expected to provide
the Hellenic Community with
approx. $110,000 in net profits
from one night! No other undertaking of the Community yields
these returns. The atmosphere
was lit up with a new initiative
of premium wine bottles being
available for sale, live and silent
auctions, extensive networking
opportunities and of course the
big reverse draw culminating
in a 2018 Audi Q5 SUV being
awarded.
The grand prize vehicle this year
went to Mr. Nicholas Mitrikas
who bought out the 5 remaining
ticket holders and also stepped
up with a $5,000 donation to the
Hellenic Community! Congratulations to the Gold Plate
Committee on another phenomenal year, and a very big THANK
YOU on their behalf to all the
donors, volunteers, Community
Centre staff and event attendees
for all their continuing support.
The Hellenic Community must
certainly already be waiting for
next year’s Gold Plate Dinner,
and with a trend like this they
should have nothing to worry about in terms of putting their faith in the Gold Plate Committee.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ Ν. ΚΟΡΕΑ

Ο Κιμ έτοιμος για
αποπυρηνικοποίηση
και συνάντηση με
ΗΠΑ -Τι λέει ο Τραμπ

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση των ηγετών Βόρειας και Νότιας Κορέας
(Φωτογραφία: AP)

Ο Κιμ Γιονγκ-ουν έχει δεσμευθεί να συναντήσει τον Ντόναλντ
Τραμπ και να προχωρήσει σε πλήρη αποπυρηνικοποίηση, δήλωσε ο
Μουν Τζε-ιν, μετά την αιφνιδιαστική συνάντησή του με τον ηγέτη
της Βόρειας Κορέας.
Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος συνάντησε τον Κιμ το Σάββατο, για
δεύτερη φορά μέσα σε μερικές εβδομάδες. Η ατμόσφαιρα ήταν
όπως σε οποιαδήποτε συνηθισμένη συνάντηση μεταξύ φίλων και
δυο τους είχαν ειλικρινείς συζητήσεις, περιέγραψε ο Μουν. Στο
βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η νοτιοκορεάτικη προεδρία,
από τη συνάντηση, οι δύο ηγέτες αγκαλιάζονται και χαμογελούν
πλατιά. «Ο Κιμ είπε ότι θα βάλει τέλος στην ιστορία του πολέμου
και της αντιπαράθεσης και θα συνεργαστεί για την ειρήνη μέσω
μιας επιτυχούς Συνόδου Β. Κορέας-ΗΠΑ», ανέφερε ακόμη ο
Νοτιοκορεάτης.
Πηγή: | iefimerida.gr

Ο Τραμπ «στραγγαλίζει» τη Γερμανία
– «Θα εξαφανίσω τα γερμανικά
αυτοκίνητα από τις ΗΠΑ»
1 Ιουνίου 2018

(SEE MORE PHOTOS FROM NIKO STRATIDAKIS ON PAGE 20)

Εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον 37χρονο Έλληνα
επιχειρηματία Ματθαίο Στάικο στο Τορόντο
30 Μάϊου 2018

Ο 37χρονος επιχειρηματίας Μάθιου
(Ματθαίος) Στάικος, μετά από
αναφορές για πυροβολισμούς
περίπου στις 11.30 το βράδυ της
Δευτέρας, στην περιοχή Γιόρκβιλ
του Τορόντο.
Η αστυνομία του Τορόντο έλαβε
αναφορές για τουλάχιστον τρεις
πυροβολισμούς.
Ο επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του

ακαριαία, αφού έφερε τραύμα στο
κεφάλι.
Οι Αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη το
πιθανό κίνητρο του δράστη.

Ο Μάθιου -Ματθαίος- Στάικος
ήταν πρόεδρος στην εταιρεία
επενδύσεων Staikos Investments,
CEO στην Vleepo και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου και
σύμβουλος της Triggerfox.
Η Vleepo, είναι μία ελληνική
startup που κατόρθωσε να
διαγράψει μια σημαντική πορεία
με έδρα τη Λάρισα.
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Σ

τόχος του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι να οδηγήσει
τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες εκτός της αμερικανικής αγοράς,

(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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Ο Τραμπ «στραγγαλίζει» τη Γερμανία The “Greek Toe”
– «Θα εξαφανίσω τα γερμανικά
The French call it pied grec, the
αυτοκίνητα από τις ΗΠΑ»
Italians call it piede greco but
(Συνέχεια από σελίδα 1)
όπως υποστηρίζει η γερμανική
οικονομική επιθεώρηση Wirtschaftswoche, επικαλούμενη πληροφορίες
για σχετικές δηλώσεις του
Αμερικανού πρόεδρου στον Γάλλο
ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.
Επικαλούμενο Ευρωπαίους και
Αμερικανούς διπλωμάτες, που δεν
κατονομάζονται, το δημοσίευμα
της Wirtschaftswoche αναφέρει
πως ο Τραμπ δήλωσε στον Μακρόν
τον Απρίλιο ότι θα εμμείνει στην
εμπορική του πολιτική για τόσο
καιρό «ώστε να μην κυκλοφορούν
πια μοντέλα της Mercedes-Benz
στην 5η Λεωφόρο της Νέας
Υόρκης».
Οι γερμανικές
αυτοκινητοβιομηχανίες σήμερα
ελέγχουν το 90% της αμερικανικής
αγοράς πολυτελών οχημάτων.
Η BMW πέραν του ομώνυμου
σήματος έχει και το σήμα της
Rolls-Royce, η Daimler τη Mercedes-Benz και η Volkswagen τα
Bentley, Bugatti, Porsche και Audi.
Το περιοδικό θυμίζει ότι η
αμερικανική κυβέρνηση διέταξε
έρευνα για τις εισαγωγές
αυτοκινήτων στη χώρα, η οποία
αναμένεται να οδηγήσει στην

επιβολή πρόσθετων δασμών.
Από την πρώτη στιγμή ειδικοί
τόνιζαν ότι μεγάλος χαμένος
σε αυτή την περίπτωση
θα είναι οι γερμανικές
αυτοκινητοβιομηχανίες.
Η Γερμανία είναι άλλωστε
ο μεγαλύτερος εξαγωγέας
αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, μεταξύ
των κρατών- μελών της Ε.Ε.
Η αξία των ευρωπαϊκών
εισαγωγών επιβατικών οχημάτων
από τις ΗΠΑ πέρυσι ήταν 6,2
δισεκ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές της
ΕΕ προς τις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα
37 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την
ένωση αυτοκινητοβιομηχανιών
ACEA.
Οι γερμανικές
αυτοκινητοβιομηχανίες
συναρμολόγησαν πέρυσι 804.000
αυτοκίνητα σε αμερικανικά
εργοστάσια, αλλά και εξήγαγαν
επιπλεον 657.000 στη Βόρεια
Αμερική, σύμφωνα με τη
βιομηχανική ένωση VDA.
Οι πληροφορίες αυτές έρχονται,
εν τω μεταξύ, την ώρα που
ο Αμερικανός πρόεδρος,
Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να
ανακοινώσει ότι θα θέσει σε ισχύ
τους δασμούς στις εισαγωγές
χάλυβα και αλουμινίου από Ε.Ε.
Πηγή:tribune.gr

is also known as Morton’s toe
from the American orthopedic
surgeon Dudley Joy Morton
(1884–1960).

The term Greek toe is used
when the second toe of one’s
foot is longer than the first toe.
The Greek foot is considered a
normal variant of another two
foot shapes: The Egyptian toe
where the big toe is the longest
and the other toes progressively
shorter (Three quarters of the
world population has Egyptian
toes), The Roman toe where the
first three toes are almost even.
The Greek toe is prevalent
and in fact was idealized in
Greek sculpture, as an aesthetic
standard through Roman and
Renaissance periods. In fact
the Statue of Liberty has Greek
toes! Medically Greek (Morton’s) toes may create some
discomfort and callusing. This
is because the first toe would
normally bear the majority of a
person’s body weight which is
transferred to the second smaller
toe’s metatarsal head. It could
also be problematic in wearing shoes with in a shape that
doesn’t accommodate the longer
second toe.

Εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον 37χρονο Έλληνα Greek toes are common among
επιχειρηματία Ματθαίο Στάικο στο Τορόντο Greeks but also Irish, Welsh and
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Πρόκειται για ένα application για
κινητά, το οποίο είναι η εξέλιξη
των search tool και εργαλείων
επικοινωνίας.
Ο Έλληνας πρέσβης στον Καναδά,
Δημήτριος Αζεμόπουλος, ανήρτησε
μήνυμα στην προσωπική του
σελίδα στο Facebook, θέλοντας να
εκφράσει την οδύνη του για τον
θάνατο του Μάθιου Στάικου.
«Ο 37χρονος Ματθαίος Στάικος,
περήφανος Ελληνας και
επιτυχημένος Καναδός πολίτης, μας
έκανε όλους περήφανους για την
χωρίς όρια αγάπη του στη Μητέρα
Πατρίδα και τα μεγάλα επιτεύγματά
του στον Καναδά.
»Σήμερα το βράδυ λοιπόν μου είναι
ειλικρινά τόσο μα τόσο δύσκολο να
πιστέψω την είδηση της απώλειάς
του.
»Τον γνώρισα την εποχή που
προσπαθούσε να καταξιωθεί.
Και αμέσως κατάλαβα ότι θα τα
κατάφερνε και ότι θα έφτανε ψηλά.

»Ποτέ μου όμως δεν φαντάστηκα
ότι θα έφευγε από κοντά μας τόσο
γρήγορα, τόσο άδικα, τόσο βίαια.
»Διαβάζω και ξαναδιαβάζω την
είδηση στα καναδικά ΜΜΕ και
δεν θέλω να αποδεχτώ ότι αυτός ο
υπέροχος Ανθρωπος και Φίλος δεν
θα είναι πια ανάμεσά μας.
»Είμαι σίγουρος όμως ότι η ψυχή
του έχει βρει ήδη τη θέση της
κάτω από το αιώνιο φως του Θεού
στον οποίο και ο ίδιος πίστευε.
»Τα πλέον θερμά και μέσα
από τα βάθη της καρδιάς μου
συλλυπητήρια στην οικογένειά
του.
»Μερικές φορές είναι αδύνατο να
εκφράσουμε την οδύνη της ψυχής
μας.
»Μια από αυτές τις φορές είναι
λοιπόν και αυτή για μένα σήμερα
το βράδυ γράφοντας αυτές τις
γραμμές για τον φίλο μου τον
Ματθαίο».

Celtic groups. The most possible
explanation for that rests on the
myth of “Tuatha de Danaan”.
According to this myth the
Ancient Greek race of Danaoi
(Δαναοι) reached Ireland where
they settled and mixed with
local populations eventually
moving to Wales and Scotland.
In summary, if your second toe
is longer than your other toes
it proves that you are a genuine Greek! If it is not does not
it does not mean you are not
Greek! However, a Greek toe
makes you a proven Greek!
After all it is all a matter of
heredity and genes.
I know that you are about to
take your socks off and check
your toes …Go ahead and do it!
I just did myself and I am happy
to report that I am a genuine
Greek! But you know that for
some time Don’t you?
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8-17 Ιουνιου

PLATES
BBQ Lamb Dinner
Chicken Souvlaki (2 Skewers)
Pork Souvlaki (2 Skewers)
Vegetarian Plate with Spinach or Cheese Pie

SIDE ORDERS
$18
$16
$16
$14

The Above Dinners are served with Rice, Roast Potatoes,
Greek Salad, Bread & Tzatziki

BBQ Lamb 1 Kilo with Bread
BBQ Lamb 1/2 Kilo
Whole BBQ Lamb with Trimmings
Chicken Souvlaki with Bread
Pork Souvlaki with Bread
WRAPS
Chicken Souvlaki Pita Wrap
Pork Souvlaki Pita Wrap
Gyro Wrap (Beef & Lamb)

$38
DESSERTS
$20
$350 Loukoumades
Bougatsa
Baklava
$6
BEVERAGES
$6
Greek Coﬀee 6 oz
Coﬀee 8 oz
Soft Drinks
$7
Bottled Water
$7
Frappe (Cold Coﬀee) 12 oz
$7

$5
$5
$5
$5
$4
$4
$1
$1

PA R K I N G

$5
$5
$6
$3
$2
$2
$2
$4

132 st

SOUVLAKI

Greek Salad
Spanakopita or Tiropita
2 Pita Breads with Hummus or Tzatziki (4oz.)
Greek Fries with Oregano and Feta
Roast Potatoes
Rice
1 Pita Bread
1 Side Tzatziki (1.5 oz.)

WE ARE
HERE

CALAMARI
Calamari Plate
Calamari Appetizer

$15
$8

June 8 to 17

June 8 to 17

96 Avenue

27th annual Surrey
Greek Food Festival

FOOD FESTIVAL

P
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Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate
CHRIST IS RISEN!

Ανοιξιάτικη συνεδρίαση Μητροπολιτικού
Συμβουλίου Ι.Μ. Τορόντο και άλλα γεγονότα

Υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Σωτηρίου συνήλθε το Μητροπολιτικό
Συμβούλιο και μελέτησε όλα τα θέματα τα αφορόντα στην καλή λειτουργία
της Εκκλησίας μας στον Καναδά.
Τα μέλη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, προέρχονται από όλο τον
Καναδά. Συμμετείχαν μέλη από το Halifax στον Ατλαντικό Ωκεανό, μέχρι
το Vancouver στον Ειρηνικό Ωκεανό.
Οι είκοσι τρεις (23) επιτροπές του Μητροπολιτικού Συμβουλίου
παρουσίασαν γραπτές εκθέσεις και ελήφθησαν οι πρέπουσες αποφάσεις.
Στο γεύμα του Μητροπολιτικού Συμβουλίου έλαβε μέρος και ο Γεν.
Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο, κ. Α. Ιωαννίδης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, έγινε
γνωστό ότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος,
εισήχθη σε νοσοκομείο της Πόλης, αλλά όλα πήγαν καλά, και τα μέλη του
Μητροπολιτικού συμβουλίου ευχήθηκαν και προσευχήθηκαν για την πλήρη
ανάρρωσή του.
Η συνεδρίαση άρχισε με προσευχή και αγιογραφικό ανάγνωσμα, Πραξ. Α,
11, το οποίο εισηγήθηκε άριστα ο π. Κ. Καλτσίδης, από το Vancouver.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος ευχαρίστησε όλα τα μέλη και δοξολόγησε το
Θεό για την μεγάλη πρόοδο της Εκκλησίας μας στον Καναδά.
Συνεδρίαση Μητροπολιτικού Συμβουλίου Φιλοπτώχου
Συνήλθε στην ανοιξιάτικη συνεδρίασή του το Μητροπολιτικό Συμβούλιο
Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά, υπό την προεδρία της κ. Σ. Ρασσιά, το
Σάββατο 5 Μαϊου καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος ανέπτυξε το αγιογραφικό ανάγνωσμα: «ἄνδρες
Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς
ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον
ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.” Πραξ. Α’, 11.
Όλα τα τμήματα των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων στον Καναδά εργάζονται
με αρμονία και αγάπη και προοδεύουν.

Θεατρική παράσταση Ποντίων «Αγιάτρευτες πληγές»
Η Αδελφότης Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά» παρουσίασε την
θεατρική παράσταση «Αγιάτρευτες Πληγές». Περισσότερα από τετρακόσια
(400) άτομα έλαβαν μέρος. Συμμετείχε ο Μητροπολίτης Σωτήριος,
συνοδευόμενος από το π. Ιγν. Δελή και τον π. Σ. Βούτο και στο τέλος
μίλησε και ενθουσίασε το λαό. Συνεχάρη την σκηνοθέτη κ. Νάνσυ
Αθανασοπούλου, όλους που έλαβαν μέρος στο θέατρο για την άριστη
εκτέλεση και ιδιαίτερα την Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο.
Η Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο θα έχει και δείπνο την Παρασκευή 25
Μαϊου, στο Μητροπολιτικό Κέντρο -το οποίο η Μητρόπολη προσέφερε
δωρεάν-, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για να βοηθήσει
αναξιοπαθούντες στην Ελλάδα.
Εορτή Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου Προστάτου Θεολογικής Ακαδημίας
Με κάθε επισημότητα έγιναν στην Ι.Μ. Τορόντο, οι γιορτές του Αγ. Ιωάννου
του Θεολόγου, προστάτου της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Τόσο στον Μ.
Εσπερινό, όσο και στη Θ. Λειτουργία προεξήρχε ο Μητροπολίτης Σωτήριος.
Τα πάντα ετοίμασαν άριστα ο διευθυντής της Θεολογικής Ακαδημίας π.
Α. Ζηλιασκόπουλος, ο πρώην διευθυντής π. Ιγν. Δελής, η εκκλησιαστική
επιτροπή και οι ευσεβείς κυρίες. Ελαβαν μέρος όλοι οι ιερείς. Την
ψαλμωδία διηύθυνε ο π. Ο. Δρόσσος.
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Οι άνδρες πρέπει να αξίζουν
τα παντελόνια που φοράνε
Ίσως ακατάλληλο για αναγνώστες με
κλειστά μυαλά
Γράφει ο Καθηγητής Γιώργος Γκέκας

INSERT 1: ισχύει το “Είμαι
Άνδρας και το κέφι μου θα κάνω
και θα πω και μια κουβέντα
παραπάνω” η “Yes Dear”
γιατί αν η κυρία δεν είναι
ευτυχισμένη, κανεις δεν θα είναι
ευτυχισμένος μεσα στο σπιτι?
INSERT 2: Γιατί πολλοί
άνδρες χρειάζονται την
έγκριση της γυναίκαaς? Για
να την ευχαριστήσουν και να
αποφύγουν τυχόν φασαρίες.
INSERT 3: Τα πράγματα
δεν αλλάζουν αλλα μπορεί
να αλλάζεις εσύ!. Και αν
αλλάξεις εσύ τότε τα πράγματα
αλλάζουν.
Πόσοι άνδρες παραδέχονται
ότι χρειάζονται την έγκριση
των γυναικών για να κάνουν
οτιδήποτε;
Έχετε γνωρίσει ποτέ έναν άνδρα
που το ομολογεί αυτό πρόθυμα ;
Όλοι γύρω σου μπορούν να το
δουν καθαρά ότι δεν είσαι ο
άνδρας με τα παντελόνια, που
υποτίθεται ότι είσαι.
Εσύ φίλε έχεις το θάρρος και
την ειλικρίνεια και να δεις ότι η
ανάγκη να σε εγκρίνει εκείνη σε
εμποδίζει να είσαι ο άνδρας που
θα ήθελες να είσαι;
Πολλοι άλλοι εξακολουθούν να
προσποιούνται ότι φορούν τα
παντελόνια για να περισώσουν
τον ανδρισμό τους .
Κατ ‘αρχάς, ας ορίσουμε τη
σημαίνει «με την έγκριση
της γυναικάς». Σημαίνει ότι
χρειάζεται η άδειά της για να
προβείτε σε κάποια ενέργεια
αλλα και τη προκαταβολική
της αναγνώρισή ότι δεν θα σας
δημιουργήσει προβλήματα με
την επιλογή σας μετέπειτα.
Τι είναι λάθος όταν χρειάζεσαι
«την έγκριση της γυναικάς»?
Η» έγκριση» αφαιρει απ’
τον άνδρα την ελευθερία και
δικαίωμα να κάνει ότι κρίνει
σωστό και κατάλληλο.
Γιατί πολλοί άνδρες χρειάζονται
την έγκριση της γυναικάς?
Για να την ευχαριστήσουν και
να αποφύγουν τυχόν φασαρίες.
Ο άνδρας που ζει με την έγκριση
της γυναίκας του φοβάται τη
σύγκρουση. Δεν του αρέσει
να τη βλέπει θυμωμένη . Θα
κάνει λοιπόν τα πάντα να την
ευχαριστήσει και να αποφύγει
τη ταλαιπωρία του καυγά
και τις συνέπειες του. Για να
προστατεύσει τον εαυτό του
από τη δυσαρέσκειά της, τη
γυροφέρνει άβολα για να δει αν
μπορεί να πάρει μια προσωρινή
έγκριση προτείνοντας δειλά
την ιδέα του και βλέποντας και
κάνοντας.
Τα κρατάς λοιπόν μεσα σου

και αποφεύγεις να λες ή να
κάνεις ό τι πιθανόν θα την
προκαλούσε. Ξοδεύεις ένα
υπερβολικό ποσό χρόνου
και ενέργειας ανησυχώντας
με το πώς αισθάνεται και
πώς θα αντιδράσει. Ετσι
προβλέπεις την αντίδραση της,
συμβιβάζεσαι, και επιλέγεις το
δρόμο της που θα αποφύγει την
αντιπαράθεση.
Σαν αποτέλεσμα, ξεχνάς με
το καιρό τι είναι πραγματικά
σημαντικό για σένα, πώς
αισθάνεστε στα αλήθεια για
τον εαυτό σου, πως αισθάνεσαι
σαν άνδρας ταπεινωμένος και
δεύτερης κατηγορίας. Εν τω
μεταξύ, αν είσαι μπαμπάς,
τα περνάς όλα αυτά σαν
κληρονομιά στην επόμενη
γενιά.
Όταν την συνάντησες για
πρώτη φορά, τίποτα από αυτά
δεν ήταν πρόβλημα. Ήσουν
“ερωτευμένος”. Ήταν εύκολο
να μη δώσεις σημασία σε
«μικρό-προβλήματατ». Όταν
μάλιστα κάνατε σεξ οπότε
και όταν θέλατε, η ζωή ήταν
υπεροχή. Αλλά καποτε τα
πράγματα άρχισαν να αλλάζουν.
Βρήκες τον εαυτό σου λιγότερο
ευτυχισμένο, πιο ευερέθιστο και
απογοητευμένο. Συμφώνησες
να κόψεις τις φίλιες σου για
να την ευχαριστήσεις. Αλλά
τώρα οι πρώην φίλοι σου σε
προκαλούν με πολλά γραφικά
ονόματα που δεν γράφονται.
Έχασαν το σεβασμό που σου
είχαν και εσύ έχασες τον
αυτό- σεβασμό σου. Επιπλέον,
τώρα νοιώθεις θυμωμένος,
απομονωμένος, από φίλους σου
ίσως και συγγενείς και άρχισες
να τη κατηγορείς γι αυτο.
Πώς αλλάζει πορεία ένα
ζευγάρι υστέρα από χρόνια?
Τη ξέρεις πώς είναι. Δεν
μπορείς να φανταστείς τι θα
την οδηγούσε σε μια καλύτερη
σχέση μαζί της. Τα πράγματα
δεν θα αλλάξουν. Σωστά!
Τα πράγματα δεν αλλάζουν αλλα
μπορεί να αλλάζεις εσύ!. Και αν
αλλάξεις εσύ τότε τα πράγματα
αλλάζουν.
Θα παραμείνει όμως μαζί σου με
την αλλαγή; Μάλλον, αλλα δεν
είναι σίγουρο. Αν πραγματικά
θέλεις να είστε ευτυχισμένος,
άνδρας με αυτοπεποίθηση,
περήφανος, επιτυχημένος,
πατέρας και σύζυγος, δεν έχεις
άλαλη επιλογή πάρα να πάρεις
το ρίσκο και να αλλάξεις και να
γίνεις παλι άνδρας.
Το πρώτο βήμα είναι να πεις
στη σύζυγό ακριβώς πώς
αισθάνεσαι αλλα και πώς
σου αρέσει να φροντίζεις τη
γυναίκα σου χωρίς να ανησυχείς
καθημερινά αν σε εγκρίνει.
Μπορεί να προκληθεί καυγάς
αλλά φίλε πρέπει να το κάνεις.
Δεύτερον, πρέπει να
συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει
να αλλάξεις συμπεριφορά. Η
ενέργεια που εκπέμπεις κάνει

τους άλλους γύρω σου να
ανταποκρίνονται σε αυτή.
Η ενέργεια που εκπέμπεις
καθορίζει τη νοοτροπία σου .
Αν αυτό που εκπέμπεις είναι ότι
ζεις να ικανοποιείς τις ανάγκες
της γυναίκας σου αγνοώντας
τις δυικές σου, ξεχάσετε το
είσαι χαμένος από χέρι . Αν η
ενέργεια που εκπέμπεις είναι
αυτή του σίγουρου για τον εαυτό
του άνδρα που αγαπά μεν τη
γυναίκα του αλλα… οι άνθρωποι
γύρω σου θα ανταποκριθούν
υποσυνείδητα σε αυτή την
ενέργεια.
Να ένα παράδειγμα: η γυναίκα
σου ζήτησε να σταματήσεις
μετά τη δουλειά και να πάρεις
κάτι συγκεκριμένο για φαγητό
στο σπιτι Πηγαίνεις με καλή
πρόθεση στο κατάστημα, αλλά
αυτό που σου ζήτησε, έχει
εξαντληθεί. Έτσι, αγοράζεις
κάτι παραπλήσιο. Καθώς
φτάνεις στο σπίτι, σαν άνδρας
που γυρεύει πάντα την έγκριση
της σκάφτεσαι: Ελπίζω ότι δεν
θα τα βάλει μαζί μου που δεν
της έφερα αυτό που ήθελε . Ο
άνδρας που αξίζει τα παντελόνια
που φορεί θα σκεφτεί θα
φάμε κατι διαφορετικό από
το συνηθισμένο απόψε. Αντί
να έχεις την ουρά σου σαν
σκύλος ανάμεσα στα σκέλια
σου και να ανησυχείς αν θα
την ευχαριστήσεις η όχι, αν
θα τα ακούσεις η όχι , είσαι
αποφασιστικός, σίγουρος, και..
ελκυστικός σύζυγος . Πάρα
πολλές γυναίκες περιμένουν

απεγνωσμένα για άντρες που
είναι πραγματικά άνδρες και όχι
μόνο ανατομικά.
Η στάση της θα αλλάξει
συμφώνα με τον τρόπο που
θα μπεις στο σπίτι, τον τρόπο
που θα της εξηγήσεις γιατί
δεν πήρες αυτό που σου είπε ,
τον τρόπο που θα απαντήσεις
στην κριτική της , τον τρόπο
που θα συνεχίσεις να φέρεσαι
ολο το βράδυ. Είναι ζωτικής
σημασίας για σένα να κρατήσεις
αυτή τη θέση σου παντού και
πάντα. Τελικά, η νέα στάση σου
έχει τη δυνατότητα να αλλάξει
τον τρόπο της με τον οποίο
ανταποκρίνεται σε σένα. Αυτό
βέβαια θα πάρει χρόνο
Θα ξέρεις όταν γίνεις σωστός
άνδρας οταν δεν θα έχεις πια την
ανάγκη για την έγκρισή της.
Αυτο το πραγματικό άνδρα τον
σέβεται περισσότερο η γυναίκα,
είναι καλύτερος σύντροφος, πιο
συμπονετικός, πιο παρών, και
καλύτερο παράδειγμα στα παιδιά
του. Επίσης θα ανακαλύψεις
ότι αυτός ο νέος άνδρας θα

αποκτήσει μια άλλη καλλίτερη
θέση σε όλες τις πτυχές της
ζωής σου όχι μόνο απέναντι στη
γυναίκα σου.
Συνέχισε φίλε να τιμάς και
να αγαπάς τη γυναίκα σου
,συνέχισε να ανταποκρίνεσαι
στις ευθύνες σου σαν σύζυγος
και πατέρας. Να ακούς τι έχει
να σου πει η γυναίκα σου ,
να είσαι ρομαντικός και να
την ευχαριστείς στο κρεβάτι.
Σύντομα θα είναι ευχαριστημένη
σε όλα τα πεδία . Μπορεί να
μην της αρέσει η αλλαγή σου
αλλά θα της αρέσει να της λες
την αλήθεια, ότι λαμβάνεις
υπόψη τις ανάγκες και τα
συναισθήματά της, αλλά όχι εις
βάρος της ανδρικής σου τιμής,
υπόληψης ας, και της δικής
σου θέλησης. Ετσι θα κερδίσεις
το σεβασμό της, και τον
αυτοσεβασμό σου. Στο κάτωκάτω της γραφής θυμήσου: Δεν
μπορείς να ζητάς πάντα την
έγκριση της μιας γυναίκας και
να είσαι ο άνδρας που θέλεις να
είσαι.
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Χοιρινό με γλυκοπατάτες
Ρολό ζουµερό και µυρωδάτο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 30/12/2012
Φωτογραφίες Σταύρος Κωστάκης, food styling Παναγιώτα
Λιακοπούλου
Ενα ρολό ζουµερό και
µυρωδάτο, που κρύβει
µέσα του γλυκές,
πικάντικες και αλµυρές
γεύσεις και σας επιτρέπει
να πειραµατιστείτε µε
όποιες άλλες θέλετε.

•
•
•
•
•
•
•

Υλικά (για 8-10 άτοµα)
•
2 κιλά χοιρινό, πανσέτα
•
αλάτι
•
πιπέρι
•
1 κ.σ. φρέσκια ρίγανη, τα φυλλαράκια (θα τη βρείτε
στα σουπερµάρκετ σε µικρές γλάστρες)
•
1 κόκκινη πιπεριά, σε λωρίδες
•
1 πράσινη πιπεριά, σε λωρίδες
•
10 µπαστουνάκια κεφαλοτύρι
•
10 ντοµάτες, ξεφλουδισµένες και κοµµένες σε
ροδέλες
2 κιλά γλυκοπατάτες
1 κ.σ. ρίγανη, ξερή
1 ποτηράκι έ.π. ελαιόλαδο
1 κιλό κάστανα, χονδροκοµµένα, βρασµένα και καθαρισµένα
1 ποτήρι λευκό κρασί
1 ποτήρι του κρασιού χυµό λεµονιού
1 ποτήρι νερό

Εκτέλεση
Προθερµαίνουµε τον φούρνο στους 220° -250°C. Απλώνουµε σε µια
µεγάλη επιφάνεια το κρέας και το πασπαλίζουµε µε το αλάτι, το πιπέρι και
τη φρέσκια ρίγανη. Στρώνουµε επάνω του τις πιπεριές, το κεφαλοτύρι και
τις ντοµάτες. Τυλίγουµε το κρέας αργά και προσεκτικά σε ρολό. Με έναν
σπάγκο το δένουµε πολύ σφιχτά. Αλατοπιπερώνουµε εξωτερικά και το
βάζουµε στο ταψί.
Σε µια λεκάνη βάζουµε τις γλυκοπατάτες, κοµµένες σε ροδέλες,
αλατοπιπερώνουµε και προσθέτουµε λίγη ξερή ρίγανη. Ανακατεύουµε µε
τα χέρια ώστε να πάνε όλα τα υλικά παντού και τις στρώνουµε στο ταψί
γύρω από το ρολό. Τις περιχύνουµε µε το ελαιόλαδο, το κρασί, τον χυµό
λεµονιού και το νερό και προσθέτουµε τα κάστανα. Σκεπάζουµε το φαγητό
µε αλουµινόχαρτο και το βάζουµε να ψηθεί στον φούρνο για περίπου 2
ώρες.
Βγάζουµε το ταψί από τον φούρνο, αφαιρούµε το αλουµινόχαρτο και το
ξαναβάζουµε στον φούρνο για να πάρει χρώµα. Αν όµως διαπιστώσουµε
ότι δεν έχει ψηθεί, προσθέτουµε όσο νερό (βρύσης) χρειάζεται και το
ξαναβάζουµε σκεπασµένο στον φούρνο, ώσπου να γίνει. Τέλος, το κόβουµε
σε φέτες και σερβίρουµε σε πιατέλα, συνοδεύοντας µε τις πατάτες και,
προαιρετικά, µε λίγη φρέσκια ρίγανη.
Tips
•
Στις πατάτες μπορείτε, αν θέλετε, να προσθέσετε και 1-2
πορτοκάλια, καθαρισμένα και κομμένα σε μικρά κομμάτια.
•
Οι γλυκοπατάτες χαρίζουν σπάνια γεύση σε αυτό το φαγητό. Αν
όμως δεν βρείτε, χρησιμοποιήστε απλές.
Πηγή: TO BHMA

Ταλιατέλες με πιπεριά Φλωρίνης από βάζο, φέτα και μαϊντανό

ελαφρύ κόκκινο, ένα Merlot, ένα
Αγιωργίτικο, ένα χαρμάνι.

Μπρόκολο ογκρατέν με κρέμα γιαουρτιού

*Μαλακή ή σκληρή φέτα; Αν
βάλουμε μαλακή φέτα, θα λιώσει
από τη θερμοκρασία του φαγητού
και θα γίνει σαν κρέμα. Αν
επιλέξουμε σκληρή, θα μείνουν
ζωντανά κομμάτια τυριού μέσα στο
φαγητό. Είναι θέμα γούστου.

Η κρέμα γιαουρτιού έχει δροσερή γεύση και μπορεί να
αντικαταστήσει την μπεσαμέλ σε ογκρατέν και μουσακάδες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 10/11/2014
Φωτογραφία: Παναγώτης Μπελτζινίτης, εκτέλεση συνταγής-food
styling: Στέλιος Μαστοράκος

Πηγή: gastronomos

Μπακαλιάρος
με σπαράγγια,
κρεμμυδάκι
και μαϊντανό
Συνταγή: Νίκη Χρυσανθίδου
Φωτογραφία: Γιώργος
Δρακόπουλος

Ο συνδυασμός της πιπεριάς με
τη φέτα και τον μαϊντανό στη
σάλτσα απογειώνουν γευστικά τη
μακαρονάδα.
Υλικά
•
500 γρ. (1 πακέτο)
ταλιατέλες
•
4 πιπεριές Φλωρίνης από
βάζο, κομμένες σε λεπτές λωρίδες
•
1 μέτριο ξερό κρεμμύδι,
σε λεπτές φέτες
•
250 γρ. φέτα*, κομμένη
σε κυβάκια περίπου 2 εκ.
•
τα φύλλα από 3 - 4
κλωνάρια φρέσκο μαϊντανό,
ψιλοκομμένα
•
80 ml λευκό ξηρό κρασί
•
40 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Διαδικασία

Σε μια βαθιά κατσαρόλα με άφθονο
αλατισμένο νερό που κοχλάζει
βράζουμε τις ταλιατέλες 1 λεπτό
λιγότερο από ό,τι λένε οι οδηγίες
της συσκευασίας. Κρατάμε 200
ml από το νερό όπου βράσαμε
τα ζυμαρικά, τα σουρώνουμε και
τα αφήνουμε στην άκρη. Στην
ίδια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το
ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και
σοτάρουμε το κρεμμύδι για περίπου
2 - 3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει
λίγο. Προσθέτουμε τις πιπεριές,
ανακατεύουμε 1 - 2 φορές και
σβήνουμε με το κρασί. Μετά από
2 - 3 λεπτά, όταν εξατμιστεί το
αλκοόλ, προσθέτουμε τα ζυμαρικά,
το νερό που είχαμε κρατήσει
στην άκρη, πασπαλίζουμε με
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
και σκορπίζουμε τη φέτα και
το μαϊντανό. Αποσύρουμε από
τη φωτιά, ανακατεύουμε απαλά
να αναμειχθούν τα υλικά και
σερβίρουμε.
Στο ποτήρι μας: Οσο κι αν υπάρχει
λευκό κρασί στην παρασκευή, οι
μαγειρεμένες πιπεριές ζητούν ένα

2 μπρόκολα (500 γρ. το καθένα)
20 ml έ.π. ελαιόλαδο
2 μικρά πράσα, ψιλοκομμένα
1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη
60 ml κόκκινο ξηρό κρασί
20 ντοματίνια, κομμένα στη μέση
60 γρ. κεφαλοτύρι, τριμμένο
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για την κρέμα γιαουρτιού
600 γρ. στραγγιστό γιαούρτι, 2%
λιπαρά
3 αβγά, ελαφρώς χτυπημένα
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
60 γρ. κεφαλοτύρι, τριμμένο
λίγο έ.π. ελαιόλαδο για το τέλος
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Μερίδες: 4
Προετοιμασία: 10’
Χρόνος: 25’
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολο
Κόστος: 7.00€
Εκμεταλλευόμαστε τα
σπαράγγια που τώρα είναι
στην καλύτερη τους εποχή και
φτιάχνουμε ένα σπέσιαλ ψαράκι
στο φούρνο.
Υλικά
•
1.500 γρ. φιλέτα
μπακαλιάρου, φρέσκα ή
κατεψυγμένα (ή πέρκα, γλαυκός
κ.λπ.)
•
350 γρ. σπαράγγια,
καθαρισμένα. Πώς καθαρίζουμε
τα σπαράγγια;
•
2-3 φρέσκα
κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
•
4 πατάτες, σε ροδέλες 1
εκ.
•
2 κουτ. σούπας φύλλα
μαϊντανού, ψιλοκομμένα
•
ο χυμός από 1 λεμόνι
•
50 ml ελαιόλαδο + 2
κουτ. σούπας για το σοτάρισμα
•
αλάτι, πιπέρι
φρεσκοτριμμένο
Διαδικασία

Συνταγή: Νίκη Τρέσσου,
Ευδοκία Φυλακούρη
Φωτογραφία: Γιώργος
Δρακόπουλος

ΥΛΙΚΑ (για 4 άτομα)

Προθερμαίνουμε τον
φούρνο στους 200° C.
Αλατοπιπερώνουμε τις πατάτες,
τις βάζουμε σε ένα ταψί και
περιχύνουμε με το ελαιόλαδο.
Ψήνουμε για 15 λεπτά. Σε
ένα τηγάνι ζεσταίνουμε τις 2
κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε
τα σπαράγγια και το κρεμμυδάκι
για 2-3 λεπτά.
Τα προσθέτουμε στο ταψί,
βάζουμε και το ψάρι και
ψήνουμε για ακόμα 15 λεπτά ή
μέχρι να γίνει το φαγητό.
Ξεφουρνίζουμε, περιχύνουμε με
το λεμόνι, πασπαλίζουμε με τον
μαϊντανό και σερβίρουμε.
Στο ποτήρι μας: Δοκιμάστε ένα
ξηρό Μοσχάτο.

Αφαιρούμε από τα μπρόκολα το σκληρό μέρος από τα κοτσάνια
τους, τα αλατίζουμε και τα βάζουμε σε κατσαρόλα, με τη βάση
προς τα κάτω, με τόσο νερό ώστε να τα καλύπτει. Τα βράζουμε για
περίπου 10 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει να κοχλάζει το νερό.
Τα βγάζουμε σε σουρωτήρι για να στραγγίξουν. Μόλις κρυώσουν,
τα χωρίζουμε σε μπουκετάκια.
Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα πράσα
και το σκόρδο, μέχρι να μαλακώσουν. Σβήνουμε με το κρασί και
αφήνουμε στη φωτιά, μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ.
Σε ένα ταψί απλώνουμε το μπρόκολο, τα ντοματίνια και τα
σοταρισμένα πράσα με το σκόρδο. Πασπαλίζουμε με το κεφαλοτύρι,
αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε απαλά. Προθερμαίνουμε τον
φούρνο στους 180°C.
Σε ένα μπολ βάζουμε το γιαούρτι, τα αβγά, αλατοπιπερώνουμε και
ανακατεύουμε καλά, ώσπου να ενωθούν τα υλικά.
Περιχύνουμε το φαγητό με την κρέμα γιαουρτιού, πασπαλίζουμε
με το κεφαλοτύρι και ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο. Ψήνουμε για
περίπου 35 λεπτά, έως ότου να ροδίσει η κρούστα. Βγάζουμε το
ταψί από τον φούρνο και πασπαλίζουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Κάρδαμο ή καρδάμωμο;
Ποια είναι η σωστή ονομασία του μπαχαρικού που αγαπάμε να
χρησιμοποιούμε στη σύγχρονη κουζίνα μας
Συχνά νομίζουμε πως πρόκειται
για δύο λέξεις που αναφέρονται
στο ίδιο καρύκευμα, εκείνο που
τα καταστήματα μπαχαρικών
εμπορεύονται συνήθως με το τουρκικό
όνομα κακουλές. Δεν είναι όμως έτσι.
Ειδικά όταν διαβάζουμε ότι κάποιοι
προσθέτουν ψιλοκομμένο κάρδαμο
σε ένα γλυκό ή όταν φτάνουν σε μας
σχόλια πως τάχα κάναμε λάθος που
αναφερθήκαμε σε αυτό ως καρδάμωμο. Για να βάλουμε τα πράγματα στη
θέση τους λοιπόν, το κάρδαμο (Lepidium sativum) ή αλλιώς νεροκάρδαμο,
είναι ένα νωπό χορταράκι που νοστιμίζει σαλάτες με την πικάντικη και
ελαφρώς καυτερή γεύση του.
Τα φύλλα του πρέπει να είναι τρυφερά και πράσινα και συντηρείται στο
ψυγείο για λίγες μέρες με τυλιγμένες τις ρίζες του σε βρεγμένο χαρτί και
καλυμμένο με διάτρητη πλαστική σακούλα. Δεν έχει όμως σχέση με το
καρδάμωμο (Elettaria cardamomum), ένα από τα ακριβότερα μπαχαρικά του
κόσμου. Και στις περισσότερες συνταγές αυτό που χρησιμοποιείται είναι το
μπαχαρικό, το καρδάμωμο δηλαδή ή αλλιώς κακουλές.
Η πατρίδα του καρδάμωμου είναι η Ινδία και από εκεί εισάγονταν οι κάψες
του, από την αρχαιότητα ήδη, στην Ελλάδα. Παράγεται από την πολυετή
πόα που ευδοκιμεί σε εκείνα τα μέρη και το χρησιμοποιούσαν για τις
φαρμακευτικές ιδιότητες των σπόρων του που ωφελούσαν το γαστρεντερικό
σύστημα. Οι πράσινες κάψες του καρδάμωμου εξακολουθούν να είναι
καλύτερες σε σχέση με τις ξασπρισμένες με χημικό τρόπο ή τις μεγάλες
καφέ χρώματος που κυκλοφορούν στην αγορά. Και σαφώς ανώτερες από
τη σκόνη που και νοθεύεται και ξεθυμαίνει εύκολα. Καλό είναι λοιπόν να
προτιμούμε εκείνες – ειδικά τις Κεράλα που είναι οι καλύτερες – και να τις
διατηρούμε σε αεροστεγές βάζο.
Όταν έρθει η ώρα να φτιάξουμε μια συνταγή με καρδάμωμο, απλώς πετάμε
το τσόφλι και χτυπάμε στο γουδί. Το καρδάμωμο συνδυάζεται όμορφα
με κόλιαντρο, πιπέρι και κρεμμύδι σε σούπες και ρύζι, ενώ σε χαλβάδες,
μπισκότα, τσουρέκια, γλυκά ταψιού και παγωτά το προτιμάμε με τζίντζερ,
ζαφορά και μοσχοκάρφι.

400 Years of Immigration and Diversity
Celebrating Francophone immigration and
the influence of diversity on official languages
May 22, 2018 – Ottawa, ON – Serge Cormier, Parliamentary Secretary to
the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, was joined today by
Sean Casey, Parliamentary Secretary to the Minister of Canadian Heritage,
Normand Charbonneau of Library and Archives Canada and Audrey Labrie,
Vice-president of the Fédération des communautés francophones et acadienne, to discuss Francophone immigration and the influence of diversity on
Canada’s official languages.
This event was organized by Immigration, Refugees and Citizenship Canada
in collaboration with Canadian Heritage, Library and Archives Canada and
the Fédération des communautés francophones et acadienne. The goal is to
increase public awareness of the vitality of Francophone minority communities and to generate a discussion on the role and effect of immigration on
Canada’s Francophonie, as well as on the influence of diversity on the future
of official languages.
Earlier this year, federal, provincial and territorial ministers responsible for
immigration and the Canadian Francophonie announced a joint Action Plan
for Increasing Francophone Immigration, which sets out how provinces and
territories can partner on a range of immigration issues. The plan contains
concrete actions that can be implemented individually or collaboratively to
increase francophone immigration outside the province of Quebec.
The event at Library and Archives Canada showcased an exhibition developed by Immigration, Refugees and Citizenship Canada that has toured
federal institutions in the National Capital Region and Francophone minority communities across the country. The exhibition highlights the history of
Francophone immigration to Canada and features French-speaking newcomers living in Francophone minority communities.

Statement by the Prime
Minister on the wedding of
His Royal Highness Prince
Henry of Wales and Ms.
Meghan Markle
May 19, 2018 - Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following
statement on the wedding of His Royal Highness Prince Henry
of Wales and Ms. Meghan Markle:

Canada intends to lift visa requirement
on the United Arab Emirates
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May 28, 2018 — Ottawa, ON – Canada’s Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, Ahmed Hussen, announced today during a meeting with the United Arab Emirates (UAE) Minister of Foreign Affairs and International
Cooperation, His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, that the Government is lifting the visa requirement for UAE citizens on June 5, 2018.
This decision is based on a comprehensive and rigorous evaluation of the UAE against Canada’s visa policy criteria.
The evaluation found that the UAE meets Canada’s criteria for a visa exemption.
Emirati citizens will no longer need a visa as of 5:30 a.m. ET (1:30 p.m. Gulf Standard Time) on June 5, 2018, to
travel to Canada for short stays (normally for up to six months) for business, to visit family and friends or for tourism.
However, Emirati citizens, similar to other visa-exempt travellers, will need an Electronic Travel Authorization
(eTA) to fly to, or transit through a Canadian airport. The eTA allows Canadian officials to screen travellers for
admissibility before they board their flight to Canada. Emiratis will be able to apply online for an eTA after 5:30 a.m.
ET (1:30 p.m. Gulf Standard Time) on June 5.
In the meantime, they can continue to apply online for a visitor visa, or use the services of one of the visa application
centres (VACs), including the VAC in Abu Dhabi or Dubai.

Youth leaders invited to help build
a more accessible Canada
GATINEAU, QC, May 30, 2018 /CNW/ - Canada’s second annual National AccessAbility Week provides a great opportunity to appreciate all the efforts being made to remove accessibility barriers so that
people with disabilities can fully participate and contribute in their communities and workplaces.
In celebration of National AccessAbility Week, today, the Honourable Kirsty Duncan, Minister of Science and Minister of Sport and Persons with Disabilities, met with young Canadians to exchange ideas
on ways accessibility can be improved in local communities. The Minister took the opportunity to launch
a call for expressions of interest for youth leaders across Canada, who will work with eligible organizations to submit project proposals under the Enabling Accessibility Fund’s (EAF) Youth Innovation
Component.

This call for expressions of interest gives youth volunteers a chance to make a difference in their communities and help to raise awareness of the EAF program.

“Today, Canadians joined in celebration as Prince Harry and
Meghan Markle married at St George’s Chapel at Windsor
Castle.
“To celebrate their union, Canada will donate $50,000 to Jumpstart, a Canadian charity dedicated to making play and sports
more accessible to children from disadvantaged backgrounds.
Since 2005, Jumpstart has helped more than 1.6 million children
of all abilities get out on the field and be part of a team.
“Sophie and I congratulate the newlyweds on behalf of the
Government of Canada. We wish Their Royal Highnesses the
Duke and Duchess of Sussex a lifetime of happiness, and all the
best as they start this new chapter together. We look forward to
welcoming them on a future visit to Canada.”

Youth interested in participating are required to identify accessibility barriers in public places or workplaces within their immediate and/or surrounding communities, and seek out interested organizations
willing to work with them to develop an EAF accessibility project funding proposal.
The call for expressions of interest will support approximately 125 youth-driven projects aimed at
increasing accessibility in community facilities and workplaces across Canada. Not-for-profit organizations, for profit organizations (with up to 99 full-time equivalent employees), small municipalities (with
a population under 125,000), Indigenous organizations (including band councils, tribal councils and
self-government entities) and territorial governments are eligible to apply for project funding of up to
$10,000.
Interested youth between the ages of 15 and 30 years of age can apply online.
The call for expressions of interest for youth leaders will close on September 21, 2018.

*Aluminum Railing *Glass Railing *Patio Covers *Fences & Motorized Gates * Window Guards

18521 - 97th Avenue, Surrey, B.C., V4N 3N9
E-Mail : info@contemporaryrailings.com

O Έλληνας ιδιοκτήτης με πάνω από 40 χρόνια ειδικότητα στις κατασκευές με αλουμινένια
κάγκελα, για βεράντες, μπαλκόνια και φράκτες, και αυτόματες πόρτες.
’Εχει εξαιρετικές τιμές και είναι πολύ ειλικρινής στην εργασία του.

FOR
FREE ESTIMATE

CALL: Steve Schismenos

Tel:604-455-0703
Fax:604-455-0723
Cell: 604-816-1367
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Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ρεάλ,
3-1 τη Λίβερπουλ
Επιμέλεια: Κώστας ΜπράτσοςΔημοσίευση: 26 Μαϊ. 2018

Ακόμα μία σπασμωδική αντίδραση
αντίδραση από τη Λίβερπουλ,
που περιορίστηκε σε ένα σουτ
εκτός περιοχής του Μανέ το
οποίο προσέκρουσε στη ρίζα του
δοκαριού. Ο Κλοπ δεν είχε κάποιο
επιθετικό “όπλο” για να ρίξει και
επέλεξε τον Τζαν στο 83’, χωρίς
αποτέλεσμα.

H Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε τα
προγνωστικά και με τη βοήθεια
ενός απίθανου γκολ από τον Γκάρεθ
Μπέιλ και δύο “δώρων” του Λόρις
Κάριους, έφτασε στη νίκη με 3-1 επί
της Λίβερπουλ στον τελικό Champions League του Κιέβου.
Ο Καρίμ Μπενζεμά άνοιξε το
σκορ και ο Μπέιλ διαμόρφωσε το
τελικό σκορ, με τον Σαντιό Μανέ
να ισοφαρίζει προσωρινά σε 1-1 για
τους “κόκκινους”.
Αποχώρησαν με δάκρυα στα
μάτια λόγω τραυματισμού στο 1ο
ημίχρονο οι Μοχάμεντ Σαλάχ και
Ντάνι Καρβαχάλ.
Η Ρεάλ στέφθηκε πρωταθλήτρια για
τρίτη σερί φορά και 13η συνολικά.
Ο Ζινεντίν Ζιντάν έγινε ο πρώτος
προπονητής στην ιστορία που
κατακτά τρεις διαδοχικές φορές το
τρόπαιο.

Έτσι αγωνίστηκαν
Ο Ζινεντίν Ζιντάν χρησιμοποίησε
από το πρώτο λεπτό τον Καρίμ
Μπενζεμά κι άφησε στον πάγκο τον
Γκάρεθ Μπέιλ, με τον Κριστιάνο
Ρονάλντο να ηγείται της επίθεσης
και τον Ίσκο από πίσω τους.
Ο Γίργκεν Κλοπ προτίμησε τον
Τζέιμς Μίλνερ από τον Εμρέ Τζαν
για τη μεσαία γραμμή και κατά τα
άλλα παρέταξε τη συνήθη βασική
ενδεκάδα του, με τον Μοχάμεντ
Σαλάχ να αναλαμβάνει το “φορτίο”.
H Ρεάλ, κυρίως από τις δύο
πτέρυγες. Οι Μαδριλένοι έμοιαζαν
να μην έχουν “καθαρό” μυαλό,
δεν κρατούσαν μπάλα, αλλά δεν
κινδύνεψαν από κάποια μεγάλη
ευκαιρία.
Η πρώτη καλή στιγμή ήταν για τους
“μερένγκες”, με διαγώνιο σουτ του
Ρονάλντο, που πέρασε πάνω από
την εστία του Κάριους. Η απάντηση
ήταν ένα σουτ του Ρομπέρτο
Φιρμίνο που κόντραρε στον Σέρχιο
Ράμος και στο ριμπάουντ του Τρεντ
Αλεξάντερ Άρνολντ, ο Κέιλορ
Νάβας έκανε μία εκπληκτική
επέμβαση.
Στο 25ο λεπτό σημειώθηκε η πιο
κρίσιμη φάση του ημιχρόνου.
Ο Ράμος μπήκε δυνατά σε μία
μονομαχία με τον Σαλάχ, κέρδισε
την μπάλα, αλλά έπεσε πάνω του,

με συνέπεια το χέρι του Αιγύπτιου
να “κλειδώσει” στραβά μεταξύ του
χορταριού και του σώματός του. Ο
ηγέτης των Άγγλων δέχθηκε πρώτες
βοήθειες αλλά δεν κατάφερε να
συνεχίσει και αποχώρησε με δάκρυα
στα μάτια.
Την ίδια μοίρα είχε στο 36’ ο
Ντάνι Καρβαχάλ, ο οποίος είχε
μικροπρόβλημα τραυματισμού από
το ζέσταμα αλλά άρχισε κανονικά
τον αγώνα. Ο Ισπανός δεξιός μπακ
αποχώρησε κουτσαίνοντας, επίσης
με δάκρυα στα μάτια.
Οι τραυματισμοί επηρέασαν τον
ρυθμό και μόνο στο 43ο λεπτό οι
φίλαθλοι στις κερκίδες σηκώθηκαν
από τις θέσεις τους. Μία γρήγορη
επίθεση των Ισπανών, μία σέντρα
του Ίσκο και μια κεφαλιά του
Ρονάλντο έφεραν την απόκρουση
του Λόρις Κάριους, αλλά ο
Μπενζεμά που σκόραρε στο
ριμπάουντ, ήταν σε θέση οφσάιντ.
Το 1ο ημίχρονο έκλεισε με ένα καλό
σουτ του Νάτσο, που πέρασε άουτ.
Οι δύο προπονητές έμειναν
ευχαριστημένοι με αυτό που
είδαν στο 1ο ημίχρονο και δεν
έκαναν περαιτέρω αλλαγές. Μόνο
ένας δικαιώθηκε. Στο 48ο ο Ίσκο
προειδοποίησε με δοκάρι σε λάθος
της άμυνας της Λίβερπουλ και στο
51’ ήρθε το πρώτο γκολ του τελικού.
Ο Κάριους είχε μπλοκάρει την
μπάλα και επιχείρησε να κάνει βολέ,
ο Μπενζεμά έβαλε το πόδι του και
κόντραρε την μπάλα, με συνέπεια
να σημειωθεί το πιο απίθανο γκολ
στην ιστορία των τελικών της
διοργάνωσης.
Οι “κόκκινοι” δεν τα έχασαν και
στο 55’ εκμεταλλεύτηκαν ολιγωρία
της άμυνας των “μερένγκες” σε
ένα κόρνερ, με τον Σαντιό Μανέ να
πετάγεται στη μικρή περιοχή και
από κοντά να ισοφαρίζει σε 1-1.
Η απουσία του Σαλάχ ήταν
εμφανής για τους Άγγλους, που
δεν μπορούσαν να επιτεθούν ούτε
οργανωμένα ούτε στην κόντρα.
Αντιθέτως, η Ρεάλ απείλησε με
κοντινό σουτ του Ίσκο στο 61’
και στη συνέχεια ήρθε το επόμενο
τέρμα της, το γκολ της σεζόν!
Ο Μαρσέλο έβγαλε μία σέντρα
με το δεξί από αριστερά, ο Μπέιλ
που είχε πάρει τη θέση του Ίσκο
“πέταξε” πίσω από το ύψος
του πέναλτι και με φανταστικό
“ψαλιδάκι” έδωσε ψιλοκρεμαστή
τροχιά στην μπάλα. Ο Κάριους
αυτήν τη φορά δεν μπορούσε
να κάνει κάτι και η Ρεάλ πήρε
προβάδισμα με ένα τέρμα που θα
μπει στο πάνθεον με τα καλύτερα
της διοργάνωσης.

Επιμέλεια: Sport24.grΔημοσίευση: 27 Μαϊ. 2018
Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης σε μια κίνηση σεβασμού πήγαν να

Οι Ισπανοί έφευγαν σε επικίνδυνες
αντεπιθέσεις κι έψαχναν τρίτο γκολ
για αν “κλειδώσουν” τη νίκη και
το βρήκαν ξανά με δύο γνωστούς...
ήρωες. Μακρινό σουτ του Μπέιλ
στο 83’, νέα γκάφα του Κάριους και
3-1 για τη Ρεάλ.
Ο τελικός είχε κριθεί και απέμενε
απλώς το τελικό σκορ. Θα μπορούσε
να είναι 4-1, αν ένας φίλαθλος δεν
εισέβαλλε στον αγωνιστικό χώρο
στις καθυστερήσεις για να διακόψει
μία ευκαιρία του Ρονάλντο, που
έμεινε “άσφαιρος” στον τελικό.
Ο Μίλοραντ Μάζιτς σφύριξε
για τελευταία φορά και η Ρεάλ
στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης
για τρίτη σερί χρονιά, τέταρτη σε
πέντε χρόνια και 13η συνολικά.

Η Ρεάλ στέφθηκε πρωταθλήτρια
Ευρώπης για τρίτη σερί σεζόν
και 13η συνολικά, επικρατώντας
στον τελικό του Κιέβου με 3-1 της
Λίβερπουλ. Γκολάρα από Μπέιλ,
δύο γκάφες από Κάριους.

Οι παίκτες της Ρεάλ παρηγόρησαν τον Κάριους

παρηγορήσουν τον Λόρις Κάριους μετά τη λήξη του τελικού και την
επικράτηση της Ρεάλ με τα δυο λάθη του γκολκίπερ της Λίβερπουλ.
Σε μια κίνηση σεβασμού προς τον Λόρις Κάριους προχώρησαν οι
παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη
Λίβερπουλ και την επικράτηση της Βασίλισσας με 3-1.
Οι ποδοσφαιριστές των Ισπανών πήγαν προς τον γκολκίπερ των
“κόκκινων” και τον παρηγόρησαν καθώς ο... μοιραίος για την
Λίβερπουλ είχε κάτσει στο χορτάρι του γηπέδου και έκλαιγε.
Εν συνεχεία ο Καριους πήγε μπροστά από τους φίλους της
Λίβερπουλ και δεν μπόρεσε και πάλι να συγκρατήσει τα δάκρυα
του.

Ρεάλ: Πρώτη
φορά κατακτά
την Ευρώπη σε «Εξάρθρωση ωμοπλάτης, χάνει
μπάσκετ και
το Μουντιάλ ο Σαλάχ»
ποδόσφαιρο
Ο μεγάλος άτυχος του τελικού του Champions League, Μοχάμεντ
Σαλάχ, υπέστη εξάρθρωση ωμοπλάτης και όλα δείχνουν πως χάνει
την ίδια
το Μουντιάλ.
χρονιά!
Σάββατο, 26 Μαΐου 2018
Άκρως επιτυχημένη η φετινή
χρονιά για την Ρεάλ Μαδρίτης
σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο!
Αρκετούς λόγους έχουν για να
χαμογελούν και να... τρίβουν
τα χέρια τους οι άνθρωποι της
Ρεάλ.
Οι Μαδριλένοι κυριάρχησαν
παντού τη φετινή σεζόν, αφού
κατέκτησαν την Euroleague
στο μπάσκετ και το Champions
League στο ποδόσφαιρο!
Και, μάλιστα, για πρώτη φορά
στην ιστορία του συλλόγου!
Ακόμα τρεις φορές ήταν κοντά
στο ίδιο επίτευγμα, ωστόσο
ένα από τα δύο τμήματα το...
χάλαγε.
Το 1962 η ποδοσφαιρική ομάδα
ηττήθηκε από την Μπενφίκα
(5-3) στον τελικό του European
Cup, όπως και η μπασκετική
από την Ντιναμό Τμπίλισι (9083) στο FIBA European Champions Cup.
Δύο χρόνια αργότερα, το 1964,
η «Βασίλισσα» έφτασε στο
πρώτο της τρόπαιο, αφού νίκησε
την Σπαρτάκ Μπρνο σε διπλούς
τελικούς (έχασε στον πρώτο
με 110-99, αλλά στην έδρα
της επιβλήθηκε με 84-64), οι
«ροχιμπλάνκος», ωστόσο, δεν τα
κατάφεραν κόντρα στην Ίντερ
(3-1).
Το 2014, η ομάδα του Κάρλος
Αντσελότι επικράτησε της
Ατλέτικο με 4-1 στην παράταση
του Champions League, αλλά
οι παίκτες του Πάμπλο Λάσο
«παραδόθηκαν» στην Μακάμπι
(98-86) στον τελικό της Euroelague.

H μονομαχία του με τον Ράμος και ο τραυματισμός στον ώμο
κόστισαν στον Μοχάμεντ Σαλάχ την συμμετοχή του στη συνέχεια
του τελικού του Champions League. Είναι πιθανόν όμως να του
στερήσουν και το Μουντιάλ της Ρωσίας. Ο Αιγύπτιος επιθετικός,
που φέτος κάνει... θαύματα με τη Λίβερπουλ, αποχώρησε με δάκρυα
κρατώντας τον ώμο του και σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC
έχει υποστεί εξάρθρωση ωμοπλάτης. Ολα δείχνουν πως χάνει το
Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ το πρωί θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις
για να διαπιστωθεί το χρονικό διάστημα αποχής.

Δήλωση σοκ από Κριστιάνο:
«Ηταν ωραία που έπαιξα στη
Ρεάλ»
Κυριακή, 27 Μαΐου 2018
Βόμβα στη Μαδρίτη; Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε την 5η κούπα,
αλλά άφησε πολλά υπονοούμενα για το μέλλον του στη Ρεάλ «Ηταν
ωραία που έπαιξα στη Ρεάλ».
Λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του πέμπτου Champions League
της καριέρας του και του 13ου της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κριστιάνο
Ρονάλντο έκανε μια αινιγματική δήλωση, θέτοντας στην ουσία εν
αμφιβόλω τη συνέχεια της καριέρας του στη Ρεάλ Μαδρίτης και
ρίχοντας λάδι στη φωτιά των μεταγραφικών σεναρίων!
«Ήταν πολύ ωραίο που έπαιξα για τη Ρεάλ, θα δώσω μια απάντηση
τις επόμενες ημέρες στους οπαδούς, οι οποίοι ήταν πάντα στο
πλευρό μου. Τώρα πρέπει να απολαύσουμε τη στιγμή. Έχουμε
γράψει ιστορία και το μέλλον ενός ποδοσφαιριστή δεν είναι το ίδιο
σημαντικό. Tις επόμενες μέρες θα μιλήσω. Δεν έχω αμφιβολίες.
Πρέπει να ξεκουραστώ, να πάω στην Εθινική και τις επόμενες
εβδομάδες...» τόνισε χαρακτηριστικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπειτα
την 5η κούπα του, ρίχνοντας έτσι τη... βόμβα στη Βασίλισσα λίγα
λεπτά μετά την κατάκτηση της κούπας!

Μάθημα από τον “Ομηρο”
Είναι πολύ σημαντικό, να ρίξουμε μια ματιά στα ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ
και να διδαχτούμε, έστω και την τελευταία στιγμή, από το πνεύμα
του Οδυσσέα.
ΔΗΛΑΔΗ: Να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να ...ελέγξουμε
την παρόρμηση να έχουμε τις αισθήσεις μας και τις αντένες μας
ΑΝΟΙΧΤΕΣ και να μην παρασυρθούμε από την οργή και το μένος
που μας διακατέχει, ώστε να γίνουμε βορρά, στους σύγχρονους
“μνηστήρες”.
‘’Όταν ο Οδυσσέας φτάνει στην Ιθάκη, η μεγίστη επιθυμία του είναι
ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ, τον κόσμο που του έκλεψαν.
Παρά την μεγάλη του λαχτάρα, διατηρεί την ανωνυμία του και
μεταμορφωμένος σε ζητιάνο από την ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ, πηγαίνει στο
παλάτι ώστε να ελέγξει την κατάσταση και να πάρει τις πληροφορίες
που θέλει, υπομένοντας καρτερικά τις προσβολές και την χλεύη των
μνηστήρων.
ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΣΤΕΙΡΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ.
Γι’ αυτό τον λόγο και είναι ο αγαπημένος της Θεάς ΑΘΗΝΑΣ, της
Θεάς που αντιπροσωπεύει την ΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ, την ΣΟΦΙΑ, την
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. Της Θεάς που
μελετά τον εχθρό και τον πολεμά με τα ίδια του τα όπλα.
Όταν όμως έρχεται η ώρα, όταν τους έχει στριμώξει όλους
άοπλους σε ένα δωμάτιο, όταν φανερώνεται πάνοπλος, ΤΟΤΕ
ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΙΚΤΟ, ΓΙΑΤΙ
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΟΣ ΤΟΥ, που δημιούργησε με
τον δικό του ιδρώτα, ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ , που οι μνηστήρες
καταχράστηκαν και καπηλεύτηκαν μαζί με την φιλοξενία του οίκου
του που τιμησε τον ΞΕΝΙΟ ΔΙΑ.
Ο ισχυρότερος αντίπαλός του είναι ο ΑΝΤΙΝΟΟΣ. Η λέξη μιλά
απο μόνη της. Είναι η ΑΝΤΙ-ΝΟΗΣΗ, είναι αυτό που μας κάνουν
ΤΩΡΑ, είναι ο τρόπος με τον οποίο θολώνουν τις καταστάσεις και
την πραγματικότητα ώστε ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΑΡΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ. Είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την
καθυπόταξη και δουλεία του ανθρώπου.
Ο επόμενος είναι ο ΕΥΡΥ-ΜΑΧΟΣ. Αυτός που μάχεται με κάθε
τρόπο, με εύρος, ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ, ο δεινός και αδίστακτος
μαχητής.
Ο ΑΜΦΙ-ΝΟΜΟΣ! Αυτός που διαστρεβλώνει τον ΝΟΜΟ και την
τάξη των πραγμάτων, ο επικίνδυνος γιατί είναι ΕΤΣΙ και ΑΛΛΙΩΣ!
Ο ΑΓΕ-ΛΑΟΣ! Αυτός που άγει τον λαό, που τον παρασύρει
με την βοήθεια του ΑΝΤΙ-ΝΟΟΥ. Που τον μετατρέπει σε
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΓΕΛΗ!
Κανένα όνομα στα Ομηρικά έπη δεν είναι δοσμένο στην τύχη!
Κρύβουν βαθύτατα νοήματα και στο χέρι μας είναι να τα
αποκρυπτογραφήσουμε και να διδαχτούμε, ή καλύτερα να
συνετιστούμε.
Οι πρόγονοί μας μιλούν, ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΙ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΜΕ, μας λένε ΠΩΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ, μας λένε πως
να τινάξουμε τον ζυγό.
ΑΡΚΕΙ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ!

ΑΠΑΙΧΤΟ ΘΑ ΕΛΕΓΑ....!!!
Διαßάστε πως ένας Έλληνας έβαλε τα πράγματα στη θέση τους
και άφησε άφωνους τους συνομιλητές του.
Σε πρόσφατη συνεδρίαση που έκανε τη διεθνή κοινότητα να
χαμογελάσει:
... «Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας πω κάτι για τον Μέγα
Αλέξανδρο. Όταν δάµασε τον Βουκεφάλα ,... κατά τον γυρισµό
του και περνώντας τον Αξιό και ßλέποντας το νερό, σκέφτηκε
ότι ήταν µια καλή ευκαιρία για μπάνιο.
Έßγαλε λοιπόν τα ρούχα του, τα...ακούµπησε στον ßράχο και
µπήκε στο νερό. Όταν ßγήκε και θέλησε να ντυθεί, τα ρούχα
του είχαν εξαφανιστεί.
Τα είχε κλέψει ένας Σλάßος της Μακεδονίας.»
Τότε πετάχτηκε οργισµένος ο Σλαßοµακεδόνας εκπρόσωπος
της ΠΓΔΜ κι άρχισε να φωνάζει
«Τι είναι αυτά που λες; Οι Σλάßοι δεν ήταν εκεί, τότε.»
Οπότε ο Έλληνας εκπρόσωπος χαµογέλασε και είπε:
«Τώρα που το ξεκαθαρίσαµε αυτό, µπορώ να ξεκινήσω την
οµιλία µου...»!
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
The local news station was interviewing an 80-year-old lady because
she had just gotten married for the
fourth time.
The interviewer asked her questions
about her life, about what it felt like
to be marrying again at 80,
and then about her new husband’s
occupation.
“He’s a funeral director,” she
answered.
“Interesting,” the newsman thought.
He then asked her if she wouldn’t
mind telling him a little about her
first three husbands and what they
did for a living.
She paused for a few moments,
needing time to reflect on all those
years.
After a short time, a smile came to
her face and she answered proudly,
explaining that she had
first married a banker then a circus
ringmaster, a preacher and now - in
her 80’s - a funeral director
The interviewer looked at her, quite
astonished, and asked why she had
married four men with such diverse
careers. She smiled and explained,
“I married
one for the money,
two for the show,
three to get ready,
and four to go.”
TRAVELING BY TRAIN
3 Greeks and 3 Turks are traveling
by train to a conference.
At the station, the 3 Turks each buy
tickets and watch as the 3 Greeks
buy only a single ticket.
“How are 3 people going to travel
on only one ticket?” asks one
Turk.
“Watch and you’ll see,” answers one
of the Greeks.
They all board the train. The Turks
take their respective seats but all
three Greeks cram into a restroom
and close the door behind them.
Shortly after the train has departed, the conductor comes around
collecting tickets. He knocks on the
restroom door and says,
“Ticket, please.” The door opens
just a crack and α single arm
emerges with a ticket in hand. The
conductor takes it and moves on.
The
Turks saw this and agreed it was
quite a clever idea. So after the
conference, the Turks decide to copy
the Greeks on the return trip and
save some money. When they get to
the station, they buy a single ticket
for the return trip. To their astonishment, the Greeks don’t buy a ticket
at all.
“How are you going to travel without a ticket?” says one perplexed
Turk. “Watch and you’ll see,”
answers a Greek.
When they board the train the 3
Turks cram into a restroom and
the 3 Greeks cram into another one
nearby. The train departs. Shortly
afterward, one of the Greeks leaves
his restroom and walks over to the
restroom where the Turks are hiding. He knocks on the door and says,
“Ticket, please.”
Λέει ο πατέρας στον Τοτό :
– Τοτέ σου έχω μια έκπληξη!
Σήμερα σου έφερε ο πελαργός ένα
καινούργιο αδελφάκι…
– Καλά ρε μπαμπά έξω
κυκλοφορούν ένα σωρό ωραίες
γυναίκες και εσύ πήγες και το
έκανες με πελαργό;
***
Πηγαίνει ένας τύπος σ ένα μπαρ
και λέει στον μπάρμαν:
– “Φίλε, βάλε μου ένα ποτό, πριν
αρχίσουμε.”
Του βάζει ο μπάρμαν ένα ποτό και ο
άντρας το πίνει. Έπειτα από λίγο:
– “Φίλε βάλε άλλο ένα, πριν
αρχίσουμε.”
Του βάζει το δεύτερο ποτό, το πίνει
και αυτό.
– “Φίλε, βάλε μου ένα ακόμα, πριν
αρχίσουμε.”

Αφού έχει πιεί γύρω στα δέκα ποτά:
– “Φίλε, βάλε μου άλλο ένα ποτό,
πριν αρχίσουμε.”
Του λέει ο μπάρμαν τότε :
– “Να σου βάλω ρε φίλε, αλλά
κάποια στιγμή πρέπει να με
πληρώσεις.”
Και ο τύπος, απαντάει:
-“Νατααααα… Αρχίσαμεεεεε…
***
Είναι ένα ποντίκι που πέφτει μέσα
σε ένα βαρέλι με κρασί.
Περνούσε μια γάτα από εκεί και
άκουσε τις φωνές του.
– Θα σε σώσω, του λέει, αλλά μετά
θα κάτσεις να σε φάω.
– Καλύτερα να φαγωθώ από το να
πνιγώ, της λέει το ποντίκι.
Απλώνει η γάτα το πόδι της και
τραβάει το ποντίκι από το βαρέλι.
Τότε το ποντίκι το βάζει στα πόδια.
– Που πας; λέει η γάτα.
Υποσχέθηκες ότι θα κάτσεις να σε
φάω!
– Θα πρέπει να με συγχωρήσεις,
απαντά το ποντόκι. Όταν σου το
είπα, ήμουν μεθυσμένος!
***
Ξανθιά και ο ύπνος
Είναι μαζί 2 ξανθιές.
Την πρώτη ξανθιά την παίρνει ο
ύπνος.
Η δεύτερη ξανθιά την σκουντάει και
της λέει:
-Ξύπνα σε πήρε ο ύπνος.
-Πες του να ξαναπάρει αργότερα,
της λέει η πρώτη ξανθιά
μισοκοιμισμένη.
***
Μια μέρα η δασκάλα του Τοτού
του βάζει για άσκηση στο σπίτι να
γράψει τρεις προτάσεις.
Όταν πάει σπίτι του ρωτάει τη
μητέρα του που έκανε δουλειές στην
κουζίνα…
– Μαμά για πες μου μια πρόταση.
– Ασε με τώρα δεν μπορώ. Ο Τοτός
τη γράφει. Μετά πηγαίνει στον
αδερφό του τον Μπόμπο που έβλεπε
παιδικά στην τηλεόραση:
– Μπόμπο για πες μου μια πρόταση.
– Είμαι ο Μπάτμαν! Ο Μπάτμαν! Ο
Μπάτμαν!
Πηγαίνει και την γράφει. Έπιετα
πηγαίνει στο πατέρα του που
μιλούσε στο τηλέφωνο:
– Μπαμπά, για πες μου μια
πρόταση.
– Ποιόν; Εκείνο το χοντρό με τη
φαλάκρα;
Πηγαίνει και τη γράφει. Την
επόμενη ημέρα στο σχολείο ρωτάει
η δασκάλα τον Τοτό:
– Τοτέ έγραψες τις προτάσεις;
– Ναι, κυρία!
– Για πες μου τις.
– Ασε με τώρα δεν μπορώ!
– Τοτό ποιον παριστάνεις;
– Είμαι ο Μπάτμαν! Ο Μπάτμαν! Ο
Μπάτμαν!
– Τοτό θα σε πάω στο διευθυντή.
– Ποιόν; εκείνο το χοντρό με τη
φαλάκρα;
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
Ρωτάει ο δάσκαλος της αριθμητικής
τον μικρό Τοτό:
– Η μητέρα σου αγοράζει ένα
πουκάμισο προς 50 ευρώ, μια
φούστα προς 40 ευρώ, ένα καπέλο
20 ευρώ και ένα ζευγάρι μπότες
προς 60 ευρώ.
Πες μου λοιπόν τι κάνουν όλα αυτά;
-Όλα αυτά κύριε κάνουν τον πατέρα
μου θηρίο!
Ο ΤΟΤΟΣ ΖΗΤΩΚΡΑΥΓΑΖΕΙ
Μία μέρα που ο Τοτός είναι στην
τάξη, του πέφτει κάτω το μολύβι
του την ώρα του μαθήματος και
ζητάει από τη δασκάλα του να του
το πιάσει.
Εκείνη σκύβει και έτσι όπως ήταν
σκυφτή ο Τοτός βλέπει το βρακί της,
που ήταν κατακόκκινο.
Φωνάζει λοιπόν αυτός : «Ζήτω ο
Ολυμπιακός!»
Την επόμενη μέρα συμβαίνει
(τυχαία) το ίδιο, σκύβει η δασκάλα
του να πιάσει το μολύβι και αυτή τη
φορά φορούσε πράσινο βρακί.

Ο Τοτός φωνάζει λοιπόν : «Ζήτω ο
Παναθηναϊκός!»
Την επόμενη μέρα συμβαίνει
πάλι το ίδιο, και αυτή τη φορά η
δασκάλα φορούσε κίτρινο βρακί.
Ο Τοτός φωνάζει : «Ζήτω η ΑΕΚ!»
Την επόμενη μέρα συμβαίνει (για
πολλοστή φορά) το ίδιο, όμως
εκείνη τη μέρα η δασκάλα δεν
φορούσε βρακί.
Οπότε ο Τοτός φωνάζει : ”Ζήτω τα
μουστάκια του Κολοκοτρώνη!”
Πηγαίνει μια νεαρή κοπέλα να
εξομολογηθεί και λέει στον παπά:
– Συγχώρεσέ με, πάτερ. Έχω
αμαρτήσει!
– Ποιο είναι το αμάρτημά σου,
τέκνον μου; ρωτάει ο παπάς.
– Η ματαιοδοξία… Κοιτάζω στον
καθρέφτη δυο φορές την ημέρα και
σκέφτομαι πόσο όμορφη είμαι!
Ο παπάς την εξετάζει προσεκτικά
και της λέει:
– Έχω καλά νέα για σένα,
τέκνον μου: Δεν πρόκειται περί
αμαρτήματος, αλλά περί λάθους!
Οι μικροί Πόντιοι
Ο Κωστίκας κι ο Γιωρίκας
συζητούν για τους γιούς τους.
– Γιωρίκα ο γιός μου είναι τόσο
χαζός! Φαντάσου ότι του έδωσα ένα
ευρώ για να αγοράσει 2 κασόνια
με μπύρες και αυτός πήγε για να
τις αγοράσει χωρίς να μου ζητήσει
άλλα λεφτά!
– Αυτό δεν είναι τίποτα, του λέει ο
Γιωρίκας. Εγώ είπα στο γιο μου να
πάει να δει αν έρχομαι και αυτός
πήγε!
Συναντιούνται τα παιδιά του
Κωστίκα και του Γιωρίκα και λέει ο
γιος του Κωστίκα.
– Ο πατέρας μου είναι πολύ χαζός!
Να σκεφτείς μου έδωσε ένα ευρώ
να πάω να του πάρω 2 κασόνια
μπύρες και δεν σκέφτηκε ότι είμαι
μικρός και δεν θα μπορούσα να τις
κουβαλήσω μόνος μου!
– Αυτό δεν είναι τίποτα, λέει ο γιος
του Γιωρίκα.
– Εμένα ο πατέρας μου είπε να
πάω να δω αν έρχεται λες και δεν
μπορούσε να πάει να δει μόνος του!
Στη πισίνα
Κάθονται έξω από μια πισίνα ένας
λευκός και ένας μαύρος.
Βάζει ο λευκός το πέoς του μέσα
στο νερό και λέει :
– Η θερμοκρασία του νερού είναι
ακριβώς 24,2 βαθμούς.
Βάζει και ο μαύρος το δικό του και
του λέει :
– Και 2 μέτρα βάθος…
Κόκκινο φωτάκι
Είναι ένας βλάχος και πάει στην
Αθήνα γιατί ήθελε να γ......σει.
Ρωτάει ένα περιπτερά αν ξέρει
κανένα καλό μέρος και ο
περιπτεράς του λέει να πάει στην
οδό Φυλής και όπου
δει κόκκινο φωτάκι να μπει μέσα.
Πηγαίνει ο βλάχος στην οδό Φυλής
και βλέπει ένα σπίτι με κόκκινο
φως.
Ανεβαίνει πάνω όμως για κακή του
τύχη το σπίτι ήταν κανονικό και
ξενυχτούσαν μια γιαγιά που είχε
πεθάνει!
Πηγαίνει λοιπόν στο σαλόνι και
κάθεται.
Έπειτα απο λίγη ώρα έρχεται μια
μαυροφορούσα και τον ρωτάει :
– Θα την ξενυχτήσετε;
– Μπα, έναν π...τσο ήρθα να ρίξω
και θα φύγω.
Κάτι καινούργιο
-Το άκουσες; Βγήκε καινούργιο
προφυλακτικό!
– Σοβαρά; Και τι κάνει;
– Όταν σπάσει, μιλάει!
– Αλήθεια; Και τι σου λέει;
– Να σας ζήσει!
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In honour of the Royal Wedding some celebrated by attending High
Tea. Please notice the correct way to hold a tea cup the English
Royal Way.
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Burnaby Heights Dental Center

4330 Hastings Street, Burnaby, V5C 2J9
Tel: 604-3207321, 604-2991601
Fax:604-320-7380
www:burnabydental.ca
Για λεπτομερείς εργασίες οδοντιατρικής
η Ελληνίδα Οδοντίατρος
Δρ. Καίτη Αναγνώστου με
την εμπειρία της θα χαρεί να
σας δεί να σας
συμβουλεύσει καί με
την εργασία της να
αποκτήσετε ένα χαμόγελο
γεμάτο υγεία.

ΓΙΑ:

Θεραπείες και
καθαρισμό των δοντιών

Σφραγίσματα

Απονευρώσεις
Εμφυτεύματα
Μακρά εμπειρία
στις
οδοντοστοιχίες
Λεύκανση δοντιών
Θήκες δοντιών
ΔΩΡΕΑΝ οδοντιατρικό έλεγχο-συμβουλή και
ακτινογραφίες σε όποιον έρχεται και προσκομίσει το
κουπόνι από την εφημερίδα.
Επίσης 50$ off- έκπτωση σε οποιαδήποτε εργασία
που χρειάζεστε.

ΔΩΡΕΑΝ οδοντιατρικό έλεγχο-συμβουλή και
ακτινογραφίες σε όποιον έρχεται και προσκομίζει
το κουπόνι από την εφημερίδα.
Επίσης 50$ off - έκπτωση σε οποιαδήποτε
εργασία που χρειάζεστε.

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 και εύχονται καλά ταξίδεια το 2018.
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St. George’s Philoptochos Strawberry Tea Luncheon
W
elcomed over 160 guests at their annual spring luncheon. The most delicious lunch
was prepared by Eleni Kerasiotis, Vangelis Korres, and Chris Phylis. A heartfelt
thank you to all of them for their hard work. Vicky Moustakas and Athena Antonopoulos
were honoured for their dedication and commitment to Philoptochos over many, many
years. Thank you everyone for attending for it is because of you that St. George’s Philoptochos is able to support the many who are in need.
Lizette Pappas

Camp Metamorphosis BC
A program of the Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Spiritual Director: Rev. Fr. Constantinos Economos
Camp Coordinator: Dora Papoutsakis
c/o 4500 Arbutus St. Vancouver, BC V6J-4A2
campmetbc@gmail.com - www.campmetbc.ca

MAY DAY
The New Westminster May Day
celebration is on its 148th year. It
has been an English tradition for
the Royal City since 1870 rain or
shine. All students of New West attend at Queen’s Park. Grade 3 and
Grade 4 students participate in the
folk dances and in the May Pole
Dance. The May Queen (grade 5
student) is crowned along with her
consort. Absolutely spectacular!

Αγαπητοί φίλοι,

May 21, 2018

Σας γράφω εκ µέρους της νεολαίας του CAMP MET BC. Από την ίδρυσή µας το 2010, οι σύλλογοι, οι κοινότητες και οι
επιχειρήσεις της Ελληνικής παροικίας έχουν βοηθήσει στην επιτυχία των καλοκαιρινών και χειµερινών µας κατασκηνώσεων,
καθώς και σε πολλές από τις άλλες δρατηριότητές µας, όπως οι ηµερήσιες εκδροµές, οι οµάδες χορού και οι οµάδες νεολαίας.
Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι να προωθήσουµε τον πολιτισµό µας και να διδάξουµε την πίστη µας στα παιδιά µας και
να διατηρήσουµε τις κοινότητές µας.
Αυτό γίνεται µόνο µέσω της γενναιοδωρίας των κοινοτήτων και των συλλόγων καθώς και από δωρητές και επιχειρήσεις. Είµαι
βέβαιος ότι και εσείς πιστεύετε ότι η νεολαία είναι το µέλλον µας και όπως µε τον σύλλογό σας, θέλουµε να επενδύσουµε στο
µέλλον των παιδιών µας και να δηµιουργήσουµε ευκαιρίες για τη νεολαία.
Έχουµε πραγµατοποιήσει κάτι σπουδαίο µε την καλοκαιρινή µας κατασκήνωση που συχνά φτάνει έως τα 150
παιδιά. Το πρόγραµµα αυτό, µε τις πολιτιστικές και θρησκευτικές του εµπειρίες, κοστίζει περίπου $ 85.000 κάθε χρόνο. Το κάθε
παιδί πληρώνει εγγραφή $450.00 αλλά δυστυχώς, κάθε οικογένεια δεν έχει τα οικονοµικά µέσα για να στείλει το παιδί τους.
Προσπαθούµε να υποστηρίξουµε τις οικογένειες αυτές, για να επιτρέψουµε στο κάθε παιδί αυτή την απίστευτη εµπειρία - αλλά
χρειαζόµαστε την βοήθεια όλων των συλλόγων και των κοινοτήτων. Εάν βοηθήσει ο καθένας από λίγο, όλα τα παιδιά θα έχουν
την ευκαιρία να πάνε στην κατασκήνωση.
Φέτος είναι η 9η επέτειο του Camp Metamorphosis BC και θα επιστρέψουµε στο Pioneer Pacific Christian Camp στο Thetis Island
από το Σάββατο 25 Αυγούστου µέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018. Φέτος το θέµα που θα διδάξουµε στα παιδιά θα
επικεντρωθεί γύρω από την Παναγία και τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή - οι πιο δίκαιοι άνθρωποι που έχουν ζήσει.
Θα εκτιµούσαµε πολύ µια χρηµατική δωρεά προς τη νεολαία µας. Εάν είστε σε θέση, παρακαλώ γράψτε µια επιταγή προς
"Hellenic Community of Vancouver - RE: Camp Met BC" µέχρι τις 31 Ιουλίου 2018. Οποιαδήποτε υποστήριξη θα εκτιµηθεί
ιδιαίτερα και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη νεολαία µας και για την διατηρήση της κατασκήνωσης για ένα ακόµη χρόνο.
Σας ευχαριστώ εκ µέρους του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Σωτηρίου, της νεολαίας µας και ολόκληρης της Μητρόπολης για όλη
την αγάπη, βοήθεια και υποστήριξη.

Με εν Χριστώ αγάπη,

† Rev. Fr. Constantinos Economos
Parish Priest – Saint George Greek Orthodox
Cathedral, Vancouver, BC
CAMP METAMORPHOSIS BC DIRECTOR
WESTERN CANADIAN YOUTH DIRECTOR

“ALEXANDRE THE GREAT” ASSOCIATION OF
NORTHERN GREEKS (MACEDONIA & THRAKI
OF B.C.)
Το Σάββατο 19 Μαϊου 2018 στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας του Ανατολικού Βανκουβερ
τα μέλη του συλλόγου γιόρτασαν την γιορτή της Μητέρας και την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων
με την ορχίστρα του Γιάννη Σαχάμη. H τυχερή μητέρα της βραδιάς ήταν η κα Χριστίνα Ν. Στρατιδάκη.
Φωτογραφικό ρεπορτάζ από τον Νίκο Στρατιδάκη και Τέρρη Κομνινό.

;Aνω:

H κα Ρούλα
Λιάσκα μίλησε
για την επέτειο
της γενοκτονίας
των Ποντίων και για
την γιορτή
της Μητέρας
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ισπανία: Τέλος εποχής για Ραχόι,
νέος πρωθυπουργός ο Σάντσεθ
01.06.2018

Πυρ ομαδόν κατά Τραμπ για τους δασμούς αντίμετρα από Ε.Ε.

Σ

υνθήκες εμπορικού πολέμου δημιουργεί η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για επιβολή δασμών στις
εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδά και Μεξικό, οι οποίες ήδη απαντούν
με αντίμετρα.

Τις ανακοινώσεις από αμερικανικής πλευράς έκανε ο υπουργός Εμπορίου Γουίλμπορ Ρος, ανακοινώνοντας ότι
δασμοί (25% στις εισαγωγές χάλυβα και 10% στις εισαγωγές αλουμινίου) θα τεθούν σε ισχύ από τα μεσάνυχτα
(07:00 της Παρασκευής ώρα Ελλάδας).
«Προσβλέπουμε στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, τόσο με τον Καναδά και το Μεξικό από τη μία πλευρά,
και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την άλλη, επειδή υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία πρέπει επίσης να
επιλύσουμε», είπε.
Μάλιστα ο κ. Ρος εμφανίστηκε σίγουρος ότι οποιαδήποτε αντίμετρα επιβληθούν από την Ευρώπη ή
άλλες χώρες ως απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς «είναι απίθανο να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην
αμερικανική οικονομία».

Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Πέδρο Σάντσεθ γίνεται πρωθυπουργός της
Ισπανίας μετά την υπερψήφιση της πρότασης μομφής κατά του Μαριάνο
Ραχόι.
Συνολικά από τους 350 βουλευτές, 180 ψήφισαν υπέρ, 169 κατά, ενώ
ένας βουλευτής απείχε. Ο Σάντσεθ αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα τη
Δευτέρα και η κυβέρνησή του να διοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα.
Ο Ραχόι είχε παραδεχθεί νωρίτερα την ήττα του στο κοινοβούλιο, πριν από
τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
Μέχρι χθες (31/05/18) το απόγευμα, ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος
διατηρούσε ελπίδες να δικαιώσει για μία ακόμη φορά τη φήμη του ως
πολιτικού survivor. Η πρόταση μομφής εμφανιζόταν να συγκεντρώνει την
υποστήριξη 175 βουλευτών (98 Σοσιαλιστών, αλλά και των βουλευτών του
Podemos, της Ενωμένης Αριστεράς, των αυτονομιστών της Καταλωνίας
και μικρότερων, τοπικών κομμάτων), δηλαδή μία λιγότερη από το ελάχιστο
απαιτούμενο όριο των 176.
Η ανατροπή του κλίματος έγινε όταν το μεγαλύτερο κόμμα των Βάσκων,
το PNV, που είχε δώσει ανάσα ζωής στον Ραχόι πριν από μία εβδομάδα,
υπερψηφίζοντας τον προϋπολογισμό, αυτήν τη φορά αποφάσισε να στραφεί
εναντίον του.
Ο Σάντσεθ κατέθεσε την πρόταση μομφής ύστερα από τη δικαστική
απόφαση που έστειλε στη φυλακή δεκάδες στελέχη του Λαϊκού Κόμματος
για την ανάμειξή τους σε πολύκροτο οικονομικό σκάνδαλο. Η εξέλιξη αυτή
προκάλεσε και δεύτερη πολιτική κρίση στη Νότια Ευρώπη, παράλληλα με
την ιταλική, μεγεθύνοντας τις ανησυχίες των αγορών, αν και δεν υπάρχουν
στην Ισπανία ισχυρές πολιτικές δυνάμεις που να τάσσονται εναντίον του
ευρώ.

«Δώστε μας τα F-35 αλλιώς
κλείνουμε τη βάση του Ιντσιρλίκ»
απειλεί ο Τσαβούσογλου τις ΗΠΑ
30 Μάϊου 2018
Με ενδεχόμενο κλείσιμο
της αμερικανικής
αεροπορικής βάσης του
Ιντσιρλίκπροειδοποίησε
η Άγκυρα, εάν οι ΗΠΑ
σταματήσουν την πώληση
και παράδοση με μαχητικά
F-35 στις Τουρκικές Ένοπλες
Δυνάμεις.
Σύμφωνα με το NTV, ο Τσαβούσογλου ανέφερε ότι ενδέχεται να
συζητήσουν το κλείσιμο της αεροπορικής βάσης, σε περίπτωση που οι
σχέσεις με τις ΗΠΑ φτάσουν σε οριακό σημείο.
Όπως διεμήνυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, «σχετικά με τα F-35, δεν ανησυχώ, καθώς αυτή η σύμβαση
δεν μπορεί να τερματιστεί.
»Αλλά, αν αυτά τα μαχητικά δεν δοθούν στην Τουρκία, θα καλύψουμε της
ανάγκες μας από κάπου αλλού», ανέφερε ο Τσαβούσογλου, τις δηλώσεις
του οποίου επικαλείται το NTV.
«Δεν υπάρχουν λόγοι για τους οποίους οι ΗΠΑ δεν θα μας παρέχουν F-35.
»Δεν θέλουμε να διαταράξουμε τις σχέσεις μας με τους Αμερικανούς
συμμάχους μας.
»Τα αεροσκάφη θα πρέπει να φτάσουν στην Τουρκία, όπως έχει σχεδιαστεί.
Αλλά σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μείνουμε χωρίς εναλλακτικές.
»Μπορεί να αγοράσουμε αεροσκάφη είτε από τη Ρωσία, είτε από κάποια
άλλη χώρα του ΝΑΤΟ.
»Υπάρχει μία συμφωνία για τα F-35 και αν αποσυρθεί μία από τις
δύο πλευρές, τότε θα γίνουν τα απαραίτητα βήματα», πρόσθεσε ο
Τσαβούσογλου.
Πριν από λίγες ημέρες δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Yeni
Safak, είχε αναφέρει ότι η Τουρκία μπορεί να στραφεί στην αγορά ρωσικών
μαχητικών Su-57 εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να αναστείλουν
την πώληση των F-35.
Βεβαίως η Ρωσία διαθέτει μόλις… δύο Su-57, αλλά αυτή είναι μια
«λεπτομέρεια» για την τουρκική μπουρδολογία.
Πηγή προσκείμενη στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, δεν επιβεβαίωσε
το δημοσίευμα, τονίζοντας ότι οι αναφορές βασίζονται σε αποψεις ειδικών.
«Τα δημοσιεύματα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν την επίσημη θέση της
κυβέρνησης», είχε προσθέσει η ίδια πηγή.

Άμεση ήταν η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ μίλησε για μία κακή μέρα για το παγκόσμιο
εμπόριο:
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μείνει άπραγη (...). Σε αυτό που εκείνοι μπορούν να κάνουν, εμείς
είμαστε ικανοί να κάνουμε ακριβώς το ίδιο» είπε ο κ. Γιούνκερ που προανήγγειλε προσφυγή στον Παγκόσμιο
Οργανισμού Εμπορίου» αλά και την επιβολή αντιμέτρων: «Είναι απόλυτα απαράδεκτο το γεγονός ότι η μια
χώρα επιβάλλει μονομερώς μέτρα όταν έχει να κάνει με το παγκόσμιο εμπόριο» υπογράμμισε ο επικεφαλής της
Κομισιόν.
Λίγο αργότερα, η Επίτροπος Εμπορίου Σεσίλια Μάλστρομ, σε ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση προσφεύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κατά της απόφασης των ΗΠΑ
«Οι ΗΠΑ επιδίωξαν να χρησιμοποιήσουν την απειλή εμπορικών περιορισμών ως μοχλό πίεσης προκειμένου
να εξασφαλίσουν παραχωρήσεις από την ΕΕ. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε μπίζνες και
οπωσδήποτε δεν είναι μεταξύ πολύχρονων εταίρων, φίλων και συμμάχων», είπε.
«Τώρα που έχουμε σαφήνεια, η απόκριση της ΕΕ θα είναι ανάλογη και σύμφωνη με τους κανόνες του
ΠΟΕ. Θα προσφύγουμε τώρα για την επίλυση των διαφορών αφού αυτά τα μέτρα αντίκεινται σαφώς στους
συμφωνημένους διεθνείς κανόνες.
«Θα επιβάλουμε επίσης αντισταθμιστικά μέτρα και θα κάνουμε όλα τα αναγκαία βήματα για να
προστατεύσουμε την αγορά της ΕΕ από την αλλαγή κατεύθυνσης του εμπορίου που προκαλείται από αυτούς
τους περιορισμούς των ΗΠΑ».
Από την πλευρά το Μεξικό προειδοποίησε ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ
χοιρινού κρέατος, μήλων, σταφυλιών και επίπεδου χάλυβα.
Τα μέτρα θα ισχύσουν μέχρι η κυβέρνηση των ΗΠΑ να εξαλείψει τους δασμούς της, ανέφερε το αρμόδιο
υπουργείο της χώρας.
Την απογοήτευσή του εξέφρασε το Λονδίνο, ενώ η ο γερμανός ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι η απάντηση στο
«Πρώτα η Αμερική» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα είναι «η Ευρώπη ενωμένη» μετά την
απόφαση των ΗΠΑ, την οποία χαρακτήρισε «παράνομη».
«Η απάντησή μας στο «Πρώτα η Αμερική» θα είναι «η Ευρώπη ενωμένη», σημείωσε σε δελτίο τύπου ο
επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Χάικο Μαας, προσθέτοντας ότι «οι εμπορικοί πόλεμοι δεν γνωρίζουν
νικητές» και χαρακτηρίζοντας παράνομη την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα
και αλουμινίου από την ΕΕ, το Μεξικό και τον Καναδά.
«Αδικαιολόγητους και άδικους» χαρακτήρισε από την πλευρά του ο υφυπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας,
αρμόδιος για θέματα εμπορίου, Ζαν-Μπατίστ Λεμουάν, τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ
«Η Γαλλία αποδοκιμάζει αυτά τα αδικαιολόγητα και άδικα μέτρα» είπε στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο
της ετήσιας συνόδου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι,
εκτιμώντας ότι οι ΗΠΑ έδωσαν μια «κακή απάντηση» στην ανάγκη ανασχεδιασμού του διεθνούς εμπορίου.
«Σήμερα η Γαλλία και η ΕΕ αποδοκιμάζουν, φυσικά, αυτά τα μέτρα. Ετοιμαζόμαστε να θέσουμε σε εφαρμογή
διασφαλιστικά μέτρα, μέτρα επανεξισορρόπησης επειδή δεν θα επιτρέψουμε να μείνουν αναπάντητα τα
αδικαιολόγητα και άδικα μέτρα», είπε.
«Χαίρομαι που, αυτήν την ώρα της αλήθειας, η ΕΕ είναι ενωμένη», κατέληξε ο Γάλλος υπουργός.

Στρατιωτική σύσκεψη Σαουδαράβων και Κούρδων
στην Κόμπανι ανησυχεί την Τουρκία
30 Μάϊου 2018
Αξιωματούχοι της Σαουδικής Αραβίας
συναντήθηκαν πρόσφατα με στελέχη των
κουρδικών Μονάδων Προστασίας του
Λαού (YPG) στη βόρεια Συρία.
Σύμφωνα με το κρατικό τουρκικό
πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, τρεις
Σαουδάραβες στρατιωτικοί σύμβουλοι
είχαν στρατιωτική σύσκεψη με Κούρδους
επιτελείς στην πόλη Κόμπανι την
περασμένη Παρασκευή.
Σαουδάραβες και Κούρδοι συζήτησαν τη
δημιουργία μιας νέας ένοπλης δύναμης
στη Συρία που θα χρηματοδοτείται από το
βασίλειο.
Οι Σαουδάραβες, συνεχίζει το Anadolu, έστησαν «γραφεία επικοινωνίας» μεταξύ των υπό κουρδικό έλεγχο
πόλεων Χασάκα και Καμισλί, στη βορειοανατολική Συρία, για να στρατολογήσουν νέους μαχητές.
Στόχος των Σαουδαράβων είναι να στρατολογήσουν Άραβες που ζουν στα υπό κουρδικό έλεγχο εδάφη και ο
μηνιαίος μισθός που δίνεται είναι 200 δολάρια.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει εδώ και περισσότερους από έξι μήνες από τους Σαουδάραβες να εμπλακούν στον
πόλεμο στη Συρία και να καλύψουν μέρος του οικονομικού κόστους του πολέμου.
Το ίδιο ζήτησε και από τη Γαλλία, η οποία έχει ήδη εμπλακεί στέλνοντας το προηγούμενο διάστημα μονάδες
ειδικών δυνάμεων και πυροβολικού στο πλευρό των Κούρδων ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος.
Η ανάμιξη των Σαουδαράβων στον πόλεμο στο πλευρό των Κούρδων της Συρίας αυξάνει ακόμα περισσότερο τις
ανησυχίες της Άγκυρας.
Ο νέος ισχυρός άνδρας του βασιλείου, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ, έχει χαρακτηρίσει την Τουρκία ως ένα
από τα τρία μεγάλα κακά. Τα άλλα δύο είναι η Μουσουλμανική Αδελφότητα και οι τζιχαντιστές.
Πηγή:tribune.gr
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30 Μαΐου 1941: Όταν ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Δανία: Ψηφίστηκε ο νόμος για απαγόρευση
Σάντας κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη της ισλαμικής μαντήλας σε δημόσιο χώρο
Ήταν πριν από 77 χρόνια όταν οι φοιτητές Μανώλης Γλέζος και Απόστολος Σάντας προέβησαν σε μία ηρωική
πράξη που μέχρι σήμερα προκαλεί παγκόσμιο θαυμασμό. Οι δύο νεαροί είχαν ανέβει στον βράχο της Ακρόπολης
και κατέβασαν την ναζιστική σημαία.
Το παράτολμο σχέδιο γεννήθηκε
στο μυαλό των δύο φοιτητών
ενώ βρίσκονταν στο Ζάππειο και
αντίκρισαν την Ακρόπολη. Οι δυο
τους στρώθηκαν στη δουλειά και
αποφάσισαν να βρουν ένα τρόπο
προκειμένου να κατέβει η γερμανική
σημαία από την Ακρόπολη. Πήγαν
στην Εθνική Βιβλιοθήκη και
διάβασαν ό,τι σχετικό με τον Ιερό
Βράχο. Στη Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια
ανακάλυψαν όλες τις σπηλιές και τις
τρύπες της Ακρόπολης. Γρήγορα,
αντιλήφθηκαν ότι η μόνη διαδρομή
που έπρεπε να ακολουθήσουν για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους Γερμανούς φρουρούς ήταν μέσω του
Πανδρόσειου Άντρου.
Στις 30 Μαΐου 1941, οι 19χρονοι σκαρφάλωσαν στον Ιερό Βράχο και κατευθύνθηκαν προς την Ακρόπολη. Στόχος
τους ήταν να κατεβάσουν τη σημαία του Γ’ Ράιχ προκειμένου να καταδείξουν την αντίσταση στη γερμανική κατοχή.
Ώρα 9:30 το βράδυ. Η μικρή φρουρά της Ακρόπολης βρίσκεται στα Προπύλαια. Ο Γλέζος και ο Σάντας πηδούν τα
σύρματα, σέρνονται ως τη σπηλιά του Πανδρόσειου Άντρου και χρησιμοποιούν τις σκαλωσιές των αρχαιολόγων
προκειμένου να ανεβούν.
Οι δύο φοιτητές τα κατάφεραν χωρίς οι
φρουροί να καταλάβουν το παραμικρό.
Τότε η κίνηση τους ήταν αρκετή για
να αναπτερωθεί το ηθικό των Ελλήνων
αφού είχε ήδη συμπληρωθεί ένας μήνας
από την κατάκτηση της Αθήνας από
τους ναζί.

Ευρώπης».

Η πράξη τους ενέπνευσε τους Έλληνες
που αντιστέκονταν ενάντια στον
κατακτητή, ενώ καθιέρωσε και τους
δύο ως σύμβολα αντίστασης κατά
της χιτλερικής κατοχής. Ο Γάλλος
στρατηγός Ντε Γκολ χαρακτήρισε τον
Μανώλη Γλέζο «πρώτο παρτιζάνο της

Μανώλης Γλέζος και Απόστολος Σάντας καταδικάστηκαν ερήμην σε θάνατο για την πράξη τους από το γερμανικό
στρατοδικείο. Οι Αρχές τους αναζητούσαν για ένα χρόνο μέχρι που τελικά συνελήφθησαν στις 24 Μαρτίου του
1942 και οδηγήθηκαν στις φυλακές Αβέρωφ. Στις φυλακές ο Γλέζος προσβλήθηκε από φυματίωση βαριάς μορφής
και αφέθηκε ελεύθερος.
«Φτάσαμε στα σπίτια μας, καθησυχάσαμε
τους δικούς μας που μας περίμεναν
γεμάτοι αγωνία μη ξέροντας πού είμαστε.
Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Και το πρωί
ήρθε ο Μανώλης και ανεβήκαμε στην
ταράτσα του σπιτιού μου και κοιτούσαμε
την Ακρόπολη. Μέχρι τις 11 π.μ. της
31ης δεν υπήρχε σημαία στην Ακρόπολη,
όπως έλεγαν τώρα τελευταία μετά την
απελευθέρωση οι Έλληνες φύλακες της
Ακροπόλεως. Η γερμανική φρουρά, η
οποία απετελείτο από 20 περίπου άνδρες
τα είχε χάσει. Πανικός στο γερμανικό
στρατηγείο. Οι κούρσες πήγαιναν κι
έρχονταν. Τι έγινε η πολεμική τους
σημαία; Ποιος τόλμησε να την πειράξει;
Κατά τις 11 η ώρα πήγαν και βάλαν μιαν
άλλη στη θέση της πιο μικρή», διηγήθηκε ο Απόστολος Σάντας για εκείνη τη μέρα.

Αισιόδοξος για συμφωνία δηλώνει ξανά ο Ζάεφ
Αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία με την Ελλάδα εμφανίστηκε εκ νέου ο πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν
Ζάεφ που εξήγησε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα θα γίνει όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία
κάποιων τεχικών θεμάτων.
Απαντώντας σε ερώτηση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο
ειδήσεων της ΠΓΔΜ, τόνισε: «Είμαι αισιόδοξος αλλά δεν
θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές
λεπτομέρειες που συζητάμε αλλά πιστεύω ότι θα βρούμε τη λύση.
Όταν τελειώσουμε με τα τεχνικά ζητήματα θα υπάρξει άμεση
επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα».
Ο ίδιος σημείωσε ότι Ελλάδα και ΠΓΔΜ είναι αποφασισμένες
να βρεθεί η λύση στο όνομα και εξέφρασε εκ νέου την ελπίδα
να υπάρξει συμφωνία πριν την Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 21
Ιουνίου.
Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων αποκάλυψε πως και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει ότι αν επιτευχθεί συμφωνία
αυτή θα υπογραφεί στις Πρέσπες ενώ απέφυγε να προχωρήσει σε λεπτομέρειες για ονόματα λέγοντας πως «όταν
καταλήξουμε στο όνομα, ό,τι και να περιλαμβάνει αυτό, θα ενημερώσουμε άμεσα τους πολίτες μας».
Τέλος, αναφερόμενος στην αντιπολίτευση στη χώρα του που προετοιμάζει συλλαλητήρια, χαρακτήρισε δικαίωμά
της να διαδηλώνει αλλά πρόσθεσε ότι «είναι σημαντικό να συζητήσουμε την αντιπολίτευση εντός της ΠΓΔΜ και να
τους εξηγήσουμε τους λόγους που πρέπει να μας υποστηρίξει».
Πηγή: Η Καθημερινή

Το κοινοβούλιο της Δανίας
ενέκρινε σήμερα έναν
νόμο που απαγορεύει
την ισλαμική μαντήλα
(μπούρκα ή νικάμπ)
στους δημόσιους χώρους,
ακολουθώντας άλλες
ευρωπαϊκές χώρες όπως η
Γαλλία ή το Βέλγιο.

«Όποιος φέρει, σε
δημόσιους χώρους, ένα
ένδυμα που κρύβει το πρόσωπο υπόκειται στην καταβολή προστίμου»,
αναφέρεται στο κείμενο που εγκρίθηκε με 75 ψήφους. Τριάντα βουλευτές
ψήφισαν κατά του μέτρου.
Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε από την κεντροδεξιά κυβέρνηση, είχε
επίσης την έγκριση των δύο πρώτων πολιτικών δυνάμεων στο κοινοβούλιο:
των Σοσιαλδημοκρατών και του λαϊκιστικού, αντιμεταναστευτικού Λαϊκού
Κόμματος.
Από την 1η Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ ο
νέος νόμος, κάθε παραβίαση της απαγόρευσης της μαντήλας σε δημόσιους
χώρους θα τιμωρείται με πρόστιμο 1.000 κορωνών Δανίας (134 ευρώ). Αν
το αδίκημα επαναληφθεί, το πρόστιμο μπορεί να φθάσει τις 10.000 κορώνες.
Δεν υπάρχει κανένα επίσημο έγγραφο για τον αριθμό των γυναικών που
φορούν νικάμπ ή μπούρκα στη Δανία.
«Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές (…) . Όμως αν υπάρχουν, πρέπει να
τιμωρηθούν με πρόστιμο», είχε δηλώσει ο υπουργός Δικαιοσύνης Σόρεν
Πάπε Πούλσεν στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το πρακτορείο
ειδήσεων Ritzau.
Η ισλαμική μαντήλα απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες.
Η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που απαγόρευσε την μπούρκα
στους δημόσιους χώρους, με έναν νόμο που «απαγορεύει την απόκρυψη του
προσώπου στον δημόσιο χώρο», ο οποίος εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2010
και τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2011.
Ο νόμος, που επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων το 2014, προβλέπει πρόστιμα έως και 150 ευρώ. Μέσα σε
πέντε χρόνια σημειώθηκαν περισσότερες από 1.600 παραβάσεις.
Τον Ιούλιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επικύρωσε
την απαγόρευση της μπούρκας στους δημόσιους χώρους στη Βέλγιο. Η
μπούρκα απαγορεύεται επίσης στην Αυστρία από τον Οκτώβριο.
Οι Γερμανοί βουλευτές ενέκριναν στις 27 Αυγούστου 2017 έναν νόμο που
απαγορεύει εν μέρει την μπούρκα σε ορισμένο πλαίσιο, υποχρεώνοντας
κυρίως τους δημόσιους υπαλλήλους να έχουν εντελώς ακάλυπτο το
πρόσωπο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και τα πρόσωπα με
καλυμμένο το πρόσωπο να βγάλουν το κάλυμμα σε περίπτωση που τους
ζητηθεί εξακρίβωση στοιχείων. Η Μπούντεσρατ, η άνω βουλή, ενέκρινε με
τη σειρά της τον νόμο στις 12 Μαΐου.
Πηγή: Η Καθημερινή 31/05/18

Greek Americans Bring Policy
Priorities to Capitol Hill
May 22, 2018
WASHINGTON, DC—The American Hellenic Educational Progressive
Association (AHEPA), the leading membership-based association for the
nation’s millions American citizens of Greek heritage and Philhellenes, and
its affiliated women’s organization, the Daughters of Penelope, brought their
public policy priorities to the attention of congressional legislators and their
staffs during their annual Capitol Hill Day, May 16, 2018. The AHEPA Family’s Capitol Hill Day has become an annual event since 2006.
“Our mission guides our public policy priorities,” Supreme President Carl R.
Hollister said. “As such, we have a diverse set of legislative interests, both
foreign and domestic, that reflect our programs and initiatives that serve our
mission and community.”
He added, “We sincerely thank all our volunteer members who unselfishly
took the time out of their busy schedules to fulfill their commitment to civic
responsibility. We had representation stretching from the Southwest and
Midwest, and of course, New England and mid-Atlantic regions. The diverse
geographic composition of our grassroots is our strength, and it is crucial
that we bring it to Capitol Hill to convey a strong message in support of our
policy priorities.”
According to Hollister, AHEPA family members who participated at the
organization’s annual Capitol Hill Day discussed issues that included:
Greece’s importance to United States defense and security interests in
Europe and the importance of strong U.S. – Greece relations; religious
freedom for the Ecumenical Patriarchate, justice for Cyprus and Cyprus’s
sovereign right to explore for energy reserves, and ensuring cost-effective,
job creating, and lifesaving domestic programs are preserved and maintained
in the federal budget. Domestic programs of interest to the AHEPA family
include: affordable housing for the elderly, medical research at NIH, and domestic violence. In addition, the participants’ objective was to help to grow
the Congressional Caucus on Hellenic Issues as well as other congressional
caucuses of interest.
“Our aim is to grow the Congressional Caucus on Hellenic Issues, helping it
to return to the record-setting number we achieved in previous congresses,”
Hollister said. “We are encouraged by the positive responses we received by
members of Congress, and their staffs, who are not members of the Caucus,
to join it.”

(Continued page 18)
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ

Tραπέζι Αγάπης στο Ronald McDonald House

ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΕΣΤ;
Συγγραφέας: Ελένη Γεωργοστάθη
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Πριν μερικούς μήνες, ενορίτες του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου και Δημητρίου άρχισαν μηνιαίες
επισκέψεις σε οργάνωση που βοηθά τους φτωχούς της πόλης του Burnaby. Εθελοντές
μαγειρεύουν στην εκκλησία διάφορα νόστιμα ελληνικά φαγητά, και μετά πηγαίνουν στην
οργάνωση Burnaby Society to End Homelessness να προσφέρουν μεσημεριανό στους
ανθρώπους εκεί. Το φαγητό γίνεται με δαπάνη διάφορων ενοριτών.

από την Ιωάννα Μπαμπέτα

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αργύρης έδειξε στον
Βασίλη ένα τάμπλετ διαφορετικό. «Όταν
θέλεις να μάθεις τι σκέφτεται κάποιος,
πληκτρολογείς το όνομά του στην οθόνη
και βλέπεις τι σκέψεις κυκλοφορούν εκείνη
την ώρα μέσα στο κεφάλι του», είπε. Αμέσως αποφάσισαν να
γράψουν το όνομα της δασκάλας τους. Άραγε θα τους βάλει αύριο
τεστ; Τότε ξεκινά μια μεγάλη περιπέτεια με την κυρία Περσεφόνη
να μεταμορφώνεται σε σούπερ ηρωίδα.
Με χιούμορ και φαντασία η συγγραφέας μάς δείχνει τον τρόπο
με τον οποίο βλέπουν τα παιδιά τη δασκάλα τους. Όταν δεν είναι
στο σχολείο, τι κάνει άραγε; Πώς είναι η ζωή της; Είναι άνθρωπος
κανονικός ή μήπως έχει μια ζωή εντυπωσιακή και απρόβλεπτη;
Μια ιστορία που θα αγαπηθεί γιατί η συγγραφέας καταφέρνει να
μπει στο μυαλό των παιδιών. Μήπως έχει κι εκείνη ένα τέτοιο
τάμπλετ;
ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
Συγγραφέας: Τζένη Κουτσοδημητροπούλου
Εικονογράφηση: Σοφία Παπαδοπούλου
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Στον πλανήτη Κόκκινο ήταν όλα γαλήνια,
ώσπου εμφανίστηκαν δύο πλάσματα από
τον πλανήτη Γκρι. Οι κάτοικοι φοβήθηκαν.
Είχαν ακούσει ιστορίες τρομακτικές κι
έπρεπε οπωσδήποτε να προστατευτούν.
Έχτισαν τείχη ψηλά και ησύχασαν. Ο Λέο
και η Λιλή, όμως, αποφάσισαν να πάνε να
ανακαλύψουν αν όλες αυτές οι ιστορίες ήταν

αληθινές.

Μια ιστορία που μιλά, με έμμεσο τρόπο, για τον ρατσισμό, την
προκατάληψη και τον φόβο για καθετί διαφορετικό. Οι άνθρωποι
δυστυχώς δεν κοιτούν με τα μάτια της καρδιάς. Μόνο τα παιδιά το
κάνουν που δεν παρατηρούν χρώμα, φύλο, μέγεθος. Μέσα σε ένα
λεπτό αποκτούν φίλους, χωρίς να φοβούνται και χωρίς να κάνουν
δεύτερες σκέψεις. Προσφέρουν αγάπη και γι’ αυτό παίρνουν
αγάπη. Ας διδαχτούμε από αυτά!

Πριν το Πάσχα, οι ίδιοι εθελοντές απόφάσισαν να βοηθήσουν κι άλλη οργάνωση που βοηθά
παιδιά με ειδικές ανάγκες. Βρήκαν το Ronald McDonald House, οργάνωση που βοηθά
άρρωστα παιδιά στο Νοσοκομείο Παίδων, μαζί με τις οικογένειές τους. Η ευκαιρία δόθηκε να
προσφέρουν ωραίο δείπνο στις 9 Μαΐου με σουβλάκια, μπουγάτσες και άλλα πολλά νόστιμα
φαγητά. Όλα τα παιδιά και οι γονείς συγκινημένοι ευχαρίστησαν τους εθελοντές, οι οποίοι και
ίδιοι ήταν φανερά συγκινημένοι βλέποντας τα παιδιά που πρέπει να υποστούν χειρουργικές
επεμβάσεις για να ζήσουν και που παλεύουν με τη λευχαιμία και διάφορες άλλες αρρώστιες.
Οι αληθινοί ήρωες είναι αυτά τα παιδιά, αλλά και οι οικογένειές τους. Όλοι μαζί, ζήσαμε τι
σημαίνει αγάπη και ηρωΐσμός!
Ολοι μας στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Ανατολικού Βανκούβερ θέλουμε να ευχηθούμε
καλή ανάρρωση και κάθε ευλογία του Θεού στα άρρωστα παιδιά και στις οικογένειές τους.
Επίσης, ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές για την αγάπη τους, όλους τους ενορίτες που
αγόρασαν στολισμένες λαμπάδες από την εκκλησία μας (επειδή τα χρήματα πήγαν γι’αυτό το
σκοπό), το Best Neighbours Restaurant and Pizza House που πρόσφεραν pizza, και το Zorba’s
Foods για τις πίτες.
Το Τραπέζι Αγάπης που προσφέρθηκε, έγινε για πρώτη φορά από την Κοινότητά μας για
τα παιδιά αυτά. Σίγουρα, όμως, δεν θα είναι και η τελευταία φορά. Αν και εσείς θέλετε να
βοηθήσετε την επόμενη φορά (τους φτωχούς ή τα παιδιά στο Ronald McDonald House),
παρακαλώ μιλήστε στον π. Τιμολέοντα.
A Hearty Meal at Ronald McDonald House
A few months ago, parishioners of Sts. Nicholas and Dimitrios Greek Orthodox Church in
East Vancouver began feeding those in need at the Burnaby Society to End Homelessness.
Volunteers cook various delicious Greek foods at the Church, serving them to the needy for
lunch once a month. The luncheon is sponsored by numerous parishioners.

ΠΟΙΗΜΑ

Before Pascha, the same volunteers decided they wanted to help another organization that
helps kids in need. They found Ronald McDonald House, an organization that helps sick kids
at Children’s Hospital, together with their families. An opportunity to offer a wonderful meal
arose on May 9th, the menu complete with souvlakia, bougatses and other delicious Greek
foods. All the kids and parents were very touched and appreciative of the volunteers’ efforts.
The volunteers themselves were also visibly moved seeing the kids’ bravery in dealing with
upcoming surgeries, leukemia, and various other difficult situations. The true heroes are the
kids and their families.

ΤOTE Σ’ ΑΓΑΠΗΣΑ

All of us at the Greek Orthodox Community of East Vancouver want to wish a speedy recovery and all of God’s blessings to the sick kids and their families. We would also like to thank
the volunteers for their hard work, the parishioners who bought Paschal lambades from our
Church (as the money raised all went to this cause), Best Neighbours Restaurant and PizzaHouse who offered the pizza, and Zorba’s Foods who offered the Greek pita bread.

Σ’ αγάπησα τη στιγμή που οι δρόμοι ήταν κλειστοί
Ο ουρανός ματωμένος
και οι μέρες βουβές
Την ώρα που στεκόμουν στο προσκέφαλο της ελπίδας μου
Στα λεπτά που περίμενα να ξεψυχήσει η χαρά μου

While it was the first time our Church served Dinner at Ronald McDonald House, it definitely
won’t be the last time. Please speak to Fr. Tim if you would like to also help our Church - either with the Burnaby Society to End Homelessness or with Ronald McDonald House.
Rev. Fr. Timoleon Prattas | Parish Priest
Sts. Nicholas and Dimitrios Greek Orthodox Community
4541 Boundary Rd. | Vancouver, BC | V5R 2N5
T: 604-438-6432 | F: 604-438-6400

και στα δευτερόλεπτα που μαύρα σύννεφα ρίχναν το δάκρυ
τους επάνω μου
Σ’ αγάπησα καθώς βρισκόμουν ανάμεσα στους ίσκιους μου
Στα σκαλοπάτια ενός άτυχου παράδεισου
Στον ξεραμένο κήπο των ονείρων μου
Τότε ήταν που κρεμάστηκα στο βλέμμα σου
Γκατζώθηκα απ’ τα χείλη σου
και ευχήθηκα να είσαι εκείνος που λαίμαργα θα πιει απ’ την
καρδιά μου...
Χριστίνα Γαλιάνδρα - Strada

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΙΑΝΔΡΑ
Στα Αποτελέσματα του 8ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού
Διαγωνισμού του Ε.Π.Ο.Κ. Ελλάδας (ΠΟΙΗΣΗ)
Η λογοτέχνης ποιήτρια Χριστίνα Γαλιανδρα
συνεργάτιδά μας διακρίθηκε για το βιβλίο της και
πήρε το Γ΄ Βραβειο το ποίημά της «Του δένδρου».

ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής που γιορτάζουμε την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του
Χριστού, με μορφή φωτιάς, σαν φλόγες πάνω στα κεφάλια τους, πενήντα μέρες μετά την ανάστασή Του και δέκα
μέρες μετά την ανάληψή Του.
Την Δευτέρα γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα.
Ξεκάθαρο είναι το υπόμνημα του Συναξαρίου:
Τη αύτη ήμερα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζωοποιόν και παντοδύναμον εορτάζομεν
Πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεόν, το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον τω Πατρί και τω Υίω.
Στο μακρυνό Βανκούβερ σε μια περιοχή που είναι λίγα χιλιόμετρα από την πόλη και ονομάζεται Mission.Υπάρχει
ένα εκκλησάκι ιδιωτικό και ο ιδιοκτήτης επιτρέπει να το λειτουργούν την ημέρα της εορτής της Αγίας Τριάδος
η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Σούρεη, Την ημέρα αυτή ομογενείς από το Βανκούβερ και άλλες πόλεις
έρχονται να τιμήσουν την εορτή αυτή μέσα σε μια καταπράσινη πλαγιά περικλειόμενη από μεγάλα δένδρα όπου
βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος. Συνλειτούργησαν οι Ιερείς π. Κωνσταντίνος και ο π. Τιμολέων
Πράττας.
Εθελοντές της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Σούρεη την ημέρα αυτή έψησαν σουβλάκια για την ενίσχυση
της Κοινότητας.
Βλέπετε φωτογραφίες που μας έστειλε ο κ. Τέρρης Κομνηνός από την εκδήλωση.
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“19 του Μάη, στην αγία μνήμη εκείνων”..
Του Θωμά Σ. Σάρα
Η 19η του Μάη καθορίστηκε με απόφαση του κοινοβουλίου της Ελλάδος
ως “ημέρα τιμής της μνήμης των άδικο σφαγμένων Ελλήνων του Πόντου
”, είναι μια μέρα η οποία αποτελεί ένα πραγματικό ιστορικό ορόσημο, στην
προσπάθεια αναζήτησης των λόγων μιας ακόμα ανθρωποθυσίας στο βωμό
της προάσπισης των εθνικών μας παρακαταθηκών.
Τριακόσιες πενήντα χιλιάδες, γέροντες, γυναίκες, παιδιά και άνδρες,
υπήρξαν στο επίκεντρο εκείνης της προσπάθειας εθνικής κάθαρσης των
Οθωμανών, σε βάρος των ομογενών του Πόντου και εκείνων των παραλίων
της Μικράς Ασίας.
Κάτω από συνθήκες κοινής λογικής η ημέρα αυτή θα έπρεπε να διακρίνεται
για την ιδιαιτερότητά της, στη μνήμη τόσων πολλών αδικοχαμένων για τη
μοναδική αιτία του ότι ήταν πολίτες Ελληνικής καταγωγής υπό την κατοχή
των Οθωμανών.

Παρόμοιες ακριβώς υπήρξαν και οι συνθήκες που οδήγησαν στην σφαγή
ενός και μισού εκατομμυρίου Αρμενίων και άλλων χιλιάδων Ασυρίων. Ήταν
μια ιστορική περίοδος που οι ζωές των υπόδουλων λαών της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας, εξαρτιόταν από τα συμφέροντα των Ευρωπαίων και κυρίως
των Γερμανών, φίλων, συμμάχων και υποστηρικτών της Πύλης.
Τα γεγονότα αυτά σήμερα πλέον αποτελούν ιστορία, η δικαίωση, ωστόσο,
των θυμάτων εκείνης της θηριωδίας, συνεχίζει να παραμένει στα σκοτεινά
διαμερίσματα της εθνικής μνήμης, καλυμμένη κυρίως με τα μαύρα πέπλα
των κομματικών μικρόκοσμων της Ελλαδικής κομματικής παθογένειας.
Μιας παθογένειας, η οποία ουδέποτε επέτρεψε στα θύματα των
απάνθρωπων εκείνων διωγμών να απαιτήσουν τη καταδίκη των θητών και
τη δικαίωση της μνήμης των θυμάτων. Βέβαια, αυτό δεν αποτελεί κάποιο
ιδιαίτερο στοιχείο εκείνης της εποχής, άπαξ και επαναλήφθηκε αργότερα
από τους Ναζί και τους Βουλγάρους κατακτητές της Ελληνικής γης, από την
Πελοπόννησο μέχρι και την Μακεδονία και Θράκη.
Οφείλω δε να ομολογήσω ότι ακόμα και σήμερα, χρόνια ολόκληρα
αργότερα συνεχίζω να ζω τους εφιάλτες της καταστροφής της οικογενειακής
κατοικίας και του πλιάτσικου της περιουσίας των γονέων και συγγενών μου.
Και όμως ουδέποτε η επίσημη πολιτεία επέτρεψε σε κάποιον από τα θύματα
εκείνης της λαίλαπας να διεκδικήσει κάποιο μέρος των καταπατημένων
δικαιωμάτων του.
Απεναντίας, οφείλω να ομολογήσω ότι τα τελευταία πενήντα χρόνια που
ασκώ τη δημοσιογραφία στη Βόρεια Αμερική, με κατάπληξη και οδύνη,
υπήρξα μάρτυρας διπλωματικών υπαλλήλων της Ελληνικής πολιτείας,
οι οποίοι υπερασπίσθηκαν με σθένος της πράξης βίας και καταστροφής
ανθρώπων και περιουσιών της Ελλάδος, με το αιτιολογικό ότι αυτά ήταν
“αποτέλεσμα της εμπόλεμης κατάστασης των ιστορικών εκείνων περιόδων”,
όπως ισχυριζόταν διευθυντής του γραφείου τύπου της Ελληνικής πρεσβείας
στην Καναδική πρωτεύουσα.
Όταν τέλος προ ετών, τόλμησαν τα μέλη του Ελληνικού κοινοβουλίου
να χαρακτηρίσουν την 19 του Μάη ως ημέρα μνήμης των αγρίως
σφραγισθέντων θυμάτων του Πόντου, ορισμένοι αιρετοί τοπικοί άρχοντες,
προκειμένου να αμαυρώσουν τον χαρακτήρα και την αγιότητα της ημέρας,
προτίμησαν σε αντιπερισπασμό να δώσουν άδεια σε κάποια ομάδα με
σεξουαλικές ιδιαιτερότητες να παρελάσουν στη διοικητική τους περιοχή,
πιστεύοντας ότι έτσι υποτιμούν η περιθωριοποιούν την ημέρα μνήμης των
θυμάτων του Πόντου και του Μικρασιατικού Ελληνισμού.
Την ημέρα αυτή, 19 του Μάη, ωστόσο προκειμένου να απαλύνει τις
όποιες εντυπώσεις η διάδοχος των Οθωμανών Άγκυρα, θέλησε να την
εκμεταλλευτεί για δικό της όφελος. Έτσι λοιπόν την ανακήρυξε επέτειο
της Τουρκικής ανεξαρτησίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδία
Τουρκικών σωματείων του Καναδά η ημέρα αυτή γιορτάζεται ως η αρχή
της Τουρκικής αντίστασης του Ατατούρκ κατά της εισβολής των μεγάλων
δυνάμεων της εποχής στην Ανατολία.
Όπως ήταν φυσικό για άλλη μια φορά η Αθήνα το έφαγε χωρίς να ανοίξει
το στόμα της, ο δε δήμαρχος της Θεσσαλονίκης το χαιρέτισε ως μεγάλο
γεγονός. Όταν, ωστόσο, κάποια παλληκάρια των Ποντίων θέλησαν να
εκφράσουν την αγανάκτησή τους ενάντια στις πολιτικές του καροποιού,
αυτοί χαρακτηρίστηκαν ως αντιφρονούντες ακραίοι δεξιοί…
Αυτά τα ωραία και ευτράπελα συμβαίνουν στη νεότερη χώρα των θαυμάτων
που ονομάζεται Ελλάδα. Ή ακολουθείς την κατεύθυνση του αριστερίζοντος,
(κατ΄όνομα) ανέμου, ή είσαι φασίστας. Κλείνοντας θα ήθελα να κάνω
μια απλή αναφορά στον μεγάλο “αριστερό δημοκράτη” τον Τσίπρα. Φίλε
μεγάλωσα χωρίς πατέρα μέχρι τα 12 μου χρόνια, επειδή ο πατέρας μου
βρισκόταν στα βουνά με την εθνική αντίσταση κατά των Γερμανών και
Βουλγάρων, υπήρξαν μάλιστα μέρες που στερήθηκα ακόμα και αυτό το
ψωμί. Αναγκάστηκα, αηδιασμένος, να εγκαταλείψω την γενέτειρά μου
ζητώντας μια αξιοπρεπή ζωή στο εξωτερικό, την ίδια ώρα που ο δικός σου
πατέρας συνεργαζόταν με τους δικτάτορες και κέρδιζε τα εκατομμύρια
που σου άφησε για να τα χαίρεσαι σαν “αριστερός πρωθυπουργός”. Να σε
χαίρονται και εκείνοι που σε ψήφισαν και εκείνοι που σε ανέχονται. Απλά
μου φέρνεις στη μνήμη τα λόγια του ποιητή”
“Ω Ελλάς ηρώων χώρα
Που γαϊδάρους βγάζεις τώρα.”
Thomas S. Saras
President & CEO
National Ethnic Press and Media Council of Canada
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Αντώναρος κατά Μητσοτάκη: Δεν έκαψε την Αθήνα ο ΣΥΡΙΖΑ το 2008
«Ο κ. Μητσοτάκης χαϊδεύει τα αυτιά των ακροδεξιών» ανέφερε σε
συνέντευξή του
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 24/05/2018
11/2/09-πρες ρουμ, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος.
(EUROKINISSI-ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)
«Την Αθήνα το 2008 δεν την έκαψε
ο ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε στο Ραδιόφωνο
24/7 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της
κυβέρνησης Καραμανλή, Ευάγγελος
Αντώναρος προσθέτοντας: « Δεν είναι
η πρώτη φορά που ο κ. Μητσοτάκης τα
λέει αυτά».
Σύμφωνα με όσα είπε στη συνέντευξή
του ο κ. Αντώναρος, «ο κ. Μητσοτάκης
χρησιμοποιεί τα γεγονότα αυτά
χαϊδεύοντας τα αυτιά κάποιων ακροδεξιών εκτός ΝΔ και κάποιων που έχουν εισέλθει στη ΝΔ με κόκκινα χαλιά»,
όπως είπε χαρακτηριστικά. Ώστε, συμπλήρωσε, «να εμπεδωθεί στην ελληνική κοινωνία μία θεωρία για εκείνα
τα πολύ δυσάρεστα γεγονότα ότι, δήθεν, μια μικρή ομάδα ανθρώπων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, ο
ΣΥΡΙΖΑ , είπε χθες, οργάνωσαν αυτά τα γεγονότα».
Ο κ. Αντώναρος χαρακτήρισε «πολύ σύνθετα τα γεγονότα εκείνης της περιόδου» και σημείωσε ότι «το 2008 έγινε
οργανωμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης με συνέργεια παραγόντων του εσωτερικού και του
εξωτερικού». Ανέφερε, μάλιστα, ότι «τότε, καίτοι, υπήρξαν εισηγήσεις να αναλάβει δράση ο στρατός, επικράτησε
η άποψη ότι πρέπει να προστατευθούν οι ανθρώπινες ζωές».

NIKOS KONSTANDARAS

Hurricane Trump hits Europe
COMMENT 01.06.2018
Carrying out Donald Trump’s promises and threats, the US government on Thursday
announced that as of Friday, imports of steel and aluminum from the European Union,
Canada and Mexico will be hit with additional tariffs.
With countermeasures from the other side, we will see the American president’s insistence on isolating his country from its allies affecting not only US-EU relations and
developments within Europe, but also each one of us.
Steel products constituted about 69 million euros of the total exports of 888.7 million
euros from Greece to the United States last year, according to Foreign Ministry
figures.
The amount is not so important that Trump’s action will, of its own, have severe consequences for Greece. It will, however, have a direct impact on exports to the United
States; also, as other countries seek new markets outside the United States, Greek
companies will face stiffer competition wherever they do business.
We cannot yet know the consequences of a dispute that could lead to a trade war, but
the only thing that is certain is that neither the prospects of the Greek or European or
American economies will improve, nor will prices drop, nor new jobs materialize.
This instability in global trade and in US-EU relations is now added to the uncertainty
caused by Trump’s unilateral actions in the Middle East, at a time when the EU has
to handle Brexit, the rise of nationalist-populists in several European countries and an
unpredictable Turkey – even as Italy threatens the foundations of the whole European
project.
The domestic doubt over its principles and institutions weakens the EU, heightening
tension between member-states and increasing risks for the Union.

Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη συνέντευξή του, έψεξε όσους, όπως είπε, «υπήρχαν απέξω και μας
εγκαλούν εκ των υστέρων ότι δεν χρησιμοποιήσαμε βία», ενώ αναρωτήθηκε: «Ηθελαν εκατόμβες νεκρών;».

Europe, however, has been handling emergencies since the Greek crisis broke in 2010.
Even as threats accumulate, it has had some time to set up risk management mechanisms and has developed some antibodies to dangers.

Τέλος, κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραδεχθεί το λάθος του, ότι δεν ψήφισε τον Προκόπη Παυλόπουλο
για Πρόεδρο Δημοκρατίας, λέγοντας ότι ένας από τους λόγους, που επικαλέστηκε ο νυν πρόεδρος της ΝΔ ήταν η
«ανεπάρκειά του σε αυτή την υπόθεση». Και πρόσθεσε: Ο κ. Μητσοτάκης «είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται,
σήμερα, μαζί του και αύριο, πιο στενά, εάν γίνει πρωθυπουργός», ενώ ζήτησε από τον κ. Μητσοτάκη «να
δεσμευθεί από τώρα ότι θα τον προτείνει για μια ακόμη θητεία το 2019».

In the United States, on the contrary, Trump fell upon the country like a storm without
end; however predictable it may have been, the damage is inestimable and growing.

Μια βόλτα GEORGE CARLIN

Perhaps the best we can hope for is that the danger posed by Trump’s policies is so
evident that not only the Europeans but also greater numbers of Americans will understand that they must defend themselves.
The Europeans might then work together to deal with domestic disputes and foreign
threats, while the Americans – with their votes and institutions – might put a brake on
Trump’s reckless course.

Χαρείτε τη βόλτα. Δεν υπάρχει εισιτήριο επιστροφής!
Οι απόψεις του George Carlin’s για τα γηρατειά

Πηγή: H Kathimerini

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΝΕΟΙ

FYROM church seeks to join Ecumenical
Patriarchate as ‘Archbishopric of Ohrid’

1. Πετάξτε τους ασήμαντους αριθμούς..Αυτό συμπεριλαμβάνει την ηλικία, το βάρος και το ύψος. Αφήστε τους γιατρούς να
νοιάζονται γι’αυτά. Γι’αυτό τους πληρώνετε άλλωστε.
2. Κρατήστε μόνον τους ευχάριστους φίλους. Οι γκρινιάρηδες σας ρίχνουν.
3. Να μαθαίνετε συνεχώς! Μάθετε περισσότερα για τους υπολογιστές, τις τέχνες, την κηπουρική, ο,τιδήποτε, ακόμη και για
το ραδιόφωνο. Να μην αφήνετε ποτέ τον εγκέφαλο ανενεργό. «Ένα ανενεργό μυαλό είναι το εργαστήρι του Διαβόλου».Και το
επίθετο του διαβόλου είναιΑλτζχάιμερ.
4.Απολαύστε τα απλά πράγματα.
5.Γελάτε συχνά, διαρκώς και δυνατά. Γελάστε μέχρι να σας κοπεί η ανάσα.
6.Τα δάκρυα τυχαίνουν... Υπομείνετε, πενθήστε, και προχωρήστε παραπέρα. Το μόνο άτομο, που μένει μαζί μας για ολόκληρη τη
ζωή μας είναι ο εαυτός μας. Να είστε ΖΩΝΤΑΝΤΟΙ ενόσω είστε εν ζωή.
7.Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ό,τι αγαπάτε, είτε είναι η οικογένεια, τα κατοικίδια, η μουσική, τα φυτά, τα ενδιαφέροντά σας,
ο,τιδήποτε. Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας.
8.Να τιμάτε την υγεία σας: Εάν είναι καλή, διατηρήστε την. Εάν είναι ασταθής, βελτιώστε την. Εάν είναι πέραν της βελτιώσεως,
ζητήστε βοήθεια.
9.Μην κάνετε βόλτες στην ενοχή. Κάντε μια βόλτα στα μαγαζιά, ακόμη και στον διπλανό νομό ή σε μια ξένη χώρα αλλά ΜΗΝ
πηγαίνετε εκεί που βρίσκεται η ενοχή.
10. Πείτε στους ανθρώπους που αγαπάτε ότι τους αγαπάτε, σε κάθε ευκαιρία.
ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:
Η ζωή δεν μετριέται από τον αριθμό των αναπνοών που παίρνουμε, αλλά από τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα
Κι αν δεν στείλετε το παρόν σε τουλάχιστον 8 άτομα - ποιος νοιάζεται; Αλλά μοιραστείτε το με κάποιον. Όλοι χρειαζόμαστε να
ζούμε τη ζωή μας στο έπακρο κάθε μέρα!!
Το ταξίδι της ζωής δεν είναι για να φθάσουμε στον τάφο με ασφάλεια σ’ένα καλοδιατηρημένο σώμα, αλλά κυρίως για να
ξεγλυστρούμε προς όλες τις πλευρές, πλήρως εξαντλημένοι, φωνάζοντας «...ρε γαμώτο.....τί βόλτα.

(01/06/18)

The schimastic Orthodox Christian church of the Former Yugoslav
Republic of Macedonia (FYROM) has appealed to the Ecumenical
Patriarchate to join its ranks, in a move that is seen as having an important impact on ongoing name talks between Skopje and Athens.
According to an announcement issued on Wednesday, the Ecumenical Patriarchate’s Holy Synod is considering a request from the leadership of FYROM’s church to be inducted under the name “Archbishopric of Ohrid,” as it plans to give up its identity as “Church of
Macedonia.”
The request came with a letter from FYROM’s prime minister, Zoran
Zaev, addressed to Ecumenical Patriarch Vartholomaios, the spiritual
leader of the world’s Orthodox Christians.
The move is seen as significant as it comes in the wake of reactions
from the Ecumenical Patriarchate to a request last November from
the FYROM church to join the Church of Bulgaria, which supported
the claim.
That incident had prompted a strongly worded reaction from
Vartholomaios, who said that “the action of the sister church of Bulgaria was wrong. It complicates matters.”
“The mother church of all Balkan nations is that of Constantinople,”
Vartholomaios said.
FYROM’s Orthodox church is currently under the jurisdiction of the
Church of Serbia, but was part of the Ecumenical Patriarchate until
the 1930s.

Greek Americans Bring Policy
Priorities to Capitol Hill
(Contin. from page 15)
The day’s events included a morning reception where the AHEPA family
received remarks from U.S. Rep. Gus Bilirakis (R-FL), co-chair of the
Hellenic Caucus and Congressional Hellenic-Israel Alliance; and the U.S.
Rep. Charlie Crist (D-FL). U.S. Rep. Carolyn Maloney (D-NY), co-founder
and co-chair of the Hellenic Caucus, addressed the AHEPA family members
during a group photo she helped to arrange on the U.S. Capitol steps. U.S.
Rep. John Sarbanes (D-MD) also addressed the members who were gathered
at the Capitol steps.
“We appreciate the strong show of support from the champions of Greek
American issues and thank them for their participation, which helped to
make the day a success,” Hollister said. “We pledge to garner support for
their legislative initiatives and ask for the community’s help. We look forward to working with our champions to achieve all our shared policy goals
and objectives before the 115th Congress comes to a conclusion this

year. There is not much time left.”

Γράφει ο Λεωνίδας Κουμάκης

Εμείς οι ανόητοι...

Δεν είναι “ανόητοι” οι Έλληνες
που αντιτίθενται αποφασιστικά
στο απλόχερο μοίρασμα
πολύτιμης πολιτιστικής
κληρονομιάς ολόκληρων
χιλιετηρίδων, επειδή κάποιοι
την καπηλεύονται για μερικές
δεκαετίες.
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος
από την Θεσσαλονίκη, έχοντας
δίπλα του τον δήμαρχο
Θεσσαλονίκης Γιάννη
Μπουτάρη (25 Μαΐου 2018),
μίλησε για το Σκοπιανό.
Είπε πολλά, μεταξύ των
οποίων και τα εξής: «Και
μιας και βρίσκομαι εδώ στη
Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία,
να το πω κι αυτό, διότι ακούω
ορισμένους που λένε “μην
παραδώσετε”... Εδώ εμείς
επιδιώκουμε να πάρουμε πίσω
κάτι, όχι να παραδώσουμε κάτι,
το οποίο εδώ και 70 χρόνια έχει
παραδοθεί από άλλους, όχι από
εμάς» .....«Κάποιοι ανόητοι
λένε “πάτε να δώσετε”... Πάμε
να πάρουμε, δεν πάμε να
δώσουμε!».

Θα μπορούσε κανείς να δείξει
κατανόηση για την εξαιρετικά
δεινή θέση του Έλληνα
πρωθυπουργού. Είναι προφανές
ότι βρίσκεται με τρία πιστόλια
στον κρόταφο (Αμερικής,
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ)
προκειμένου να «λύσει» εδώ και
τώρα, το πρόβλημα των Σκοπίων
που δημιουργήθηκε από την
δεκαετία του 1950. Πολύ
βιαστικά, όπως-όπως. Πετώντας
βορά σε ανιστόρητους,
άπληστους και πονηρούς
κλέφτες, ιστορική αλήθεια,
πολιτιστική κληρονομιά και
πραγματικότητα.
Δεν είναι όμως σωστό να
αποκαλεί «ανόητους» τους

Έλληνες που αντιτίθενται
αποφασιστικά στο απλόχερο
μοίρασμα πολύτιμης
πολιτιστικής κληρονομιάς
ολόκληρων χιλιετηρίδων, επειδή
κάποιοι την καπηλεύονται για
μερικές δεκαετίες.
Και η Ελλάδα χρησιμοποιεί
για το εσωτερικό της δεκάδες
ονόματα αλησμόνητων
πατρίδων. Νέα Ιωνία, Νέα
Σμύρνη, Νέα Χαλκηδόνα
και πάει λέγοντας. Για δική
της, εσωτερική χρήση.
Δεν διανοήθηκε ποτέ να
μετονομαστεί σε Μικρά Ασία ή
Νέα Μικρά Ασία για να δείξει
φανερά και με συνταγματική
κατοχύρωση, αλυτρωτικές
βλέψεις παρ΄ όλο που υπάρχουν
πραγματικές και υπαρκτές
αλησμόνητες πατρίδες! Δεν είναι
ψεύτικες, ούτε δημιούργημα
φαντασίας όπως εκείνες των
Σκοπιανών!
Εμείς οι «ανόητοι» μελετάμε
το κατά Αριστοτέλη «Το
όνομα μας, η ψυχή μας». Όπως
ακριβώς είπε η συντονίστρια
των Παμμακεδονικών Ενώσεων
Υφηλίου στην Αμφίπολη πριν
από λίγες μέρες: «Το όνομα
είναι η αιχμή του δόρατος γιατί
τα Σκόπια θα είναι Η ΧΩΡΑ
Μακεδονία, ενώ στην Ελλάδα
υπάρχει μόνον μια περιοχή που
ονομάζεται Μακεδονία.
Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί τα
Σκόπια θέλουν το μονοπώλιο
του ονόματος; Υπάρχει και στην
Βουλγαρία μικρή περιοχή της
αρχαίας Μακεδονίας, αλλά η
χώρα ονομάζεται Βουλγαρία,
όπως υπάρχει και η δική μας
Μακεδονία που αποτελεί το
μεγαλύτερο κομμάτι της αρχαίας
Μακεδονίας, αλλά η χώρα
ονομάζεται Ελλάδα. Γιατί αυτή

Greek Orthodox Community of
East Vancouver
4541 Boundary Road, Vancouver B.C.

Greek School St. Nicholas & Dimitrios
The Greek School St. Nicolas & Dimitrios donated $1000 to BC
Children’s Foundation from monies raised from the Giving Tree
Fund-Raiser this past December. Also they have a Community
Tupperware party on May 6 & G.O.D.S.

η εμμονή στο μονοπώλιο του
ονόματος από τα Σκόπια;»
Εμείς οι «ανόητοι» λοιπόν
βλέπουμε πως οι Σκοπιανοί
κλέφτες της ιστορίας, προφανώς
με πάρα πολύ γερές «πλάτες»,
επιμένουν να τοποθετούν νάρκες
στην μελλοντική ειρηνική
συνύπαρξη των Βαλκανικών
λαών δημιουργώντας
αλυτρωτικές υποθήκες
με πλαστά οράματα προς
μελλοντική χρήση.
Εμείς οι «ανόητοι» βλέπουμε
πως μπορεί οι Σκοπιανοί να
εξασφαλίζουν «αναγνώριση»
από ολόκληρο τον κόσμο
(είπαμε, έχουν πολύ “γερές
πλάτες”), αλλά χωρίς την
αναγνώριση της Ελλάδος,
παραμένουν διάσημοι
κλέφτες της ιστορίας για
κάθε μορφωμένο άνθρωπο
σε οποιοδήποτε σημείο του
πλανήτη μας!
Εμείς οι «ανόητοι» θεωρούμε
πως κάθε εκλεγμένος πολιτικός
είναι υποχρεωμένος να
καταφεύγει σε δημοψήφισμα
όταν τίθενται τόσο σοβαρά
θέματα, όπως το μοίρασμα
πολιτιστικής κληρονομιάς
μερικών χιλιετηρίδων.
Σ Υ Μ Π Ε ΡΑ Σ Μ Α :
Είναι πραγματικά δύσκολο
να πιστέψει κανείς πως ο
δικός μας πρωθυπουργός,
θεωρεί «ανόητους» τους
περισσότερους Έλληνες οι
οποίοι διαφωνούν με την
«υποχρεωτική» λογική του.
Αν φοβάται τους «πιστολέρο»,
απλά ας παραιτηθεί! Στην
απίθανη περίπτωση που
πιστεύει ότι οι «ανόητοι»
είναι ελάχιστοι, ας κάνει
δημοψήφισμα! Δεν μπορεί
όμως να μοιράζει με το ζόρι
την Ελληνική πολιτιστική
κληρονομιά ολόκληρων
χιλιετηρίδων. Δεν είναι ούτε
προσωπική, ούτε οικογενειακή
του περιουσία!

ΠΕΝΘΗ
ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1930-2018

Το τρισάγιο έγινε στις 16 Μαϊου 2018 και η
κηδεία του στις 17 Μαϊου 2018 στο St.Francis
of Assisi Parish Church, Vancouver.

ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
1929-2018
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 7 Μαϊου 2018 η ΧΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ. Γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου το 1929 στο χωριό
Λέφκτρα Θήβων. Πανρεύτηκε τον σύζυγό της Χαράλαμπον
Χρίστου το 1963 στη Μελβούρνη Αυστραλίας και το 1963 μα ζί
την κόρη τους μετανάστευσαν στον Καναδά και εγκαταστάθηκαν
στο Βανκούβερ.Το τρισάγιο έγινε στις 23 Μαϊου 2018 στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου και η κηδεία της έγινε στις 24 Μαϊου 2018.
Σον σύζυγό της Χαράλαμπο, στις δύο κόρες της Μαρία-Λεοκαι
Βίκη (Μιχάλης), στα εγγόνια της Ζοή, Kyle, John, Faye και Ηβα,
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΚΑΣΣΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
1944-2018
Πέθανε στις 11 Μαϊου 2018
Σ)η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΡΗ. Γεννήθηκε
στις 3 Νοεμβρίου 1944 στο χωριό
Γκούρνα Κορινθίας σε νεαρά ηλικία
μετακόμισε στην Αθήνα να μείνει με την
Νουνά της. Εκεί γνώρισε τον σύζυγό της
Άδμητο το 1964 και μετά από τρία χρόνια
παντρεύτηκαν και μετανάστευσαν στον
Καναδά το 1969 με τον 11 μηνών γιό της
ια μιά καλύτερη ζωή.
Το τρισάγιο έγινε στις 16 Μαϊου 2018
στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου και η κηδεία της στις 17
Μαϊου 2018. Η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby. Στον σύζυγό της, στα παιδιά της και στα εγγόνια της και σε
όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΡΗ για πολλά χρόνια ως εθελόντρια
πρόσφερε τις υπηρεσίες της στην ίδρυση του σχολείου ΣΩΚΡΑΤΗΣ,
και στη Φιλόπτωχο του Αγίου Νικολάου-Δημητρίου.Η μορφή της
είναι χαραγμένη στη μνήμη μου από τις εκδηλώσεις τις παροικίας
που δεν απουσίαζε ποτές. Ελαφρύ να είναι το χώμα που την
σκεπάζει.

Δυστυχώς για τον
πρωθυπουργό μας, όλοι όσους
αποκαλεί «ανόητους», τυχαίνει
να είναι αυθεντικοί, γνήσιοι
και πραγματικοί Έλληνες
πατριώτες. Είτε προέρχονται
από την ανά τον κόσμο
διασπορά (Παμμακεδονικές
Ενώσεις Υφηλίου), είτε
προέρχονται από την Ελλάδα
(Πανελλήνια Ομοσπονδία
Πολιτιστικών Συλλόγων
Μακεδόνων, Επιτροπή αγώνα
για την Ελληνικότητα της
Μακεδονίας). Με το συμφέρον
της Ελλάδος πάνω από όλους
και πάνω από όλα. Μακριά από
κομματικές σειρήνες.
Με συναίσθηση ευθύνης
απέναντι σε πολιτιστική ιστορία
ολόκληρων χιλιετηρίδων.
Με σεβασμό απέναντι
στην μοναδική πολιτισμική
ταυτότητα που κληρονομήσαμε.
Οι «ανόητοι» δεν θα διστάσουν
να ξαναβγούν αυθόρμητα στους
δρόμους. Σε κάθε γωνιά της
Μακεδονίας. Σε κάθε γωνιά
της Ελλάδος. Είμαι και εγώ
ένας από αυτούς. Και πιστεύω
πως θα βγουν τόσοι, όσους δεν
κατάφερε να συγκεντρώσει
για την Γάζα ούτε ο
δικτάτορας της Τουρκίας
στην Κωνσταντινούπολη - μια
πόλη των 17 εκατομμυρίων
κατοίκων!
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Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

THE 42nd ANNUAL GOLD PLATE DINNER (Photos by N. Stratidakis)
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