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Απονομή πτυχίων Πατριαρχικής Ορθόδοξης
Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο
Η Πατριαρχική Ορθόδοξη
Θεολογική Ακαδημία Τορόντο
συμπλήρωσε είκοσι (20) χρόνια
λειτουργίας. Μέχρι τώρα
απεφοίτησαν σαρανταεπτά (47)
νέοι από τους οποίους εικοσιεπτά
(27) εχειροτονήθηκαν και
υπηρετούν στις Κοινότητές μας
ανά τον Καναδά.

το βασιλικό βρέφος - οι πρώτες
φωτογραφίες
23 Απριλίου 2018
Ενα υγιέστατο αγοράκι έφερε στον κόσμο η Κέιτ Μίντλετον,
σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, η οποία πήρε ήδη εξιτήριο από το
νοσοκομείο και επέστρεψαν με τον Ουίλιαμ και το νεογέννητο στο
σπίτι τους.

Ο Mihajlo Gnjatic (Σερβική
Ορθόδοξη Εκκλησία Καναδά)
και ο Γεώργιος Κοντογεωργάκης
είναι οι δύο αποφοιτήσαντες
από την Ακαδημία εφέτος. Και
οι δύο άριστοι φοιτητές. Τους συγχαίρομε εγκάρδια. Ευχαριστούμε τις οικογένειές τους. Και οι δύο
προσανατολίζονται να γίνουν κληρικοί.
Η τελετή απονομής πτυχίων της Ακαδημίας, έγινε όπως κάθε χρόνο σε ετήσιο δείπνο στο Πολιτιστικό
Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης. Στο δείπνο παρεκάθησαν περίπου εξακόσιοι (600) συνδαιτυμόνες.
Μεταξύ των επισήμων ήσαν, ο εξοχώτατος Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Π. Αναστασιάδης, ο
Θεοφ. Επίσκοπος Andriy (Ορθόδοξη Ουκρανική Εκκλησία Καναδά), ο Θεοφ. Επίσκοπος Ioan Casian
(Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία Καναδά), ο π. J. Marjanac εκπροσωπώντας τον Θεοφ. Επίσκοπο
Μητροφάνη (Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία Καναδά), και ο εντιμότατος Λάμπης Κουσούλης, υπουργός
Εργασίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Nova Scotia (Minister of Nova Scotia Labour & Advanced
Education), κύριος ομιλητής της βραδιάς. Τελετάρχης της βραδιάς ήταν ο π. Φανούριος Πάππας.
Χορωδία από τους φοιτητές, τους αποφοίτους και τους ιερείς της Ιεράς μας Μητρόπολης, έψαλαν
εκκλησιαστικούς ύμνους και θρησκευτικά – εθνικά τραγούδια.
Ο Αρχιμ. π. Αθηναγόρας Ζιλιασκόπουλος, Διευθυντής της Θεολογικής Ακαδημίας, καλωσόρισε
όλους τους συνδαιτυμόνες. Χαιρετισμό απηύθυναν: η κα Σαπφώ Ρασσιά, Πρόεδρος Μητροπολιτικού
Συμβουλίου Φιλοπτώχου Αδελφότητας, ο εξοχώτατος κ. Παύλος Αναστασιάδης, Ύπατος Αρμοστής της
Κύπρου και ο εντιμότατος κ. Λάμπης Κουσούλης, Υπουργός Εργασίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης της
of Nova Scotia. Ομίλησαν οι απόφοιτοι Mihajlo Gnjatic και Γεώργιος Κοντογεωργάκης ελληνικά και
αγγλικά. Την όλη τελετή έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Σωτήριος.

Το βρέφος είναι ο δεύτερος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, που ήταν
παρών στον τοκετό, και της Κέιτ Μίντλετον και το τρίτο παιδί του
ζεύγους.
Η 36χρονη δούκισσα του Κέμπριτζ μετέβη το πρωί στο ιδιωτικό
μαιευτήριο Lindo Wing του St Mary’s Hospital στο δυτικό Λονδίνο,
όπου είχε γεννήσει και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, τον Τζορτζ
και τη Σάρλοτ.
«Η Δούκισσα μετέβη με το αυτοκίνητο από τα Ανάκτορα του

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος συνεχάρη τους αποφοιτήσαντες και όλους τους φοιτητές. Ευχαρίστησε
τους καθηγητές, του γονείς των φοιτητών, όλους τους επισήμους, τους οργανωτές της τελετής και
ιδιαίτερα την κα Αναστασία Σωτηροπούλου, πρόεδρο της Ελληνορθόδοξης Κοιν. Αγ. Νικολάου και
του Πολιτιστικού Κέντρου. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τον Διευθυντή π. Α. Ζηλιασκόπουλο που ολόθυμα
ανέλαβε τα καθήκοντα της διεύθυνσης της Ακαδημίας. Πάνω απ’ όλους ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο
Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος ανεκήρυξε την Θεολογική μας Ακαδημία,
Πατριαρχική. Δοξολόγησε τον Τρισάγιο Θεό, τον προστάτη Άγ. Ιωάννη Θεολόγο και την Παναγία
Τοροντόεσσα για τη μεγάλη ευλογία της Θεολογικής μας Ακαδημίας.

Amazon creates thousands of new jobs in Vancouver
April 30, 2018
Ottawa, Ontario
From shopping and banking, to planning events and getting directions, Canadians rely on
online services and applications every day. They improve our quality of life, drive innovation
and technological advancement, and create new opportunities for the middle class and people
working hard to join it.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today welcomed Amazon’s announcement that it will
create 3,000 new jobs in Vancouver. Combined with the 1,000 new jobs announced by Amazon
in November 2017, this will bring the company’s workforce in Canada to over 9,000 employees.
Canada is known for its excellent post-secondary institutions and robust high-tech sector,
which produce top-tier talent in science, technology, engineering, and mathematics. Amazon’s
expansion will help Canada develop and retain talented students and professionals, create
good, well-paying middle class jobs, and grow our economy.

Κένσινγκτον στο μαιευτήριο μαζί με τον Δούκα του Κέμπριτζ»,
ανέφερε η πρωινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του
πρίγκιπα Ουίλιαμ.
Το νεογέννητο είναι το τρίτο δισέγγονο της βασίλισσας Ελισάβετ
Β΄και του 96χρονου πρίγκιπα Φίλιππου από τον γιό τους Κάρολο. Οι
βρετανοί βασιλείς έχουν άλλα τρία δισέγγονα από την 67χρονη κόρη
τους πριγκίπισσα Αννα.
Με τον ερχομό στον κόσμο του μωρού, ο 33χρονος αδελφός του
Ουίλιαμ, ο πρίγκιπας Χάρι, που θα παντρευτεί στις 19 Μαΐου την
ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ από την Καλιφόρνια, λαμβάνει λάβει την
έκτη θέση στη σειρά διαδοχής του θρόνου.
Άλμπερτ, Άρθουρ και Φρεντ είναι μερικά από τα πλέον αγαπητά
ονόματα αγοριών, στα γραφεία στοιχημάτων που ήδη φιλοξενοιύν
ποντραρίοσματα για το όνομα του μικρού.
Πηγή: Η Καθημερινή (23 Απριλίου 2018)
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Graduation of the Patriarchal Orthodox
Theological Academy of Toronto

The Patriarchal Orthodox Theological Academy of Toronto marks twenty (20) years of successful operation. Until now, forty-seven (47) young adults have graduated, twenty-seven (27) of whom have been
ordained and serve in various communities across Canada.
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This year, Mihajlo Gnjatic (Serbian
Orthodox Church of Canada) and
George Kontogeorgakis are the two
graduates of the Academy. Both
are excellent students. We cordially congratulate them. We thank
their families. Both graduates are
oriented towards becoming future
members of the clergy.
The Academy’s Annual Graduation Ceremony was held again this
year during a dinner at the Cultural
Center of the Greek Orthodox Metropolis. About six hundred (600)
persons attended the event.
Among the officials attending the
event were His Excellency the High
Commissioner of Cyprus, Mr. P.
Anastasiades, His Grace Bishop Andriy (Ukrainian Orthodox Church of Canada), His Grace Bishop Ioan
Casian (Romanian Orthodox Diocese of Canada), Father J. Marjanac representing His Grace Bishop
Mitrophan (Serbian Orthodox Church of Canada), and the Honorable Labi Kousoulis, Minister of Labour
and Advanced Education of Nova Scotia, the keynote speaker for the evening. Moderating the event was
Father Fanourios Pappas.
A choir composed of students, graduates
and priests of our Greek Orthodox Metropolis chanted ecclesiastical hymns, and
songs with religious and patriotic themes.
Archimandrite Athenagoras Ziliaskopoulos, Dean of the Theological Academy,
welcomed all the guests. Greetings were
also delivered by: Mrs. Sapfo Rassias,
President of the Metropolis Philoptochos
Council, Mr. Pavlos Anastasiades, High
Commissioner of Cyprus, and the Honorable Mr. Labi Kousoulis, Minister of
Labour and Advanced Education of Nova
Scotia. The graduates, Mihajlo Gnjatic
and George Kontogeorgakis, spoke in both
Greek and English.
The ceremony was closed by His
Eminence Metropolitan Sotirios
of Toronto who congratulated the
graduates and all the students. He
thanked the professors, the parents
of the students, all the officials, the
organizers of the ceremony and especially Mrs. Anastasia Sotiropoulou, the President of the Greek
Orthodox Community of Saint
Nicholas and the Metropolitan
Center. His Eminence particularly
thanked the Dean, Father A. Ziliaskopoulos, who enthusiastically
assumed the leadership of the Academy. Above all, the Metropolitan thanked His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew I of Constantinople, who recently proclaimed our Theological Academy to be
a Patriarchal institution. His Eminence gave glory to the Triune God, to the patron saint of the Academy,
Saint John the Theologian, and to Panagia Torontoessa (the Theotokos as protectress of Canada) for the
great blessing which is our Theological Academy.
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ΗΠΑ: «Φρένο» στην παράδοση
των μαχητικών F-35 στην Τουρκία
Νέο νομοσχέδιο κατέθεσε ομάδα γερουσιαστών
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 27/04/2018

Πομπέο: Σοβαρή ανησυχία
για την αγορά S-400 από
την Τουρκία
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Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον τούρκο ομόλογό του
Μεβλούτ Τσαβούσογλου
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 27/04/2018 (TO BHMA)

Φρένο στην παράδοση των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία επιχειρεί
να βάλει ένα νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε ομάδα γερουσιαστών το μεσημέρι της Πέμπτης
(26/04/18) στην Ουάσινγκτον.
Η Τουρκία συγκαταλέγεται στις
χώρες που συμμετείχαν στην
συμπαραγωγή του συγκεκριμένου
αεροσκάφους, ενώ σύμφωνα
με τα στοιχεία του πολυεθνικού
προγράμματος «Joint Strike Fighter»
που διεξάγεται υπό την αιγίδα
των ΗΠΑ, η Άγκυρα σχεδίαζε να
αγοράσει περισσότερα από εκατό
F-35. Μάλιστα η παραλαβή των
πρώτων μαχητικών, αν όλα τελικώς
προχωρήσουν, αναμένεται ότι θα
πραγματοποιηθεί μέσα σε έναν
χρόνο.
Η συγκεκριμένη διακομματική
νομοθετική πρωτοβουλία που
υπογράφεται από τους γερουσιαστές
Τζέημς Λάνκφορντ (Ρεπουμπλικανός – Οκλαχόμα), Τζιν Σαήν (Δημοκρατική – Νιου Χάμσαϊρ) και Τομ Τίλλις
(Ρεπουμπλικανός – Βόρεια Καρολίνα) αποσκοπεί όχι μόνο να μπλοκάρει τη μεταφορά των αεροσκαφών, αλλά
και να μην επιτρέψει στην Τουρκία να φιλοξενήσει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη συντήρηση των F-35,
κάτι που θα επέτρεπε τη μεταφορά ενός μεγάλου τμήματος της σχετικής τεχνογνωσίας.
Κοινός παρανομαστής στην ανακοίνωση που εξέδωσαν από κοινού τα γραφεία των τριών γερουσιαστών
είναι η ανησυχία τους για την μεταφορά της τεχνογνωσίας στην Τουρκία, αλλά και η ανάγκη να σταλεί το
μήνυμα πως το Κογκρέσο δεν πρόκειται να επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί η ομηρεία Αμερικανών πολιτών ως
διαπραγματευτικό χαρτί σε ένα πολιτικό παζάρι.
Κάνοντας αναλυτική αναφορά σε σειρά από θέματα που έχουν επηρεάσει αρνητικά το τελευταίο διάστημα το
ήδη τεταμένο κλίμα στις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις, ο γερουσιαστής Λάνκφορντ σημειώνει τους κινδύνους
που εγγυμονεί η μεταφορά της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην Τουρκία.
«Επικροτώ το υπουργείο Εξωτερικών για την αδιάκοπη προσπάθεια που έχει καταβάλει για τη βελτίωση
των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας, αλλά ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει συνεχίσει την πορεία μιας απερίσκεπτης
διακυβέρνησης που αγνοεί το κράτος δικαίου. Οι ατομικές ελευθερίες έχουν μειωθεί ολοένα και περισσότερο,
καθώς ο Ερντογάν εδραιώνει την εξουσία για τον εαυτό του και οι στρατηγικές αποφάσεις της Τουρκίας
δυστυχώς όλο και περισσότερο δεν συμβαδίζουν, ή και μερικές φορές έρχονται σε αντίθεση, με τα
συμφέροντα των ΗΠΑ. Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν τη μεταφορά της ευαίσθητης τεχνολογίας F-35 και
δυνατοτήτων αιχμής στο καθεστώς του Ερντογάν ολοένα και πιο ριψοκίνδυνη» αναφέρει ο γερουσιαστής
στη δήλωσή του.
Εκφράζει, δε, την ανησυχία του για την αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα σε Άγκυρα και
Μόσχα, ενώ παράλληλα προειδοποιεί πως η αρπαγή Αμερικανών ομήρων είναι μια εχθρική ενέργεια
στην οποία οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν με το κατάλληλο «είδος των κυρώσεων».
«Επιπλέον, η τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει να προσεγγίζει όλο και περισσότερο τη Ρωσία, καθώς κρατάει
στη φυλακή έναν αθώο Αμερικανικό πάστορα, τον Άντριου Μπράνσον, για να τον χρησιμοποιεί ως πιόνι στις
πολιτικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανταμείβουν την κατοχή ομήρων Αμερικανών πολιτών.
Μια τέτοια ενέργεια αντιθέτως πρέπει να αντιμετωπιστεί με το είδος των κυρώσεων που προβλέπει αυτό το
νομοσχέδιο» σημειώνεται στη δήλωση του γερουσιαστή.
Από την πλευρά της, η γερουσιαστής Τζ. Σαήν καλεί την Άγκυρα να απελευθερώσει άμεσα τον Αμερικανό
Ευαγγελιστή πάστορα, ο οποίος κρατείται στις τουρκικές φυλακές και ζητεί τη συμμόρφωση της χώρας με
τις Αρχές του κράτους δικαίου και τον τερματισμό της παρενόχλησης που κατά καιρούς υφίσταται μέρος του
προσωπικού που δουλεύει για λογαριασμό των αμερικανικών διπλωματικών Αρχών στην Τουρκία.
«Δεδομένης της σταθερής δέσμευσής μου στο ΝΑΤΟ και στην ευρωατλαντική συμμαχία, είναι λυπηρό το
γεγονός ότι η σχέση μας με την Τουρκία έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει να εξετάσουμε την αποκοπή
των αμυντικών και επιχειρηματικών δεσμών, προκειμένου να απελευθερωθούν Αμερικανοί όμηροι που
κρατούνται στην Τουρκία… Πρέπει επίσης να τερματιστεί αμέσως η παρενόχληση και η κράτηση του τοπικά
απασχολούμενου προσωπικού στην αποστολή των ΗΠΑ» υποστηρίζει η γερουσιαστής στη σχετική της
ανακοίνωση.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δήλωση του γερουσιαστή Τίλλις που στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα πως
το Κογκρέσο είναι αποφασισμένο να αναλάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα
δικαιώματα των Αμερικανών πολιτών.
«Η Αμερική δεν πρόκειται να ξεχάσει τον Μπράνσον και τους άλλους Αμερικανούς που έχουν φυλακιστεί
άδικα από την τουρκική κυβέρνηση. Η Τουρκία έχει υπάρξει για μεγάλο διάστημα ένας ζωτικής σημασίας
σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και η Αμερική κατανοεί τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην εθνική της
ασφάλεια. Ωστόσο, η άρνηση δικαιωμάτων σε νομοταγείς Αμερικανούς πολίτες υπονομεύει τη σχέση μεταξύ
των δύο χωρών μας. Η κυβέρνηση Ερντογάν πρέπει να κατανοήσει ότι το Κογκρέσο θα αναλάβει μέτρα για την
προστασία των συμφερόντων των Αμερικανών πολιτών, συμπεριλαμβανομένης και της διακοπής της μεταφοράς
των αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία» τονίζει ο γερουσιαστής.
Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένοι γερουσιαστές είχαν εκτοξεύσει προειδοποιητικά πυρά εναντίον της Άγκυρας,
καθώς στις 19 Απριλίου, οι Λάνκορντ και Σαήν είχαν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να επιδιώξουν στοχευμένες
κυρώσεις εναντίον Τούρκων αξιωματούχων στο νομοσχέδιο δαπανών του Δημοσίου, Εξωτερικών Επιχειρήσεων
και Σχετικών Προγραμμάτων για το δημοσιονομικό έτος του 2019.
Μάλιστα στις 20 Απριλίου, οι Τίλλις και Σαήν είχαν ηγηθεί της πρωτοβουλίας να σταλεί ένα γράμμα στον
Πρόεδρο της Τουρκίας, με το οποίο απαιτείτο η άμεση απελευθέρωση του Μπράνσον και υπογραφόταν από
συνολικά 66 γερουσιαστές.
Πηγή: Η Καθημερινή Απρίλιος 29.2018)

Για «σοβαρή ανησυχία» των ΗΠΑ, σχετικά με την απόφαση της
Τουρκίας να αγοράσει τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400,
έκανε λόγο ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο,
στη συνάντηση που είχε με τον τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, στις Βρυξέλλες.
«Ο υπουργός υπογράμμισε τη σοβαρότητα των ανησυχιών των
ΗΠΑ, αν προχωρήσουν στην αγορά» είπε αμερικανός αξιωματούχος
μετά τη συνάντηση που είχε ο Πομπέο με τον Τσαβούσογλου, στο
περιθώριο της συνόδου των ΥΠΕΞ των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ.
«Ζήτησε από τον Τσαβούσογλου να σκεφθεί σοβαρά τα
διαλειτουργικά συστήματα του ΝΑΤΟ» πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Λίγες ώρες μετά την έγκριση του διορισμού του στο Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, ο Πομπέο έφτασε στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει
στην πρώτη του σύνοδο του ΝΑΤΟ ως υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ. Βασικά ζητήματα των συνομιλιών ήταν η επιθετικότητα που
επιδεικνύει η Ρωσία και η εξεύρεση τρόπων για την ενίσχυση της
Συμμαχίας.
Κατά τη συνάντησή του με τον Τσαβούσοβλου ο Πομπέο εξέφρασε,
επίσης, ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη κράτηση του αμερικανού
πάστορα Άντριου Μπράνσον, ο οποίος παραμένει σε τουρκικές
φυλακές από τον Δεκέμβριο του 2016, αλλά και για άλλους
αμερικανούς κρατούμενους.
Η αγορά των S-400 από την Τουρκία ανησυχεί τις χώρες-μέλη του
ΝΑΤΟ οι οποίες εκφράζουν, επίσης, επιφυλάξεις για τη στρατιωτική
παρουσία της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή, καθώς το σύστημα αυτό
δεν είναι συμβατό με τα συστήματα της Συμμαχίας.
Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ έχουν προειδοποιήσει την Άγκυρα με
αδιευκρίνιστες συνέπειες, εφόσον προχωρήσει η αγορά, όμως ο
τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζει ότι οι δεσμοί με
το ΝΑΤΟ παραμένουν ισχυροί.

A Greek named the
best pilot in NATO
Απρίλιος 2018,
Pilot Vasilis Kalogeridis has been named NATO’s best pilot
according to a voting amongst his peers.
The Squadron leader achieved this high distinction following his participation in the Tactical Leadership Program
(TLP) for 2018 on the Albacete Air Base in Spain.
Specifically, Kalogeridis of the 335 Fighter Squadron of the
116th Wing of Araxos was named “Course Warrior” in the
NATO Top Gun and was voted as the top combat trainer
military website onalert.gr reports.
Based on the reviews he received he is also the pilot that
his fellow NATO fighters would like to have by their side in
combat operations or challenging situations.
Aside from Kalogeridis, Greece’s entire executive 335
Squad Air Force have received positive reviews for their
exemplary performance, their level of knowledge and
perception not to mention speed, accuracy and overall
effectiveness in their assigned missions. Greece’s ‘Velos’
(Arrow) Squadron achieved the highest score amongst all
other NATO participants, under the leadership of Flight
Lieutenant Georgios Skourgias.
Source: neoskosmos.com
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Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate

Metropolis Files Statement of Defence and
Counterclaim Against the Greek Community of Toronto
Toronto, Ontario
March 29, 2018
FOR IMMEDIATE RELEASE
On Thursday, March 29, 2018, the Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada) filed its Statement
of Defence with the Ontario Superior Court of Justice in response to a Statement of Claim filed by the
Greek Community of Toronto (GCT) against it and others in October 2017.
As set out in the Statement of Defence, we believe that the allegations made by the GCT in its Statement
of Claim are unmeritorious and without any basis in fact or law. Proceeding with the litigation and delivering our Statement of Defence was not our first choice; it was our last. Even before the GCT filed its
Statement of Claim, and the false and misleading allegations set out therein were first published in the
media, the Metropolis sought, through various avenues, to resolve this dispute.
With humility and fatherly love, His Eminence Metropolitan Sotirios has been prepared to compromise
in an effort to reach an agreement with the GCT. Unfortunately multiple goodwill gestures, underpinned
by Greek philotimo, have not been enough.
Both the Metropolis and His Eminence have shown, and will continue to show, Christian love and
charity towards the GCT and its executives, who we believe continue to pursue a harmful and self-destructive course of action. However, the Metropolis and His Eminence will not compromise on matters
of principle and of our Greek Orthodox faith. This includes supporting the four Reverend Fathers who
serve at GCT parishes and have gone three years without pay.
We believe that the filing of the Statement of Claim by the GCT was simply another desperate attempt
to divert attention from the issues it faces and discredit our Metropolis and the Metropolitan. As His
Eminence wrote in his personal message to the Orthodox faithful across Canada last December: “They
will not prevail. They will never prevail. The truth will prevail. Christ will prevail.”
The Statement of Defence includes a Counterclaim for defamation by the Metropolis and His Eminence
seeking general, special, aggravated and punitive damages. Any and all damage awards received by the
Metropolis or Metropolitan, as a result of the defamation claim, will be donated to charitable organizations, including the endowment fund of the Patriarchal Toronto Orthodox Theological Academy.
Finally, we believe, as set out in the Statement of Defence, that the following short excerpt from a 1978
decision of the Honourable Mr. Justice O’Driscoll of the Supreme Court of Ontario continues to reflect
the intentions of the GCT today:
“Indeed, the actions of some of these power hungry parishioners were in absolute defiance of properly
constituted ecclesiastical authority and appear to have been designed to neutralize and perhaps destroy
– for their own grandisement – all ecclesiastical authority in the Greek Orthodox Church in the Toronto
area.”

Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate

Statement by His Eminence Metropolitan Sotirios
(Van Attack in Toronto)
Toronto, Ontario
April 24, 2018

Christ Is Risen!
We mourn the innocent victims of the unconscionable van attack in Toronto. Our hearts break for
the families who awake to a new reality without their loved ones. We struggle with this senseless
act of evil. However, we should not despair. We should not lose hope. We shall persevere and be
strengthened by the infinite love and mercy of the Resurrected Lord. Therefore, let us pray for the
repose of the souls of those who lost their lives. Let us comfort, support, and give courage to the
affected families.
I am asking all the Reverend Fathers of our Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada) to
offer special memorial service prayers this Sunday for our fallen brothers and sisters. May their
memories be Eternal! And may God grant them rest among His angels and His saints.
Δήλωση του Μητροπολίτη Tορόντο κ. Σωτηρίου
για την πολύνεκρη επίθεση στο Τορόντο

Χριστός Ανέστη!
Θρηνούμε τα αθώα θύματα της ασυνείδητης επίθεσης με φορτηγό αυτοκίνητο στο Τορόντο.
Οι καρδιές μας ραγίζουν για τις οικογένειες που βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς τους αγαπημένους
τους. Βασανιζόμαστε με αυτή την ακατανόητη πράξη κακίας. Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Δεν
χάνουμε την ελπίδα μας. Επιμένουμε στην αγάπη και ενισχυόμαστε από την άπειρη αγάπη και
το έλεος του αναστημένου Χριστού. Να προσευχηθούμε πρέπει για την ανάπαυση των ψυχών
εκείνων που έχασαν τη ζωή τους. Να παρηγορήσουμε, να στηρίξουμε, να εμψυχώσουμε τις
πληγείσες οικογένειες.
Παρακαλώ όλους τους ευλαβεστάτους ιερείς της Ιεράς μας Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά) να
τελέσουν επιμνημόσυνες δεήσεις την ερχόμενη Κυριακή για τους αδικοχαμένους αδελφούς και
αδελφές μας. Αιωνία αυτών η μνήμη. Ο Θεός να τους αναπαύει μεταξύ των αγγέλων και των
αγίων Του.

Bild: Σε έξαρση η εμπορία
προσφυγικών εγγράφων
στην Αθήνα

Για έξαρση της εμπορίας
«γερμανικών προσφυγικών
διαβατηρίων» στην Αθήνα
κάνει λόγο ρεπορτάζ της
εφημερίδας Bild από την
ελληνική πρωτεύουσα. Η
αρθρογράφος επισημαίνει ότι
μετά από μια παροδική κάμψη
των δραστηριοτήτων τους «οι
έμποροι και κλεπταποδόχοι
στην Ομόνοια και στην
Πλατεία Βικτωρίας είναι
και πάλι πιο ευδιάθετοι:
Στο μεταξύ φθάνουν ξανά
περισσότεροι πρόσφυγες στην
ελληνική πρωτεύουσα. Η
ζήτηση για πλαστογραφημένες
ταυτότητες από χώρες της
ΕΕ ήταν πάντοτε μεγάλη στις
τάξεις των μεταναστών. Τώρα
οι κλεπταποδόχοι μπορούν
να προσφέρουν κάτι πολύ
καλύτερο –βεβαίως έναντι πολύ
περισσότερων χρημάτων».
Το δημοσίευμα της Bild κάνει
λόγο για εμπορία «γνήσιων
διαβατηρίων» και υπογραμμίζει
ότι «ιδιαίτερα καλά πηγαίνουν
οι συναλλαγές με γνήσια
γερμανικά έγγραφα! Πρόκειται
για διαβατήρια και ταυτότητες
που αποστέλλουν πρόσφυγες
από τη Γερμανία ή τα πωλούν
στο ταξίδι της επιστροφής τους
από τη Γερμανία προς την
πατρίδα τους. ‘Εάν έχεις τα
χρήματα μπορείς να κάνεις και
να αποκτήσεις τα πάντα εδώ’»,
λέει ένας 23χρονος στην Αθήνα
που συστήνεται ως Ρούντρα.
«Λέει ότι είναι από τη Συρία.
Όμως η καταγωγή του
αληθεύει τόσο λίγο όσο και
το όνομά του. Και σύντομα
θα αλλάξει και πάλι όνομα –
όταν θα αποκτήσει γερμανικό
έγγραφο που πιστοποιεί την
ταυτότητά του», γράφει η Bild.
Ο ίδιος λέει ότι «για ένα
γνήσιο γερμανικό διαβατήριο
πρέπει να πληρώσεις έως και
5.000 ευρώ». Σύμφωνα με
το ρεπορτάζ, έχει ήδη έρθει
σε επαφή με διακινητές και
εμπόρους στην ελληνική
πρωτεύουσα.
«Διαρκώς νέες μέθοδοι» των
διακινητών
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι «οι
σπείρες διακινητών βρίσκουν
διαρκώς νέες μεθόδους για να
στέλνουν πρόσφυγες παράνομα
στη Γερμανία. Και επειδή
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τα κέρδη είναι πολύ υψηλά η
‘επιχείρηση’ αυτή εξελίσσεται
και εξαπλώνεται μέρα με τη
μέρα ολοένα και περισσότερο».
Η αρθρογράφος σχολιάζει ότι
«τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη,
όπως προκύπτει από τις έρευνες
της Bild». Σύμφωνα με τη
μαρτυρία του νεαρού που μίλησε
στην εφημερίδα, «οι έμποροι
(dealer) στην Αθήνα βγάζουν
φωτογραφία τον πρόσφυγα που
θέλει να πάει στη Γερμανία. Η
φωτογραφία αποστέλλεται σε
κάποιο μέλος της σπείρας στη
Γερμανία, που αναζητά στη
συνέχεια κάποιον πρόσφυγα με
παρόμοιο τύπο προσώπου».
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της
Ελληνικής Αστυνομίας εξηγεί
στην Bild ότι «καταγράφουμε
από τις αρχές του χρόνου ισχυρή
αύξηση περιστατικών με γνήσια
διαβατήρια και ταυτότητες από
πολλές χώρες της ΕΕ. Γι’ αυτό
συνεργαζόμαστε σε διαρκή
βάση με τη Europol και ειδικά
με τις γερμανικές, βρετανικές
και ιταλικές αρχές. Δεκάδες
διακινητές συνελήφθησαν τους
προηγούμενους μήνες σε κοινές
επιχειρήσεις».
Σύμφωνα με τη γερμανική
εφημερίδα, η εμπορία
προσφυγικών εγγράφων
δεν διεξάγεται μόνο με
νεοαφιχθέντες πρόσφυγες στην
Ελλάδα. «Στους δρόμους της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί
πρόσφυγες που εδώ και
δύο χρόνια δεν μπορούν
να προχωρήσουν. Είναι οι
απελπισμένοι που εξακολουθούν
να ελπίζουν», σχολιάζει η Bild.
Η προστασία των εξωτερικών
συνόρων περνά σταδιακά στα
χέρια της ΕΕ
Η αύξηση των προσφυγικών
ροών προς την Ελλάδα
εξακολουθεί να απασχολεί τον
γερμανικό Τύπο. Ρεπορτάζ
της γερμανικής δημόσιας
τηλεόρασης ARD, που
δημοσιεύεται στον ιστότοπο
του καναλιού (tagesschau.de),
σημειώνει ότι είναι αισθητή η
αύξηση των αφίξεων κυρίως
στην περιοχή του Έβρου,
επισημαίνοντας ότι μέσω
του ποταμού «κατευθύνονται
εδώ και κάποιο διάστημα και
πάλι αισθητά περισσότεροι

πρόσφυγες από την Τουρκία
στην Ελλάδα. Κάθε τόσο
πνίγονται άνθρωποι στην
προσπάθειά τους να διασχίσουν
τον φαρδύ ποταμό επειδή οι
μικρές φουσκωτές βάρκες
είναι υπερφορτωμένες και
ανατρέπονται. Στα χερσαία
σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας
κρατούνται από την αστυνομία
εκατοντάδες μετανάστες.
Πολλοί αναγκάζονται πέρα από
τα κελιά να κοιμηθούν και στο
πάτωμα, ενώ για περισσότερους
από 500 ανθρώπους υπάρχουν
μόνο ένας γιατρός και τέσσερις
νοσηλεύτριες, καταγγέλλει
η Ύπατη Αρμοστεία των
Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες».
Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι «παρά
τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας
και παρά τη συνεργασία με
τη λιβυκή ακτοφυλακή, οι
πρόσφυγες αναζητούν δρόμους
για να φθάσουν στην Ευρώπη.
Το προσωπικό της Frontex πρόκειται με τον νέο
προϋπολογισμό της ΕΕ να
αυξηθεί από 1.200 σήμερα
σε 10.000 στελέχη και να
λάβει αισθητά μεγαλύτερη
χρηματοδότηση.
Στο μέλλον πρόκειται επομένως
κάθε χώρα να είναι ολοένα
και λιγότερο υπεύθυνη για τη
φύλαξη των συνόρων της. Η
προστασία των εξωτερικών
συνόρων πρόκειται να γίνει
υπόθεση της ΕΕ».

Τρόμος: Βρήκε ανθρώπινο
σώμα πίσω από τοίχο σε
γυναικείες τουαλέτες
02/05/18 (Ελεύθερος Τύπος)
Δεν πίστευε στα μάτια του ένας υδραυλικός ο οποίος
επιχείρησε να επισκευάσει τουαλέτες σε εμπορικό κέντρο και
τελικά βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα μακάβριο θέαμα.
Το περιστατικό συνέβη στην Αλμπέρτα του Καναδά, όπου
ένας άνδρας στην προσπάθειά του να επισκευάσει ένα
καζανάκι στις γυναικείες τουαλέτες ενός εμπορικού κέντρου,
βρήκε υπολείμματα ενός ανθρώπινου σώματος πίσω από τον
τοίχο.
Όπως μεταδίδει το BBC, ένας συντηρητής στο εμπορικό
κέντρο, στο κέντρο του Κάλγκαρι, μετακίνησε ένα πάνελ από
τον τοίχο προκειμένου να επισκευάσει ένα καζανάκι, κι έτσι
ανακάλυψε το πτώμα, που ανήκει σε έναν ενήλικο άνδρα.
Η αστυνομία ανακοίνωσε πως δεν έχει προσδιοριστεί αιτία
θανάτου ενώ χθες ήταν προγραμματισμένη η νεκροψία.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κάλγκαρι δήλωσε στο CBC
News πως είναι πιθανό κάποιος που για κάποιο λόγο ήταν στο
σύστημα εξαερισμού έπεσε από ψηλά και εγκλωβίστηκε πίσω
από τον τοίχο.
Οι αρχές εκτιμούν πως ο άνδρας πιθανότατα βρέθηκε εκεί
μόνος του και δεν μπόρεσε να καλέσει βοήθεια.
Η έρευνα για τα αίτια θανάτου του θύματος και το πώς και
γιατί κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο μέσα στον τοίχο
είναι σε εξέλιξη.
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Γεμιστά κρεμμύδια
με συκωτάκια
Τα γεμιστά κρεμμύδια συνηθίζονται
στο Βόρειο Αιγαίο. Στη Λέσβο
ονομάζονται σουγάνια

Ντομάτες γεμιστές με ρικότα
από την Ιταλία
ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥΦωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Σερβίρεται σε όλη την Ιταλία,
ως ορεκτικό. Γεμίζουμε
μικρές ντομάτες από τσαμπί,
όπως της ποικιλίας Lucia που βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ,
με λευκά τυριά για ένα πρωτότυπο πρώτο πιάτο.
Υλικά (για 4 άτομα - μεζές)
• 8 μικρές ντομάτες (μεγέθους μεγάλου βερίκοκου)
• 450 γρ. μοτσαρέλα, τριμμένη
• 250 γρ. ρικότα ή ανθότυρο
• 1 σκελίδα σκόρδου, καθαρισμένη, ολόκληρη
• 80 γρ. έτοιμο πέστο βασιλικού (σε βαζάκια σε σούπερ
μάρκετ - για να το φτιάξουμε βλ. “βίντεο”)
• 1/2 κουτ. γλυκού μαυροκούκι (αν θέλουμε)
• 60 ml λάδι + 40 ml επιπλέον
• αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Κόβουμε από τις ντομάτες ένα «καπάκι» στην πλευρά με το κοτσάνι και
με ένα μικρό κουτάλι αδειάζουμε το εσωτερικό, αφήνοντας ένα κέλυφος
με πάχος περίπου 1 εκ. Ψιλοκόβουμε τη σάρκα και την κρατάμε μαζί με τα
«καπάκια» κατά μέρος.
Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε τα 60 ml ελαιoλάδου σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε
το σκόρδο, τη σάρκα από τις ντομάτες, αλάτι και πιπέρι και μαγειρεύουμε
για 15 - 20 λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά και να «δέσει» η σάλτσα.
Αποσύρουμε από τη φωτιά, αφαιρούμε το σκόρδο και αφήνουμε τη σάλτσα
να κρυώσει.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη
μοτσαρέλα, τη ρικότα, τη σάλτσα πέστο και τη σάλτσα ντομάτας. Με ένα
κουτάλι γεμίζουμε τις ντομάτες και τις βάζουμε σε ταψί που να τις χωράει
ακριβώς.
Περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο, κλείνουμε με τα καπάκια και
ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι ντομάτες και να
λιώσουν τα τυριά.
Αφήνουμε το φαγητό να «σταθεί» για 10 λεπτά, σκορπίζουμε το
μαυροκούκι και σερβίρουμε.
Τι πίνουμε: Μια δροσερή, φρέσκια, Σαντορίνη δεξαμενής.
www.gastronomos.gr

Μύδια Σαγανάκι με φέτα
Μερίδες: 4-5 άτομα
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα
Χρόνος ψησίματος: 30-40΄
Υλικά
•
1 φλιτζ. του τσαγιού
φέτα χοντροτριμμένη
•
1 κιλό μύδια
φρέσκα
•
1 φλιτζ. του τσαγιού ελαιόλαδο
•
1½ κουτ. της σούπας αλεύρι
•
1 φλιτζ. του τσαγιού λευκό ξηρό κρασί
•
1 πράσινη πιπεριά κομμένη σε ροδέλες
•
1 πιπεριά Φλωρίνης κομμένη σε ροδέλες
•
2 κουτ. της σούπας μουστάρδα
•
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•
½ φλιτζ. του τσαγιού μαϊντανό ψιλοκομμένο

Φωτογράφος: Γιώργος
Δρακόπουλος, βοηθός φωτογράφου:
Μανώλης Κάπα, Επεξεργασία
εικόνας: Νίκος Παλιόπουλος, Food
styling: Ματίνα Πετρούτσα, Olivia
Webb
Ψιλοκόβω με το μαχαίρι ½ κιλό
ψαχνό αρνιού και ½ κιλό από το
συκώτι, το πνευμόνι και την καρδιά
του. Στο τέλος πρέπει να μοιάζουν
με χονδροκομμένο κιμά.
Τσιγαρίζω σε 1 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο
1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο,
και 2 φρέσκα κρεμμυδάκια,
ψιλοκομμένα. Ρίχνω μέσα και τα
κρεατικά, προσθέτω 5 σκελίδες
σκόρδο, λιωμένες, 1 πρέζα θυμάρι,
2 φύλλα δάφνης, λίγη ρίγανη, 2
ξυλάκια κανέλας και ανακατεύω.
Σβήνω με 1 ποτήρι κόκκινο ξηρό
κρασί και προσθέτω 1 κ.σ. πελτέ
ντομάτας, διαλυμένο σε λίγο
νερό και αλατοπίπερο. Προσθέτω
ψιλοκομμένο άνηθο στο τέλος.
Οταν σωθούν τα υγρά, δοκιμάζω το
αλατοπίπερο.
Ετοιμάζω ένα ελαφρύ σιρόπι
βράζοντας 1 λίτρο νερό με 500 γρ.
ζάχαρη και 1 φλούδα πορτοκαλιού.
Εκεί μέσα, βράζω 3 μεγάλα ξερά
κρεμμύδια, καθαρισμένα και
ολόκληρα, για 10 λεπτά. Τα βγάζω
από το σιρόπι και τα αφήνω να
κρυώσουν. Αφαιρώ προσεκτικά
τις στρώσεις των κρεμμυδιών. Αν
χρειαστεί βράζω λίγο περισσότερο
τις μέσα στρώσεις, ώστε να
μαλακώσουν και να βγαίνουν πιο
εύκολα.
Με κάθε φύλλο κρεμμυδιού τυλίγω
ντολμάδες, βάζοντας από 1 κ.σ.
γέμιση. Στρώνω τους ντολμάδες,
σφιχτά τον έναν δίπλα στον άλλον,
σ’ ένα ταψί.
Ανακατεύω σ’ ένα μπολ 1 ποτήρι
κόκκινο ξηρό κρασί με 1 κ.σ. πελτέ
ντομάτας και 1 φλιτζανάκι έ.π.
ελαιόλαδο. Περιχύνω μ’ αυτό το
φαγητό και ψήνω στον φούρνο,
στους 170¬°C, για 25-30 λεπτά,
ώσπου να ροδίσει (υλικά για 4
άτομα).
Πηγή: TO BHMA

Κριθαρότο με γαρίδες
Σερβίρετε αμέσως! Το κριθαράκι
όταν κρυώσει κολλάει
Φωτογράφος: Γιώργος

Πλένετε τα μύδια κάτω από τρεχούμενο νερό τρίβοντάς τα . Αφαιρείτε τα
γένια τους τραβώντας τα με το χέρι και αφήνετε τα μύδια για 1 ώρα περίπου
σε μια λεκανίτσα με νερό για να φύγει η άμμος. Τα στραγγίζετε και βάζετε
μια κατσαρόλα στη φωτιά με 3-4 δάχτυλα νερό. Προσθέτετε τα μύδια,
σκεπάζετε την κατσαρόλα με καπάκι και τα βάζετε στη φωτιά να αχνιστούν
για 7’ και να ανοίξουν.

Σερβίρετε τα μύδια σε πιατέλα πασπαλίζοντας με ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Καθαρίζουμε τις γαρίδες: Με ένα
κοφτερό μαχαίρι κόβουμε και
αφήνουμε στην άκρη το κεφάλι
και το κέλυφος, ενώ κρατάμε
μόνο την ουρά. Κάνουμε μια
τομή κατά μήκος της ράχης της
γαρίδας και αφαιρούμε το εντεράκι
τραβώντας το με τη βοήθεια μιας
οδοντογλυφίδας.
Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το μισό
ελαιόλαδο με τα κεφάλια από τις
γαρίδες και τα σοτάρουμε για 10
λεπτά. Σβήνουμε με το μπράντι και
προσθέτουμε το νερό. Βράζουμε

για περίπου 15-20 λεπτά και τα
περνάμε από ψιλή σήτα, ούτως ώστε
να πάρουμε καθαρό τον ζωμό. Θα
χρειαστούμε 400 ml. Αφήνουμε
στην άκρη.
Σε μια κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά,
ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο
και σοτάρουμε το κρεμμύδι με το
θυμάρι, για 2 λεπτά. Προσθέτουμε
το κριθαράκι και σοτάρουμε για
λίγα λεπτά, μέχρι να γυαλίσει.
Ρίχνουμε σταδιακά τον ζωμό με τον
τρόπο που μαγειρεύουμε το ριζότο
(μόλις απορροφηθεί η πρώτη δόση,
συνεχίζουμε με την επόμενη κ.ο.κ.).
Προσθέτουμε το μπούκοβο και
το αλάτι. Λίγο προτού χυλώσει το
κριθαρότο, ρίχνουμε και τις γαρίδες
και μαγειρεύουμε για περίπου 5
λεπτά.
Αποσύρουμε από τη φωτιά και
προσθέτουμε το βούτυρο και
την παρμεζάνα. Σερβίρουμε
πασπαλίζοντας με τον μαϊντανό.
Πηγή :TO BHMA

Μελιτζάνες ιμάμ
Το όνομά του, ιμάμ μπαϊλντί, σημαίνει ο ιμάμης λιποθύμησε,
γιατί ο μύθος θέλει τον πρώτο ιμάμη που το δοκίμασε να έχασε
τις αισθήσεις του από τη νοστιμιά του πιάτου
ΥΛΙΚΑ (για 4 άτομα)

4 μελιτζάνες φλάσκες,
κομμένες σε ροδέλες
2 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο και
αρκετό επιπλέον για το
τηγάνισμα
6 κρεμμύδια, σε φέτες
4 σκελίδες σκόρδο,
ψιλοκομμένες
2 φύλλα δάφνης
1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
αλάτι
6-8 κόκκους μαύρου πιπεριού
2 κόκκους μπαχαριού
4 μεγάλες, ώριμες ντομάτες, σε κυβάκια και 1 επιπλέον,
σε ροδέλες, για το τελείωμα
1 πρέζα ζάχαρη
1 κλαδάκι ρίγανη, ψιλοκομμένη
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε μια λεκάνη με αλατισμένο νερό βυθίζουμε τις
μελιτζάνες για 30 λεπτά. Σε μια κατσαρόλα, σε χαμηλή
φωτιά, ρίχνουμε τις 2 κ.σ. ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα
κρεμμύδια και το σκόρδο για 1-2 λεπτά. Προσθέτουμε
τα δαφνόφυλλα, τα 3/4 του μαϊντανού, το αλάτι, το
πιπέρι και το μπαχάρι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα,
μέχρι τα κρεμμύδια να μελώσουν και να βγάλουν τη
γλύκα τους. Προσθέτουμε τις ντομάτες και αφήνουμε να
σιγοβράσουν για 30 λεπτά.
Στραγγίζουμε τις μελιτζάνες από το νερό και τις
στεγνώνουμε καλά με χαρτί κουζίνας. Σε ένα τηγάνι,
ρίχνουμε ελαιόλαδο και μόλις κάψει τις τηγανίζουμε σε
δυνατή φωτιά μέχρι να χρυσίσουν. Τις αφαιρούμε από
το τηγάνι με τη βοήθεια μιας τρυπητής κουτάλας και τις
τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας για να
στραγγίξουν από τα λάδια.

Εκτέλεση

Όσα μύδια δεν ανοίξουν τα πετάτε και βγάζετε από τα υπόλοιπα το ψαχνό
τους. Περνάτε το ζωμό από σουρωτήρι στρωμένο με τουλπάνι και κρατάτε
στην άκρη περίπου 1 φλιτζάνι του τσαγιού για τη σάλτσα.
Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε μια ρηχή κατσαρόλα και σοτάρετε τις πιπεριές
μέχρι να μαλακώσουν. Πασπαλίζετε με το αλεύρι και ανακατεύετε με
σπάτουλα. Σβήνετε με το κρασί, προσθέτετε το ζωμό των μυδιών, τη
μουστάρδα διαλυμένη σε ελάχιστο νερό και πιπερώνετε.
Αφήνετε τη σάλτσα να βράσει μέχρι να δέσει ελαφρά.
Προσθέτετε τη φέτα και τα μύδια και ανακατεύετε τη σάλτσα για 1-2’ πάνω
στη φωτιά μέχρι να ζεσταθούν καλά τα μύδια και να λιώσει ελαφρά η φέτα.

250 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
2 κλωναράκια θυμάρι, ψιλοκομμένα
500 γρ. κριθαράκι χονδρό
5 γρ. μπούκοβο, σε σκόνη
20 γρ. αλάτι
100 γρ. βούτυρο αγελάδος, κρύο, σε
κύβους
150 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη
½ ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
Εκτέλεση

Δρακόπουλος, βοηθός φωτογράφου:
Μανώλης Κάπα, Επεξεργασία
εικόνας: Νίκος Παλιόπουλος, Food
styling: Ματίνα Πετρούτσα, Olivia
Webb
Υλικά (για 4 άτομα)
400 γρ. φρέσκες γαρίδες Νο 3
200 ml έ.π. ελαιόλαδο
100 ml μπράντι
700 ml νερό

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Aραδιάζουμε
τις μελιτζάνες σε ένα ταψί και με ένα κουτάλι τις
πιέζουμε ώστε να δημιουργηθεί μια μικρή λακκούβα.
Αλατοπιπερώνουμε και τις πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη.
Τις γεμίζουμε με το μείγμα των κρεμμυδιών και τις
γαρνίρουμε με τις ροδέλες της ντομάτας. Πασπαλίζουμε
με τον υπόλοιπο μαϊντανό και τη ρίγανη και ψήνουμε για
45-60 λεπτά.
Πηγή: TO BHMA

BC Health Coalition welcomes BC legislation GREGORIS AFXENTIOU
banning payment for blood and plasma collecO
tion
April 26, 2018
Victoria - The BC Health Coalition is commending the BC government’s action today to safeguard
the public blood and plasma collection system.
This morning Health Minister
Adrian Dix tabled the Voluntary
Blood Donations Act that will
ban payment for blood and plasma collection in B.C.
“This legislation will help
protect the health and wellbeing
of the many British Columbians
who rely on our voluntary blood
and plasma collection system,”
said Rick Turner, BC Health Coalition co-chair. “We welcome
this move to protect our life-saving public donor system and we
are hopeful that all members of
the legislature will support this
important legislation.”
In provinces where a for-profit
plasma collection company is

currently operating, the company
is selling the blood products on
the global market - making them
unavailable to Canadian patients.
“Making sure that the blood and
plasma collected in B.C. stays
in Canada is good for Canadian
patients and good for the public
health care system,” says Turner.
B.C., like all jurisdictions, has a
limited pool of potential donors.
Preventing pay-for-plasma
clinics from operating in the
province ensures that they will
not draw donors away from the
voluntary blood system.
In 2016 Canadian Blood Services warned provincial and federal governments that for-profit

n April 1st our Cypriot brothers celebrate the EOKA (National Organization of Cypriot Fighters) 1955-59 uprising
against the British colonial power seeking Cyprus’s independence.
This is dedicated to the second in command EOKA hero Gregoris
Afxediou who was killed by British forces at age 29 on March
3rd 1957. Afxediou fought all by himself for ten hours against the
British colonial forces before he was burn alive in the cave he had
barricaded himself near the Maxaira monastery.

collectors in Saskatchewan were
drawing donors away from the
voluntary blood system. CBS
has asked the provinces to put
the brakes on pay-for-plasma
and instead support their plan for
plasma self-sufficiency.
Ontario, Alberta and Quebec
have similar legislative bans in
place.

Yiannis Ritsos (1909-1990) the great Greek poet inspired by Afxediou heroics wrote a beautiful poem for him “Apoxairetismos”
FARE WELL”

The BC Health Coalition has
advocated, along with other safe
blood advocates, for a BC ban
on pay-for-plasma since 2016,
when private company Canadian Plasma Resources said they
planned to open pay-for-plasma
clinics in B.C.

The battle took place under the following circumstances. The
British security forces that had offered 5,000 British pounds for
information leading in the capturing of the second most wanted
Cypriot patriot Gregory Afxediou and had information that he was
hiding in the Mahera monastery. At the afternoon of March 2a
group pf 60 British troops moved on the monastery, surrounded it,
in hopes of arresting the Cypriot fighter.

High Representative/Vice-President Mogherini and Commissioners Avramopoulos and
King attend G7 meeting in Toronto
Brussels –April 23 2018- Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris
Avramopoulos and Commissioner for the Security Union Julian King will participate today and
tomorrow in the G7 meeting of Foreign and Security Ministers in Toronto, Canada, joining the
EU High Representative/Vice-President Federica Mogherini who has been participating in the
meeting of G7 Foreign Ministers since Sunday. High Representative/Vice-President Mogherini and the Foreign Minister of Canada, Chrystia Freeland yesterday announced that they will
co-host a meeting of all women foreign ministers in Canada this September. Building on the outcome of the G7 Interior Ministers meeting in Ischia, Italy last October, Commissioners Avramopoulos and King will join Ministers from Canada, Germany, France, Italy, Japan, the United
Kingdom and the United States of America to discuss steps towards building a more secure
world. The discussions will focus in particular on the fight against terrorism, the prevention of
violent extremism online and offline, trafficking in human beings, and building resilience against
the cyber threat and new forms of hybrid warfare. There will also be a joint discussion with
Ministers of Foreign Affairs on Russia, disinformation, foreign terrorist fighters and reinforcing
democracy.
The European Union is a full member of the G7, jointly represented by European Council President Donald Tusk and European Commission President Jean-Claude Juncker.

March 4 1957 report on the morning Greek Press:
Gregoris Afxediou widely regarded as vice leader of EOKA and
personal guard of EOKA leader general Grivas Digenis was killed
after he fought heroically for ten hours all by himself against
strong contingent of British forces in the Troodos mountain near
the Mahera monastery.

British soldiers arrested all the monks along with their abbot. In
the process of interrogation to obtain information about the hiding
place of Afxediou the monks were mistreated. Getting nowhere
from their interrogation and searching the area around the monastery the British discovered a cave where apparently Afxediou
and his company were hiding. The troops surrounded the location
around the cave and the presiding British officer Middleton called
Afxediou and his comrades to surrender. Four of his comrades
two of which also wanted for 5,000 British pounds each came
out and surrender to fight another day. Afxediou although was
left alone decided otherwise; to die for the cause of freedom of
his country. As another ancient Spartan Leader Leonidas replied
teasing the British soldiers” “molon lave” (come and get me). Four
British soldiers hoping to received the 5,000 ponds reward for his
arrest rushed in the cave only to meet the firing storm of Afxediou.
One soldier was killed the other three retreated. Middleton asked
for reinforces of helicopters that arrived shortly and the battle went
on for ten full hours. The British fire superiority did not work.
The teargas to get him out did not work either. Finally, they used
gasoline bombs that put the entire cave on fire. The fire eventually
consumed the body of the hero Afxediou.
The battle was over by 2:00 am. Afxediou burned body was
recovered later. Afxediou was 29 years of age and his occupation
was taxi driver. On the wanted list of the British forces Afxediou
was second after General George Grivas Digenis.
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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.
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Αποκλειστικό: Το σχέδιο της κυβέρνησης
για αναδιάρθρωση των τριών κατηγοριών
ποδοσφαίρου
29/04/18

διακοσμητικό χαρακτήρα αλλά
θα είναι σε θέση να επιβάλλει
πλήρως τη νομιμότητα και κυρίως
την οικονομική διαφάνεια σε όλες
τις ΠΑΕ. Ο στόχος είναι όλες οι
ομάδες να είναι απόλυτα καθαρές
σε ό,τι αφορά τα οικονομικά τους
στοιχεία και να μην επαναληφθούν
οι θλιβερές εικόνες του παρελθόντος
που έπαιρναν άδεια ΠΑΕ που δεν
πληρούσαν τους κανόνες. Πλέον
ο στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι
ιδιαίτερα αυστηροί και να μη μένει
ατιμώρητη η παραμικρή οικονομική
παρέκκλιση. Μάλιστα εξετάζεται
και η δυνατότητα το αναβαθμισμένο
τηλεοπτικό συμβόλαιο, που θα
δοθεί στις ΠΑΕ, να λειτουργεί
ωε εγγύηση και μέσω αυτού
να μπορούν να εισπράττονται
τυχόν οφειλές. Θυμίζουμε ότι
το τηλεοπτικό συμβόλαιο μέχρι
τώρα οι ΠΑΕ το παρουσίαζαν ως
εγγυημένο έσοδο στους φακέλους
για την απόκτηση αδειοδότησης
αλλά ήταν απλά χαρτιά και λόγια
του αέρα, καθώς ποτέ δεν είχαν
οι αρμόδιες αρχές προχωρήσει
σε κατάσχεση χρημάτων από το
συγκεκριμένο λογαριασμό.
ΤΑ «ΑΓΚΑΘΙΑ»

Οι ζυμώσεις για το πώς θα γίνει το
ελληνικό ποδόσφαιρο πιο ελκυστικό
και κυρίως πιο εμπορικό έχουν
ξεκινήσει από την Πολιτεία και την
ΕΠΟ. Σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος
της Κυριακής αποκαλύπτει όλο το
σχέδιο για την επόμενη ημέρα του
ελληνικού ποδοσφαίρου και τις
προϋποθέσεις ώστε να δοθεί μια
τελευταία ευκαιρία στις ομάδες για
να μπορέσουν να επιζήσουν.
Πρώτη και απαραίτητη προϋπόθεση
για να προχωρήσει το νέο σχέδιο
είναι μέσα σε αυτό να είναι και ο
Παναθηναϊκός. Αν οι «πράσινοι»
δεν μπορέσουν να σώσουν την
παρτίδα και υποβιβαστούν, τότε
όλες οι διεργασίες, που έχουν γίνει
μέχρι στιγμής, πάνε στράφι και δεν
προχωρά τίποτα. Για αυτόν άλλωστε
το λόγο ο υφυπουργός Αθλητισμού
Γιώργος Βασιλειάδης τονίζει ότι
πρέπει να βρεθεί λύση γιατί ο τυχόν
υποβιβασμός του Παναθηναϊκού θα
είναι μεγάλο πλήγμα για όλους.
Επίσης σημειώνουμε ότι το σχέδιο
αναδιάρθρωσης του ελληνικού
επαγγελματικού ποδοσφαίρου
αφορά την αγωνιστική περίοδο
2019-20 και όχι την ερχόμενη.
Πάμε τώρα στο πλάνο που αφορά
τις τρεις επαγγελματικές κατηγορίες
που θα αποτελούνται από μόλις 34
ομάδες. Αυτές χωρίζονται ως εξής:
• Σούπερ Λίγκα 1 με 12 ομάδες:
Θα είναι οι δέκα πρώτες στην τελική
βαθμολογία της περιόδου 2018-19
και οι δύο που θα ανέβουν από τη
Football League. Το πρωτάθλημα
θα έχει δύο γύρους και πλέι οφ για
την ανάδειξη του πρωταθλητή,
μεταξύ των ομάδων που θα
τερματίσουν στις θέσεις 1-6. Οι
θέσεις 7-12 θα παίζουν πλέι άουτ
για να υποβιβαστούν δύο. Μιλάμε
ουσιαστικά για το βελγικό πρότυπο
και αξίζει να σημειωθεί ότι η
συγκεκριμένη πρόταση υπήρχε και
πέρυσι το καλοκαίρι, εκφρασμένη
από τη Νova, αλλά τότε οι ΠΑΕ την
απέρριψαν.

για το ελληνικό επαγγελματικό
ποδόσφαιρο να αυξηθούν
περισσότερο και να φτάσουν κοντά
στα 83 εκατ. ευρώ. Μιλάμε για
μία πάρα πολύ μεγάλη αύξηση
αν αναλογιστεί κανείς ότι τα
μέχρι τώρα έσοδα του ελληνικού
ποδοσφαίρου ήταν 25 εκατ.
Από αυτά τα 83 εκατ. ευρώ, τα
53 εκατ. θα πάνε στις ομάδες
της Σούπερ Λίγκα 1. Η Σούπερ
Λίγκα 2 θα πάρει περίπου 27 εκατ.
ευρώ και άλλα 3 εκατ. ευρώ θα
μοιραστούν στις ΠΑΕ της Football
League. Μιλάμε ουσιαστικά για
ένα τεράστιο οικονομικό όφελος,
που οι ομάδες δεν θα μπορούσαν να
το φανταστούν ούτε στα καλύτερα
όνειρά τους. Σημειώνουμε πως μία
μικρομεσαία ομάδα της Σούπερ
Λίγκα με το ζόρι έφτανε να παίρνει
μέχρι τώρα 1,2 εκατ. ευρώ και με το
νέο σχέδιο θα μπορεί να εισπράξει
περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.

ΤΡΕΙΣ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑ
ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ
Τρία βήματα κρίνονται απαραίτητα
για να εγγυηθούν τη βιωσιμότητα
της αναδιάρθρωσης του
επαγγελματικού ποδοσφαίρου αλλά
και την έξοδό του από την πλήρη
απαξίωση που βρίσκεται αυτή τη
στιγμή.
1 Δομική αλλαγή στη διαιτησία:
Ξένοι διαιτητές στο ελληνικό
πρωτάθλημα, όπως θέλουν κάποιοι,
δεν προβλέπονται και δεν πρόκειται
να δούμε, αλλά η τριάδα των
αρχιδιαιτητών θα είναι από το
εξωτερικό. Μάλιστα οι πληροφορίες
μας αναφέρουν ότι ο Περέιρα
δύσκολα θα διατηρήσει τη θέση του
και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

• Football League με 12 ομάδες:
Σε αυτή την κατηγορία θα
αγωνιστούν οι δέκα ομάδες που
μένουν και δύο που θα προέλθουν
από την Γ’ Εθνική.
Οικονομικά δεδομένα
Εχει πολύ μεγάλη σημασία και το
οικονομικό σκέλος της συμφωνίας.

2 Εφαρμογή του VAR: Ο
τηλεδιαιτητής υποστηρίζεται
με θέρμη από την Πολιτεία και
την ΕΠΟ και θα είναι το νέο
στοιχείο στο νέο πρωτάθλημα
και απαραίτητη προϋπόθεση,
σύμφωνα με τους εμπνευστές της
επόμενης ημέρας του ελληνικού
ποδοσφαίρου, επιστροφής της
αξιοπιστίας. Σύμφωνα με τις
αποκλειστικές πληροφορίες του
«Ε.Τ.» της Κυριακής, θα μπει
στην ποδοσφαιρική μας ζωή λίγο
πριν ή λίγο μετά την παρέλαση
της 28ης Οκτωβρίου και μάλιστα
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτό
να επηρεάσει και την κλήρωση του
πρωταθλήματος. Δηλαδή θα μπει
κλειδάριθμος ώστε όλα τα ντέρμπι
να γίνουν μετά τη λειτουργία του
VAR.

Σύμφωνα με πληροφορίες του
Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής,
45 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από
το υφυπουργείο Αθλητισμού και
άλλα 35 εκατ. ευρώ από τη Nova.
Μάλιστα είναι πολύ πιθανό, όταν
το σχέδιο ολοκληρωθεί, τα έσοδα

3 Σύσταση ΕΕΑ: Εντός του
επόμενου χρονικού διαστήματος θα
ανακοινωθεί από το υφυπουργείο
Αθλητισμού και η νέα σύσταση
της Επιτροπής Επαγγελματικού
Αθλητισμού. Μία επιτροπή
που δεν θα έχει τον παλιότερο

• Σούπερ Λίγκα 2 με 10 ομάδες:
Θα συμμετέχουν οι έξι τελευταίες
ομάδες στο βαθμολογικό πίνακα
της Σούπερ Λίγκα την αγωνιστική
περίοδο 2018-19 και τέσσερις
ομάδες που θα προέλθουν από τη
Football League.

Το… δίδυμο Nova-ΕΡΤ και η
αντίδραση των ΠΑΕ
Από εκεί και πέρα, σε κάθε σχέδιο
πάντα υπάρχουν σημεία που
προβληματίζουν και σε αυτό δεν θα
μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση
το πλάνο για την αναδιάρθρωση των
επαγγελματικών κατηγοριών του
ελληνικού ποδοσφαίρου. Ενα από
αυτά είναι το πώς θα λειτουργήσει
το… δίδυμο Nova-ΕΡΤ που θα
είναι οι δύο τηλεοπτικές στέγες
των πρωταθλημάτων και κυρίως
του πρωταθλήματος της Σούπερ
Λίγκα 1, που θα είναι και το πιο
εμπορικό. Δεν θα είναι καθόλου
εύκολο τα δύο κανάλια να τα βρουν
μεταξύ τους, καθώς θα θέλουν να
έχουν το καθένα από τη μεριά του
τον τελευταίο λόγο σε ό,τι έχει
να κάνει με τον καταρτισμό του
προγράμματος και τα ματς που θα
αναλάβουν να μεταδώσουν.
Είναι δεδομένο πως η μοιρασιά
των μεγάλων αγώνων θα είναι ένας
γρίφος για δυνατούς λύτες που
δεν αποκλείεται να δημιουργήσει
και αρκετές κόντρες. Αυτό που
μπορεί να λειτουργήσει θετικά στη
συνύπαρξη των δύο καναλιών είναι
ότι θα επανέλθουν τα πλέι οφ με
την ανάδειξη του πρωταθλητή μέσα
από αυτά, καθώς θα αυξηθούν οι
αγώνες με ιδιαίτερη σημασία και
εμπορικότητα. Ακόμη ένα στοιχείο
που θα πρέπει να διερευνηθεί είναι
το πώς θα αντιμετωπίζουν οι ΠΑΕ
τη νέα κατάσταση που πάει να
διαμορφωθεί στο επαγγελματικό
ποδόσφαιρο. Είναι δεδομένο
πως καμία προσπάθεια για
αναδιάρθρωση των επαγγελματικών
κατηγοριών δεν πρόκειται να
περάσει αν οι ΠΑΕ αρνηθούν τα
όσα τους προταθούν.
Θυμίζουμε ότι μέχρι τώρα οι
ομάδες ήταν αρνητικές στο
ενδεχόμενο μείωσης στις
επαγγελματικές κατηγορίες. Κάτι
τέτοιο επιχειρήθηκε το περασμένο
καλοκαίρι. Στην αρχή αυτή η
πρόταση είχε γίνει αποδεκτή
ομόφωνα, αλλά στη συνέχεια η
Σούπερ Λίγκα έκανε πίσω και
μπλόκαρε μία εξέλιξη που όλοι
οι ουδέτεροι παρατηρητές είχαν
συμφωνήσει πως θα βελτίωνε το
προϊόν. Ανάλογη στάση τήρησαν
και με την πρόταση για πλέι
οφ στην οποία θα συμμετείχε
και ο πρωταθλητής. Θα πρέπει
να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα
με τις πληροφορίες μας, το
σχέδιο αναδιάρθρωσης που σας
παρουσιάζουμε είναι πλήρως
νομικά κατοχυρωμένο αλλά και
εγκεκριμένο από τις ΦΙΦΑ και
ΟΥΕΦΑ, κάτι που του δίνει πολύ
μεγάλη δυναμική και αφαιρεί
από τις ΠΑΕ που ενδεχομένως
να ήθελαν να αντιδράσουν τον
αντίλογο.
Από την έντυπη έκδοση του
Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

Σκληρό μήνυμα
Μαρινάκη στους παίκτες
του Ολυμπιακού
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/05/2018 (TA NEA)
Άστραψε και βρόντηξε ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά την ήττα
του Ολυμπιακού στα Γιάννενα από τον τοπικό ΠΑΣ με 3-0.
Ο διοικητικός ηγέτης των «ερυθρόλευκων» έστειλε μέσω
ανθρώπων του Ολυμπιακού σκληρό μήνυμα στους παίκτες.
«Κανονικά έπρεπε αντί να γυρίσετε να μείνετε όλοι εκεί διότι
δεν μπορεί να είστε παίκτες του Ολυμπιακού εσείς. Αντί να
σας πούμε καλές διακοπές θα σας πούμε να πάτε να πνιγείτε.
Και ισχύει για όλους σας. Παίκτες και προπονητές. Δεν κάνετε
ούτε για χαρτιά υγείας στο Ρέντη και δεν φταίει κανένας άλλος,
φταίω εγώ που σας πήρα και σας χρυσοπληρώνω», ήταν το
ξεκάθαρο μήνυμα του κ. Μαρινάκη.

Μπάσκετ: «Βασίλισσα» ξανά η ΑΕΚ,
κατέκτησε το Τσάμπιονς Λιγκ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ

Mε «χρυσά» γράμματα, όπως την πρώτη φορά της κατάκτησης του
κυπέλλου Κυπελλούχων, πριν από 50 χρόνια, η ΑΕΚ έγραψε την ιστορία
της και η κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ αποτελεί το τρίτο ευρωπαϊκό
στέμμα της «βασίλισσας» που νίκησε στον τελικό τους «πρίγκιπες» της
Μονακό (100-94).
«Χωρίς όνειρα και οράματα στην ζωή, δεν μπορείς να κοιτάς ψηλά και
να βάζεις στόχους» είπε ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος που
είχε οραματιστεί τον εορτασμό των 50 χρόνων από την κατάκτηση του
Κυπελλούχων, με την επιστροφή της ΑΕΚ σε ευρωπαϊκό «θρόνο», όπως και
έγινε στο κατάμεστο ΟΑΚΑ από 18.000 φίλους της «Ενωσης». Σε διάστημα
τριών μηνών, η ΑΕΚ κατέκτησε και δεύτερο τίτλο, μετά απ’ αυτόν του
Κυπέλλου, στο Ηράκλειο, κόντρα στον Ολυμπιακό και ενώ νωρίτερα είχε
αντικαταστήσει την Σωτήρη Μανωλόπουλο με τον Ντράγκαν Σάκοτα που
επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας για δεύτερη φορά, τα τρία τελευταία
χρόνια. Το τρόπαιο του Τσάμπιονς Λιγκ υψώθηκε προς την οροφή του
Ολυμπιακού σταδίου, από τα χέρια του αρχηγού, Ντούσαν Σάκοτα και των
συμπαικτών του, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο που
αδημονούσε για την απονομή. Το τριήμερο γιορτής των φίλων της ΑΕΚ,
άρχισε την Παρασκευή με την περιπετειώδη πρόκριση της ομάδας μπάσκετ
στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, συνεχίστηκε το Σάββατο με την φιέστα
της ποδοσφαιρικής ομάδας για την κατάκτηση του τίτλου στην Σούπερ
Λιγκ, μετά από 24 χρόνια και ολοκληρώθηκε πανηγυρικά με την στέψη
από την ευρωπαϊκή διοργάνωση που θεσπίστηκε από την FIBA και στον
δεύτερο, μόλις, χρόνο, το ελληνικό μπάσκετ έφτασε στην κορυφή, με την
επιτυχία της ΑΕΚ.
Με τους Πάντερ, Χάντερ, Γκριν, Σάκοτα να ξεχωρίζουν, αλλά και κάθε
παίκτη να κάνει «κατάθεση ψυχής», η ΑΕΚ επανέλαβε το σύνθημα που
είχαν ο Αμερικάνος, ο Τρόντζος, ο Ζούπας, ο Λαρεντζάκης, ο Τσάβας κι
άλλοι «ήρωες» του ‘68 και έλεγαν στην ταινία «1968» που προβλήθηκε
φέτος. «Νικήσαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να χάσουμε.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε ακόμα μία υπέρβαση απέναντι σε
έναν σπουδαίο αντίπαλο που «επιβίωνε» συνεχώς, έμενε κοντά στο σκορ,
αλλά στο φινάλε δεν είχε το κουράγιο να τα βάλει και με τους 19.000
φίλους της ΑΕΚ που έσπρωξαν τους κιτρινόμαυρους στην νίκη. Μια
νίκη που σε συνδυασμό με εκείνη επί της Μούρθια θα βάλει στα ταμεία
της ομάδας 1.000.000 ευρώ, μια νίκη που θα γεμίσει τους τραπεζικούς
λογαριασμούς των παικτών της «Βασίλισσας» με -συνολικά- 500.000 ευρώ
Σασπένς ως το τελευταίο λεπτό
Παίρνοντας δύναμη από την ενθουσιώδη ατμόσφαιρα, η ΑΕΚ ξεκίνησε
πολύ δυνατά το παιχνίδι και προηγήθηκε με 11-2 στο 3΄, αλλά στη συνέχεια
η Μονακό ισορρόπησε την κατάσταση, πλησιάζοντας στους 4 πόντους
(15-19). Με ένα σερί 5-0 στο τελευταίο λεπτό, όμως, το οποίο έγινε πράξη
με ένα τρίποντο του Κέβιν Πάντερ και ένα… πεταχτάρι του Δημήτρη
Μαυροειδή, η ΑΕΚ έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας διαφορά 9 πόντων
(29-20).
Η Μονακό μάζεψε γρήγορα τη διαφορά στο δεύτερο δεκάλεπτο (29-32),
αλλά η ΑΕΚ βρήκε και πάλι ρυθμό, έβαλε τα… μεγάλα σουτ και ανέβασε
γη διαφορά στους 10 πόντους (39-49) στο 18΄με ένα τρίποντο του Ντούσαν
Σάκοτα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους «κιτρινόμαυρους» να
προηγούνται με 53-44, χάρη σε ένα buzzer beater του καταπληκτικού Μάικ
Γκριν (13 πόντοι και 3 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο).
Η Μονακό μπήκε καλύτερα στο δεύτερο μέρος και με τον Ντι Τζέι Κούπερ
να οργανώνει εξαιρετικά τις επιθέσεις της, στήνοντας συνεχόμενα pick n’
roll, μείωσε στον πόντο (59-60). Η ΑΕΚ όμως, δεν έχασε το προβάδισμα
και με ένα επί μέρους σκορ 2-11 προηγήθηκε και πάλι με 10 πόντους
(61-71), χάρη σε ένα τρίποντο του Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Κι ενώ η ΑΕΚ
θα μπορούσε να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο έχοντας διψήφια διαφορά, η
Μονακό έτρεξε ένα σερί 7-0 στα τελευταία 44΄΄ και μείωσε σε 70-73, χάρη
σε δύο σπουδαία τρίποντα του Σέρχι Γκλαδίρ.
Η Μονακό μείωσε στους 2 (71-73) με την έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου,
αλλά ένα... τετράποντο του Κέβιν Πάντερ έφερε την ΑΕΚ στο +6 (71-77),
ενώ στη συνέχεια ένα νέο τρίποντο του Αμερικανού γκαρντ και ένα καλάθι
του Μάνι Χάρις διαμόρφωσε το 73-82 (33΄). Στη συνέχεια την σκυτάλη
πήρε ο Ντούσαν Σάκοτα, ενώ στο 35΄η διαφορά ανέβηκε για πρώτη φορά
στον αγώνα στους 12 (77-89). Η Μονακό δεν είχε πει την τελευταία της
λέξη και εκμεταλλευόμενη τα συνεχόμενα παιδικά λάθη της ΑΕΚ μείωσε
στους 3 (97-94) στο τελευταίο λεπτό, αλλά σε εκείνο το σημείο μίλησε ο
Ντελρόι Τζέιμς, ο οποίος έπαιξε εξαιρετική άμυνα στον Ντι Τζέι Κούπερ
και ευστόχησε σε δύο κρίσιμες βολές, οι οποίες διαμόρφωσαν το 99-94,
πριν «γράψει» ο Μάικ Γκριν το τελικό 100-94.

Η προσευχή του Μικρού .....
Καλέ μου ΘΕΟΥΛΗΣε παρακαλώ. να με βοηθήσεις να
είμαι καλό παιδάκι... να με προστατεύεις, και βοήθα
όλο τον κόσμο νάναι καλά.. και σε παρακαλώ Θεέ μου
μη βγάζεις στην τηλεόραση ένα κύριο... που τον λένε
ΑΝΤΩΝΗ, γιατί κάθε φορά που τον βλέπει ο μπαμπάς
μου λέει .. ‘’πες τα λεβέντη μου..’’ και τότε ο παππούς
τον μουντζώνει τον μπαμπά μου, γιατί λέει πως αυτός
ο Αντώνης είναι.... (λέει μια λέξη που η αγωγή μου δεν
μου επιτρέπει να πω, γιατί η δασκάλα λέει να μη λέμε
κακά λόγια)... και τότε ο θείος μου που είναι δημόσιος
υπάλληλος λέει πως μόνο ένας κύριος χοντρός είναι
καλός .. ΒΑΓΓΕΛΗ τον λένε .. και τότε η γιαγιά μου
τον μουντζώνει το θείο μου γιατί η γιαγιά μου ήταν στην
ΕΠΟΝ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.. αλλά κάθε φορά που
το λέει κλαίει, γιατί λέει .. ‘’και η Αριστερα σκατά τα
κάνανε’’.
Kαι καλά, αφού τα κάνανε σκατά γιατί δεν τα
καθαρίζουνε, για να πάψει να κλαίει η γιαγιά... και ο
ξάδελφός μου που πάει στο πανεπιστήμιο λέει πως ..
‘’όλοι είναι κλέφτες και πως αυτός θα ψηφίσει ΤΣΙΠΡΑ
‘’ γιατί λέει... “αυτός θα τους πηδήξει όλους”. Τώρα
ποιούς θα πηδήξει δεν ξέρω.. αλλά τι να πω... και η
άλλη μου ξαδέλφη που ο μπαμπάς της είναι αστυνόμος
λέει πως αυτοί ψηφίζουν χρυσή αυγή... μα εγώ δεν ξέρω
τι είναι αυτό ... αλλά ο παππούς λέει πως αυτοί είναι
φασίστες... οι φασίστες μάλλον ράτσα σκυλιών πρέπει
νάναι, γιατί ο παππούς μου όταν λέει φασίστες βάζει
μπροστά και τα κοπρόσκυλα.. ‘’κοπρόσκυλα φασίστες’’
λέει.
Kαι η μαμά μου είπε πως θα ψηφίσει Κουβέλη... αλλά
ο μπαμπάς μου της είπε πως αν ψηφίσει Κουβέλη να
ξεχάσει το κοκό για ένα μήνα. Και η μαμά μου είπε ...
‘’σκασίλα μου, κάλους θα βγάλει το χέρι σου’’. Θεούλη
μου δεν κατάλαβα τι σχέση έχουν όλα αυτά... στη μαμά
αρέσουν τόσο πολύ τα γλυκά..πώς θα μείνει χωρίς
γλυκό ένα μήνα ..και τα χέρια του μπαμπά θα βγάλουν
κάλους;;;
Μούρχεται να κλαίω... εγώ πάντως όταν μεγαλώσω
ήθελα να γίνω γιατρός.. αλλά τώρα το μετάνιωσα, θα
γίνω Τσοχατζόπουλος. Δεν ξέρω τι δουλειά είναι αυτό,
αλλά πρέπει να είναι πολύ καλή δουλειά και να βγάζεις
πολλά λεφτά γιατί ο μπαμπάς μου λέει. ‘’κουφάλα
Τσοχατζόπουλε τα κονόμησες’’. ΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧ
Θεέ μου είπα κακιά λέξη. Συγχώρα με. Μην το πεις
του μπαμπά γιατί τώρα που το χέρι του θα έχει βγάλει
κάλους, θα πονάω αν με δείρει... ευχαριστώ Θεέ μου

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
MAMA’S BOYS
Four brothers left home for University, and they became very successful
professionals
One evening, they chatted after having dinner together.
They discussed the birthday gifts they were able to give their elderly mother
.
The first said, “You know I had a big house built for Mama.”
The second said, “And I had a large theater built in the house.”
The third said, “And I had my Mercedes dealer deliver an SL600 to her.”
The fourth said, “You know how Mama loved reading the Bible and you
know she can’t read anymore because she can’t see very well. I met her
priest who told me about a parrot who could recite the entire Bible. It took
years to teach him. I had to pledge to contribute $50,000 a year for five years
to the church, but it was worth it. Mama only has to name the chapter and
verse, and the parrot will recite it.”
The other brothers were impressed. After the celebration Mama sent out her
“Thank You” notes.
She wrote: Andrew , the house you built is so huge that I live in only one
room, but I have to clean the whole house. Thanks anyway.”
“George, I am too old to travel. I stay home; I have my groceries delivered,
so I never use the Mercedes. The thought was good. Thanks.”
“Michael, you gave me an expensive theater with Dolby sound and it can
hold 50 people, but all of my friends are dead, I’ve lost my hearing, and I’m
nearly blind. I’ll never use it. Thank you for the gesture just the same.”
“Dearest Dimitri, you were the only son to have the good sense to give a
little thought to your gift.
The chicken you sent me was delicious Thank you so much.”
Love, Mama
I THINK YOU’RE THE FATHER OF ONE OF MY KIDS
A guy goes to the supermarket and notices an attractive woman waving at
him. She says ‘Hello!
He’s rather taken aback because he can’t place where he knows her from.
So he says, ‘Do you know me?’
To which she replies, ‘I think you’re the father of one of my kids.’
Now his mind travels back to the only time he has ever been unfaithful to his
wife and he says, ‘Are you the stripper from the bachelor party that I made
love to on the pool table with all my buddies watching while your partner
whipped my butt with wet celery?’
She looks into his eyes and says calmly, ‘No, I’m your son’s teacher.
ROMANCE
An older couple were lying in bed one night. The husband was falling asleep
but the wife was in a romantic mood and wanted to talk.
She said: “You used to hold my hand when we were courting.”
Wearily he reached across, held her hand for a second and tried to get back
to sleep.
A few moments later she said: “Then you used to kiss me.”
Mildly irritated, he reached across, gave her a peck on the cheek and settled
down to sleep.
Thirty seconds later she said: “Then you used to bite my Neck.”
Angrily, he threw back the bed clothes and got out of bed.
“Where are you going?” she asked.
“To get my teeth!”
***
O Τσίπρας αντιμετωπιζει μια κρισημη ψηφοφορία εμπιστοσυνης στη Βουλή
και δεν ξέρει τι να κάνει
Ξέρει ότι οι αριστεροί τον αμφισβητούν, η αντιπολίτευση λέει ότι τον
στηρίζει αλλά δεν είναι και σίγουρος κι έτσι σηκώνεται και πάει στο μαντείο
των Δελφών.
Ρωτά λοιπόν την Πυθία τι να κάνει..
Η Πυθία σκέφτεται και τελικά του λέει :
“ ΗΒΟΥΛΗΘΑΣΤΗΡΙΞΕΙΤΗΝΚΥΒΕΡΝΗΣΗ “
Φεύγει ο Τσίπρας χαλαρός, πάει στη Βουλή αλλά οι αριστεροί του τον
μαυρίζουν, η αντιπολίτευση του τα γυρνάει και η κυβέρνηση πέφτει.
Πάει όλο νεύρα στους Δελφούς λέει στη Πυθία:
- Καλά, ΕΣΥ δεν μου είπες ότι θα με στηρίξουν;;;
- Δεν κατάλαβες καλά, εγώ σου είπα:
“ Η ΒΟΥΛΗ ΘΑ ΣΤΗ ΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” !!
Ο Γιωρίκας και η Γαλλίδα

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ .. τα φιλιά μου στην Παναγίτσα ......

«Έπιασες το Μαγιόξυλο»;
Αυτή η φράση, συνηθίζεται να λέγεται σκωπτικά τη
πρώτη Μαΐου συνήθως στις γυναίκες. Στα παλιά χρόνια
η πρωτομαγιά ήταν ημέρα πολλών παγανιστικών εορτών,
τελετών και λατρείας προς τη φύση. Αντί του λουλουδένιου
στεφανιού που φτιάχνουμε σήμερα έφτιαχναν το Μαγιόξυλο
από κλαδιά καρποφόρων δένδρων. Το
Μαγιόξυλο συμβόλιζε τη γονιμότητα και την καρποφορία,
και σαν ένδειξη τιμής προς την μητέρα φύση οι γυναίκες
έπρεπε να συνευρεθούν ερωτικά με τους άντρες τους. Ετσι το
πέος μεταφορικά τουλάχιστον για τη μέρα της πρωτομαγιάς
απέκτησε και άλλο όνομα... ‘’Μαγιόξυλο’’.
Η έκφραση, λοιπόν, που λέγεται αυτήν την μέρα «Έπιασες τον
Μάη;» παραπέμπει στην εξόρμηση που κάναμε, στη φύση,
και φυσικά αν απολαύσαμε τη φύση ερωτικά.
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Ο Γιωρίκας είναι ένας έμπορος επίπλων κρεββατοκαμαρας και έφτασε στην
Γαλλία για επαγγελματικό ταξίδι.
Εκεί στο ξενοδοχείο που διέμενε γνώρισε μια πολύ όμορφη Γαλλίδα. Όμως
το πρόβλημα ήταν ότι αυτός μιλούσε μόνο αγγλικά και η άλλη μόνο γαλλικά
ετσι ήταν αδύνατο να συννενοηθούν με τα λόγια.
Έτσι αυτος έβγαλε ένα μπλοκάκι και ένα στυλό και ζωγράφισε ένα ταξί.
Αυτή του χαμογέλασε και πήραν ένα ταξι και πηγαν μια βόλτα σε ένα
πάρκο.
Αργότερα ζωγράφισε ένα τραπέζι σε ένα εστιατόριο και ένα ερωτηματικό
από δίπλα, αυτή συμφώνησε και έτσι πήγαν και για δείπνο.
Μετά το δείπνο, ζωγράφισε δυο χορευτές και αυτή ενθουσιάστηκε. Όλο
το βράδυ γυρνούσαν στα κλαμπ και όταν ξημερώματα πια γύρισαν στο
ξενοδοχείο, η Γαλλίδα του ζήτησε το μπλοκάκι. Αυτός της το έδωσε και
αυτή
ζωγράφισε ένα μεγάλο κρεβάτι και ένα ερωτηματικό και του το έδειξε
χαμογελώντας με νόημα.
Από τότε πέρασαν δυο μήνες και ο Γιωρίκας ακόμη αναρωτιέται πως
κατάλαβε η Γαλλίδα ότι ήταν έμπορος επίπλων...
Τρίτη Ηλικία !!!
Ήταν κάποτε τρείς γέροι σε ένα ΚΑΠΗ και κουβέντιαζαν τα προβλήματά
τους.
Λέει ο πρώτος:
“Κάθε πρωί που ξυπνάω στις 9, σηκώνομαι με πόνους στην κοιλιά. Τρέχω
στην τουαλέτα και παιδεύομαι δύο ώρες μέχρι να ενεργηθώ. Καταραμένη
δυσκοιλιότητα!”

Ο δεύτερος του απαντά:
“Αυτό δεν είναι τίποτα! Εγώ κάθε
πρωί ξυπνάω στις 8 με τη φούσκα
μου έτοιμη να σπάσει. Τρέχω στην
τουαλέτα και παιδεύομαι και πονάω
δύο ώρες μέχρι να κατουρήσω. Αχ,
καταραμένα νεφρά!”
Και τους απαντάει ο τρίτος:
“Άντε ρε, εγώ κάθε πρωί χέζω στις
8 κανονικά και στις 9 κατουράω με
άνεση !
Παραξενεμένοι οι άλλοι δύο τον
ρωτάνε:
“Και πού είναι το πρόβλημα;”
Ο τρίτος:
“Ξυπνάω στις 10!”
Οι ναυαγοί
«Τέσσερις ναυαγοί ηλικίας 20, 40,
50 και 70 ετών βρίσκονται σε ένα
νησί και σε απόσταση αναπνοής σε
ένα άλλο νησί βρίσκονται ισάριθμα
πανέμορφα μοντέλα.
Ο 20άρης λέει: -Γρήγορα να
κολυμπήσουμε να πάμε απέναντι
στα κορίτσια!
Ο 40άρης του απαντά: -Καλά μην
βιάζεσαι και τόσο.
Ο 50άρης προτείνει: -Εγώ λέω να
κατασκευάσουμε μία σχεδία
O 70άρης: - Για σταθείτε ρε παιδιά.
Γιατί να τα κάνουμε όλα αυτά;
Αφού κι από εδώ βλέπουμε!!!»
***
Στο καθαριστήριο: Ο
καταστηματάρχης: Γιατί φωνάζετε,
κυρία μου;
Δε βλέπω να΄ χει τίποτε αυτή η…
δαντέλα!
Η πελάτισσα: Δεν ήταν δαντέλα,
κύριε!
Ήταν… πουκάμισο!
***
Ξύπνα, αγόρι μου. Είναι ώρα να
πας σχολείο
-Ωχ… Δε θέλω να πάω.
-Πες μου δυο λόγους γιατί δε θέλεις
να πας
-Τα παιδιά με κοροϊδεύουν και οι
δάσκαλοι με μισούν. Να γιατί!
-Αυτός δεν είναι λόγος να μη θες
να πας σχολείο. Έλα, σήκω να
ετοιμαστείς
-Πες μου δυο λόγους γιατί πρέπει
να πάω στο σχολείο
-Λοιπόν… Ένας λόγος: Είσαι 52
ετών. Κι ένας δεύτερος; Είσαι ο
Διευθυντής!
***
Είναι ο Κωστίκας στο σπίτι του και
χτυπάει το τηλέφωνο.
– Έλα Κωστίκα, ο Γιωρίκας είμαι.
Θα έρθω από την Γερμανία και
θέλω αν γίνεται να με φιλοξενήσεις.
– Κ αι βέβαια φίλε μου. Ότι θέλεις.
– Να αν γίνεται, επειδή θα έρθω με
την Ferrari, αν γίνεται να φτιάξεις
ένα υπόστεγο για να την βάλω
μέσα, για να μην βρέχεται ή μου τη
σπάσει ή κλέψει κανένας.
– Και βέβαια. Θα ξεκινήσω
αμέσως.
Ξεκινάει να χτίζει ο Κωστίκας, τον
βλέπει ο γείτονας:
– Τι κάνεις εκεί, ρε Κωστίκα;
– Πω πω, γείτονα. Μεγάλη χαρά.
Έρχεται ο Γιωρίκας από την
Γερμανία και του φτιάχνω ένα
υπόστεγο να βάλει μέσα τη Ferrari
για να την προστατέψει.
– Μπράβο Κωστίκα. Καλά κάνεις.
Περνάει μια βδομάδα, δυο
βδομάδες. Βγαίνει ο γείτονας στο
μπαλκόνι και βλέπει ένα τεράστιο
υπόστεγο.
– Τι κάνει αυτός ο Κωστίκας, θα
σκάσω. Ρε Κωστίκα, τι κάνεις εκεί
πέρα;
– Αχ γείτονα, κακό που με βρήκε,
που να στα λέω. Με πήρε τηλέφωνο
ο Γιωρίκας και μου είπε ότι θα
έρθει με το τρένο τελικά.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ “ΓΝΩΜΗΣ” ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΑΠΟ ΤΙΣ 20 ΑΠΡΛΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΣΉΚΩΣΑΝ ΤΑ ΜΑΝΊΚΙΑ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ
ΑΚΟΥΡΑΣΤΑ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΔΕΞΙΑ :

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ OI IEΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ
Left - Right

ΦΩΤΟ: NΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΔΑΚΗΣ

Fr. George Tolias - Ypapanti Victoria
Rev. Deacon Demetrios Vickery - Ypapanti Victoria
Rev. Fr. Kosta Kaltsidis- Sts. C + H
Rev. Fr. Malisha Milanovic - Archangel Michael Serbian
Burnaby
Rev. Fr. Constantinos Economos - St. George
V. Rev. Fr. Peter Kondratyev - St. George
Rev. Fr. Demetrios Partsafas - Retired St. George
Rev. Fr. Dorotheos Tryfonopoulos- Retired St. Nicholas
Rev. Fr. Michael Tervo - St. Sophia Bellingham
Rev. Fr. Timoleon Prattas - Sts. Nicholas & Demetrios

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΗ &
ΦΡΑΖΕΡ ΒΑΛΛΕΗ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΨΗΣΕ ΕΠΤΑ ΑΡΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΟΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΟΥΡΕΗ “ΖΕΣΤΗ
ΓΩΝΙΑ” ΕΨΗΣΑΝ ΣΟΥΦΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ
ΓΕΥΜΑ
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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
Αριστερά: ο κ.
Κώστας Κοντογιαννάτος Πρό
εδρος της
Ζεστής Γωνιάς
δίνει το πιάτο
να του δώσουν
σουβλάκια για
να σερβίρει
τα μέλη που
ήρθαν για
φαγητό.

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.

Οι δύο Ελληνες και η ιστορία
του Αμερικανού πάστορα
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ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ
ΕΡΕΥΝΕΣ 10.04.2018 (Η Καθημερινή)

«Μπορεί να μιλήσουμε για κάποιες πτυχές της υπόθεσης των δύο Ελλήνων
στρατιωτικών και γι’ αυτή του πάστορα Μπράνσον και θα είναι σαν να μιλάμε για
το ίδιο πράγμα», τονίζει με νόημα στην «Κ» ο Τούρκος αναλυτής Αϊκάν Ερντεμίρ,
αναφερόμενος στον Αμερικανό ιερέα που συνελήφθη και κρατείται από τον Νοέμβριο
του 2016 στις τουρκικές φυλακές και στους δύο Ελληνες που κρατούνται στην
Αδριανούπολη. Πράγματι, οι δύο αυτές υποθέσεις έχουν πολλά κοινά στο πώς
εξελίσσονται και κυρίως στο πώς τις χειρίζεται η τουρκική πλευρά· σύμφωνα με
τον Eρντεμίρ, πρόκειται για δύο από τουλάχιστον 20 συλλήψεις που έχουν γίνει στο
πλαίσιο της «διπλωματίας της ομηρίας» του Ερντογάν.

Οταν πέρυσι στις 9 Μαρτίου ένας Αμερικανός δημοσιογράφος ρώτησε τον Τούρκο
πρωθυπουργό Γιλντιρίμ ευθέως εάν η Τουρκία ήλπιζε σε κάποια ανταλλαγή –π.χ.
με τον Γκιουλέν– εκείνος έδειξε να προσβάλλεται: «Είναι ανόητο και μόνο να
το αναφέρετε», είχε απαντήσει. Oταν αργότερα, όμως, θα αναφερθεί ξανά στο
συγκεκριμένο θέμα, θα πει κάτι που θυμίζει έντονα την πρόσφατη δήλωση του
Ερντογάν στη Βάρνα, όπου συνέδεσε για πρώτη φορά τους δύο Eλληνες με τους
οκτώ Τούρκους αξιωματικούς. «Οταν εμείς παλεύαμε να εκδοθεί ο Γκιουλέν που
οργάνωσε το πραξικόπημα», είχε πει ο Γιλντιρίμ, «ο Ομπάμα μας έλεγε να κάνουμε
υπομονή πως η δικαστική οδός θέλει χρόνο, τώρα όμως όλοι αγωνιούν και βιάζονται
να αποφυλακιστεί ο Μπράνσον». Αντίστοιχα, ο Ερντογάν είπε πρόσφατα για τους
δύο Ελληνες στρατιώτες: «Δεν είμαι πιο μεγάλος από τη Δικαιοσύνη (...) πρέπει να
περιμένουμε την απόφαση (...) δεν είναι δίκαιο αυτοί που ασχολούνται τόσο με τους
δύο Ελληνες στρατιώτες να μην έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα της έκδοσης των
Τούρκων στρατιωτών όταν τους ζητούσαμε».

Ο Αντριου Μπράνσον συμπλήρωσε ενάμιση χρόνο κράτησης στην Τουρκία,
διάστημα κατά το οποίο εκτιμάται ότι γίνεται «παζάρι» Αγκυρας - Ουάσιγκτον.
Στις 28 Σεπτεμβρίου, έναν χρόνο μετά την προφυλάκιση του Μπράνσον, ο ίδιος ο
Ερντογάν μίλησε για πρώτη φορά ανοικτά για την ανταλλαγή που ήλπιζε να πετύχει:
«Τους έχω πει (στους Αμερικανούς) δώστε μου τον πάστορά μου (τον Γκιουλέν)
και θα σας δώσω τον δικό σας πάστορα», θα πει σε μια ομιλία του σε Τούρκους
αστυνομικούς. «Είναι σαφές πως όλο αυτό το διάστημα γίνεται ένα “παζάρι” μεταξύ
Αμερικής και Τουρκίας», εξηγεί ο Τούρκος αναλυτής. Πολύ πρόσφατα και τα δύο
κόμματα της Γερουσίας ήταν έτοιμα να υπογράψουν ένα νομοσχέδιο κυρώσεων για
την Τουρκία εξαιτίας της παράνομης κράτησης του Μπράνσον και κάποιων άλλων
Αμερικανών. Αυτό, όμως, ξαφνικά «πάγωσε».
«Η πληροφόρηση που είχα ήταν πως έπρεπε να δοθεί μια ευκαιρία στη
διαπραγμάτευση που γινόταν πίσω από κλειστές πόρτες. Ακούγεται πως μέσα
Απριλίου θα υπάρξει θετική εξέλιξη. Προφανώς και θέλω να τον δω να επιστρέφει,
αλλά ανησυχώ για τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα επιτευχθεί», εξηγεί ο Ερντεμίρ. Τον
ρωτάμε εάν πιστεύει πως η Αμερική θα ήταν διατεθειμένη να συζητήσει την πρόταση
του Ερντογάν για ανταλλαγή με τον Γκιουλέν: «Ευτυχώς η Αμερική –σε αντίθεση
με την Τουρκία– είναι κράτος δικαίου όπως ακριβώς είναι και η Ελλάδα. Η έκδοση
του Γκιουλέν ή των οκτώ Τούρκων απλά δεν είναι απόφαση που μπορεί να πάρει μια
κυβέρνηση, οπότε η απάντηση είναι πως όχι. Φοβάμαι, όμως, πως θα υπάρξει κάποιο
άλλο αντάλλαγμα. Και αυτή είναι μια κακή εξέλιξη».
Η μυστική διαπραγμάτευση

«Φοβάμαι πως οι δύο Ελληνες θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην τουρκική
προεκλογική περίοδο», λέει ο Αϊκάν Ερντεμίρ (φωτ. από την προσαγωγή τους).
Ο Eρντεμίρ χρησιμοποίησε τον όρο αυτό στις αρχές του 2017. Πρώην βουλευτής
της αντιπολίτευσης, εργάζεται εδώ και δύο χρόνια στην Αμερική και κάποια στιγμή
κατάλαβε, όπως λέει, πως ανάμεσα στις μαζικές συλλήψεις υπήρχαν κάποιες που
έμοιαζαν να προσφέρουν στον Ερντογάν έναν μοχλό πίεσης. Η σύλληψη του
Αμερικανού πάστορα ήταν μία από αυτές, το ίδιο πιστεύει και για τους Ελληνες
στρατιώτες. «Δυστυχώς, όταν πρωτάκουσα για τη σύλληψή τους, ήξερα πως θα
υπάρχει κλιμάκωση, πως δεν υπήρχε καμία περίπτωση να τους απελευθερώσει
γρήγορα. Είναι απλά πολύ “βολικό” για την ατζέντα του Ερντογάν και πολύ φοβάμαι
πως οι δύο Ελληνες θα παίξουν κεντρικό ρόλο στην προεκλογική περίοδο που ξεκινά
στην Τουρκία», εξηγεί.

Αυτό, άλλωστε, φαίνεται πως έγινε στην περίπτωση του δημοσιογράφου Ντενίζ
Γιουτζέλ που αποφυλακίστηκε τον Φεβρουάριο μετά έναν χρόνο στις τουρκικές
φυλακές. Σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, ο Ερντογάν είχε αρχικά ζητήσει την
ανταλλαγή του με δύο Τούρκους αξιωματικούς του ΝΑΤΟ που είχαν ζητήσει
άσυλο από τη Γερμανία. Οταν κατάλαβε πως αυτό ήταν αδύνατον, ο στόχος της
διαπραγμάτευσης φαίνεται πως άλλαξε. «Ξέρουμε πλέον πως ο Γερμανός υπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε τουλάχιστον δύο φορές μυστικά για το συγκεκριμένο θέμα
με τον Τούρκο ομόλογό του. Λίγες ημέρες πριν από τη δίκη, ο Γιλντιρίμ δήλωνε πως
“σύντομα θα έχουμε καλά νέα” και το αεροπλάνο που τον μετέφερε στο Βερολίνο
είχε ναυλωθεί δύο ημέρες πριν το δικαστήριο. Είναι σαφές πως και οι δύο πλευρές
ήξεραν την έκβαση της δίκης πριν καν πραγματοποιηθεί. Προφανώς, υπήρξε κάποιο
deal, απλά δεν ξέρουμε ακόμα τι. Το πιθανότερο πως έχει να κάνει με εξοπλιστικά»,
αξιολογεί ο Ερντεμίρ.

Η σύλληψη
Ο Μπράνσον ήταν για 23 χρόνια επικεφαλής της προτεσταντικής εκκλησίας στη
Σμύρνη. Δύο μήνες μετά την απόπειρα του πραξικοπήματος έλαβε μια κλήση να πάει
με τη σύζυγό του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Είχαν και οι δύο κάνει
τα χαρτιά τους για να λάβουν τουρκική υπηκοότητα, οπότε θεώρησαν πως θα τους
ήθελαν για κάτι σχετικό. Αντ’ αυτού τον συνέλαβαν. Οι δικηγόροι του μέχρι πολύ
πρόσφατα δεν γνώριζαν καν τις κατηγορίες που του απέδιδαν, διάβαζαν παρ’ όλα αυτά
σε διάφορες φιλοκυβερνητικές εφημερίδες τις πιθανές κατηγορίες αλλά και τις ποινές,
όπως έγινε και στην περίπτωση των δύο Ελλήνων, που τουρκικό ειδησεογραφικό
πρακτορείο προεξοφλούσε τις ποινές με βάση κάποια υποτιθέμενα αδιάσειστα
στοιχεία τα οποία βέβαια δεν έχουν δοθεί στους δικηγόρους τους...
«Αυτή είναι, άλλωστε, και η συνήθης πρακτική: μια καλοστημένη μηχανή
προπαγάνδας που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας στην κοινή γνώμη για την
ενοχή του κατηγορουμένου πριν καν γίνει το δικαστήριο», σημειώνει ο Ερντεμίρ. Ο
ίδιος δεν μπορούσε να πιστέψει όλα αυτά που γράφονταν για τον ιερέα: «Τερατώδη
ψέματα που δεν θα μπορούσαν να σταθούν σε κανένα δικαστήριο και όμως μπήκαν
τελικά στο επίσημο κατηγορητήριο».

Το ζεύγος Μπράνσον είχε υποβάλει αίτημα για την τουρκική υπηκοότητα.
Για τον Τούρκο αναλυτή, τέτοιου είδους εξέλιξη είναι κακή για τους Ελληνες
στρατιωτικούς, για τον πάστορα και για όσους δυτικούς βρίσκονται ή θα βρεθούν
ξαφνικά σε ένα τουρκικό κελί: «Πρέπει όλοι να καταλάβουμε πως παίζοντας το
παιχνίδι του Ερντογάν και μπαίνοντας σε διαπραγμάτευση μαζί του απλώς τον
ενθαρρύνουμε να συλλάβει και άλλο κόσμο, νομιμοποιούμε δηλαδή τη “διπλωματία
της ομηρίας”, γιατί απλά του δείχνουμε πως η πρακτική αυτή λειτουργεί. Μόνο ένα
ξεκάθαρο μήνυμα από τη Δύση μπορεί να επαναφέρει τον Ερντογάν στη λογική και
στην παραδοσιακή οδό της διπλωματίας», καταλήγει.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
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Άνω: Κυρίες της Φιλοπτώχου Αγίου Γεωργίου παραμονές του Πάσχα, χαμογελαστές
στην προετοιμασία για τα πασχαλινά τσουρέκια.

Αποστολή: καταστρέψτε την οικογένεια
Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε πριν από
επτά χρόνια. Τώρα που οι μαγαρισιές
και η ασέλγεια γίνονται νόμος- «Δεν
μπορούμε για λόγους ισότητας και
συνταγματικότητας να εξαιρέσουμε τα
ομόφυλα ζευγάρια από την αναδοχή”
δηλώνει ένα πτώμα υπουργικό –και
παρακολουθούμε την μετατροπή της
πατρίδας μας, σε Σόμομα και Γόμορα,
τον πλήρη εξευτελισμό του θεοϊδρυτου
θεσμού της οικογένειας, καλό είναι να
θυμηθούμε τι γράφουν τα σχολικά βιβλία
γι’ αυτήν. ‘Όπως τόσα χρόνια συμβαίνει
με την γενοκτόνο μας Τουρκιά, που τα
κοπροκάναλα, μας την παρουσιάζουν
τάχα και «νοικοκύρη λαό», τον ίδιο λαό
που έσφαζε χιλιάδες Κύπριους πριν από
40 χρόνια, κατά παρόμοιο τρόπο, και το
τρισάθλιο υπουργείο Παιδείας, μαγαρίζει,
με τα βλάσφημα και καρκινογόνα
«πνευματικώς» βιβλία και προγράμματά
του, τα παιδιά σας ΕΛΛΗΝΕΣ. Ας
ακούσουμε τι μας κανοναρχεί το αθάνατο
’21 και ας πράξει ο καθείς κατά την
συνείδησή του.
«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα
και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’
νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
Στρατηγός Μακρυγιάννης
Κάποτε πλησίασε τον τροπαιούχο
νομπελίστα μας ποιητή Γιώργο Σεφέρη,
ένας ξένος διαπρεπής συνομιλητής,
«πειράζων αυτόν και λέγων»: «Μα
πιστεύετε σοβαρά ότι είστε πραγματικά
απόγονοι του Λεωνίδα και του
Θεμιστοκλή;».
Απαντά ο Σεφέρης:
«Όχι, είμαστε απόγονοι μονάχα της
μάνας μας, που μας μίλησε Ελληνικά,
που προσευχήθηκε ελληνικά, που
μας νανούρισε με παραμύθια για τον
Οδυσσέα, τον Ηρακλή, τον Λεωνίδα
και τον Παπαφλέσσα, και ένιωσε την
ψυχή της να βουρκώνει την Μεγάλη
Παρασκευή, μπροστά στο ξόδι του
νεκρού Θεανθρώπου».
(Το απόσπασμα περιέχεται στο βιβλίο της
Μερόπης Σπυροπούλου, «Οικογένεια
ώρα μηδέν», εκδ. «Αρχονταρίκι», σελ.
131). Δεν ξέρουμε αν κατάλαβε ο…
«πειραστής» ξένος την απάντηση του
ποιητή, ο οποίος εξυμνεί την μάνα τη
Ρωμηά και την οικογένεια, πριν αυτή
ανοίξει τα πορτοπαράθυρά της και
εισβάλλουν στο ευλογημένο καταφύγιο
του Γένους, ο μαγαρισμένος αγέρας του
δήθεν εξευρωπαϊσμού μας. Και η κρίση
«τηγανίζει» και ταλανίζει κυρίως την
οικογένεια.
Δεν σκοπεύω να γράψω για την
σπουδαιότητα και ιερότητα του
οικογενειακού θεσμού. Αυτό ακόμα και
οι ανίατα προοδευτικοί το κατανοούν.

Το βλέπω στο σχολείο. Για τα δικά
τους βλαστάρια γίνονται κέρβεροι.
Απαιτούν και πειθαρχία και καλή παιδεία,
επιλέγουν τα καλύτερα και ακριβότερα
κολέγια. Τις προοδευτικές σαχλαμάρες
και ψευτοδημοκρατικότητες τις αφήνουν
για τα παιδιά του, δηκτικώς λεγόμενου,
κοσμάκη. Και οι αφελείς ζητωκραυγαστές
τούς πιστεύουν και τους ψηφίζουν.
Στο βιβλίο «οικογένεια σε κρίση»
(συλλογικός τόμος) διαβάζω σ’ ένα
κείμενο της Ντίνας Πετροπούλου. «Από
την δεκαετία του 1970, το διαζύγιο είναι
ένα κοινωνικό φαινόμενο με αυξητική
τάση σε όλο τον δυτικό κόσμο. Στις
ΗΠΑ για την τριετία 1977-79 ένας
στους δύο γάμους κατέληγε σε διαζύγιο,
ποσοστό που ανακοινώθηκε και στη
χώρα μας 30 χρόνια μετά».
(«Αν θέλεις να δεις την Ελλάδα του
μέλλοντος επισκέψου την σημερινή
Αμερική», λέει ένα επιτυχημένο ρητό).
Στο ίδιο κείμενο περιέχεται και το όνειρο
ενός πεντάχρονου παιδιού. Το ρώτησαν τι
θα γίνει, όταν μεγαλώσει.
Απάντηση: «Ξέρεις εγώ όταν μεγαλώσω
θα γίνω επιστήμονας… μεγάλος
επιστήμονας… και θα φτιάξω μια
κόλλα, την πιο δυνατή κόλλα του
κόσμου… για να κολλήσω την μαμά και
τον μπαμπά». Το μικρό παιδί ψάχνει την
«κόλλα». Σε τούτο τον τόπο ξέρουμε,
ήξεραν οι παλιότεροι – αυτό λέγεται
Παράδοση – πως η μόνη «κόλλα»,
ατσάλινη και συμπαγής, που ένωνε δία
βίου το ζευγάρι είναι ο Χριστός.
«Ένθα ανήρ και γυνή και παιδία και
τοις της αρετής συνδεδεμένοι δεσμοίς,
εκεί μέσος ο Χριστός», γράφει ο άγιος
Χρυσόστομος. («Εις Γεν.», λόγος Ζ’, 5,
ΕΠΕ 8,140).
Όταν φεύγει ο Χριστός, από το «μέσον»
και στην θέση του μπαίνει η καριέρα,
η καλοπέραση, η ηδονοθηρία και η
αδιαφορία τότε ο όμορφος και «χρηστός
ζυγός» του γάμου καταλήγει σε διαζύγιο.
(Και ας με συγχωρέσουν κάποιοι -δεν
μέμφομαι και δεν κρίνω κανέναν, για
τα παιδιά γράφω- σπάνια βλέπουμε στα
σχολεία, παιδιά διαλυμένων οικογενειών,
στις οποίες υπάρχει αναφορά στο Χριστό
και την εκκλησία μας.
Σπάνια βλέπουμε διαζύγια σε
πολύτεκνες οικογένειες, γιατί τα
παιδιά μεγαλώνουν με το «εμείς» και
όχι με το καταστροφικό «εγώ» του
μοσχοαναθρεμμένου μοναχογιού ή της
μοναχοκόρης. Σκέφτομαι, αν θέλουν τα
νέα ζευγάρια να τιμωρήσουν το ελεεινό
κρατίδιο του μνημονίου, ας κάνουν
πολλά παιδιά. Οι στατιστικές λένε ότι
τα περισσότερα παιδιά γεννήθηκαν
την περίοδο της Κατοχής, εν μέσω
φρικτής και ανείπωτης σκλαβιάς. Με

Πωλείται Επικερδής Επιχείρηση

-

Food Cart with Down Town Location
(Denman & Robson)
Food Truck with Full Kitchen
All Contacts, All City Benefits
All Events Bookings
Aφροδίτη 778-999-2535

Call:

Μόνο σοβαρές προτάσεις

5-6 παιδιά και φόρους δεν πληρώνεις και
εργασία βρίσκεις και ο Θεός βοηθάει.
Κατανοώ τις αντιδράσεις. Πώς θα τα
μεγαλώσουμε, τι θα απογίνουν, είμαστε
άνεργοι, μέλλον ζοφερό. Σε λίγα όμως
χρόνια θα διδάσκουμε και θα παίρνουν
τα προνοιακά επιδόματα οι οικογένειες
και τα παιδιά από το Μπαγκλαντές και
το Πακιστάν. Ή μήπως περιμένουμε
να λύσει την βραδυφλεγή βόμβα της
λαθρομετανάστευσης ο κ. Χρυσοχοϊδης;
Όπως το έλυσε στην προηγούμενη
θητεία-κοροϊδία του).
Κι αν σήμερα «μες στην ερημιά του
κόσμου» έχουμε περισσότερο ανάγκη
την οικογένεια, έρχονται τα τρισάθλια
κουρελουργήματα «περιοδικά ποικίλης
ύλης» -βιβλία γλώσσας- και ευτελίζουν
πλήρως τον ιερό θεσμό. Την εποχή του
άκρατου ατομισμού και… κανιβαλισμού
το «Νέο Σχολείο» τους, επιδιώκει να
προσβάλλει και να μειώσει την σημασία
που είχε -και έχει ακόμα- ως κοινωνική
αξία και πρότυπο στην πατρίδα μας
η οικογένεια (με τους δύο γονείς να
ζουν μαζί και να φροντίζουν τα παιδιά
τους). Πουθενά στα βιβλία αυτά δεν θα
βρεις αυτό το εξαιρετικό που γράφει
στο βιβλίο του «χάνω το παιδί μου», ο
αειθαλής δάσκαλός μας Κωνσταντίνος
Γανωτής, ότι «η οικογένεια είναι μια
αγκαλιά προσώπων που αγαπιούνται και
αγαπιούνται γι’αυτό που είναι και είναι
εικόνες Θεού, γεννημένοι για την αιώνια
ζωή στη βασιλεία του Θεού». (σελ. 76).
Σ’ όλο το Δημοτικό ελάχιστες αναφορές
γίνονται στην οικογένεια και στον
ανθρωποποιό ρόλο της. Στην Στ’ τάξη,
(γλώσσα, β’ τεύχος) υπάρχει ενότητα
με τίτλο «συγγενικές σχέσεις». Στο
κείμενο «ώρες με την μητέρα μου»,
διαβάζουμε: Η μαμά μου… με τον
μπαμπά μου παντρεύτηκαν από έρωτα
στο άψε-σβήσε και οι ευχές που τους
έδωσε ο παπάς όταν τους πάντρεψε
πραγματοποιήθηκαν. Απόκτησαν
καρπόν κοιλίας, δηλαδή εμένα και
τον αδελφό μου». Ρηχή ειρωνεία,
απαράδεκτη για σχολικό βιβλίο (σελ. 84).
Στο κείμενο «πρέπει να φανώ γενναίος»,
το μοναχοπαίδι μιας οικογενείας, καλείται

να επιδείξει την εξής γενναιότητα: να
πάει διακοπές μόνο του, για να περάσουν
οι γονείς του, προφανώς, καλύτερες
διακοπές, χωρίς τις δεσμεύσεις από την
παρουσία του μικρού τους παιδιού (σελ.
89).
Στο επόμενο κείμενο με τίτλο «μία
οικογένεια ανάμεσα στις άλλες», αφού
περιγράφει ένα παιδί, τρίτης δημοτικού,
τα «είδη» των οικογενειών (πυρηνική,
μονογονεϊκή, «ξαναπαντρεμένων»)
στο τέλος το παιδί αποφαίνεται:
«Όταν μεγαλώσω και κάνω δική μου
οικογένεια, δεν ξέρω ακόμα πώς θα
μοιάζει…». (Το κείμενο είναι από
το περιοδικό «ερευνητές», της εφ.
«Καθημερινή»). Ολόκληρη ενότητα,
χωρίς ένα κείμενο προβολής μιας
φυσιολογικής οικογένειας. Πλήρης
καταρράκωση του θεσμού και σαφές
«δίδαγμα» στα παιδιά: δεν υπάρχει
οικογένεια, «να είσαι ο εαυτός σου», μην
ελπίζεις σε παρωχημένα πράγματα.
Στο Γυμνάσιο τα πράγματα είναι πολύ
χειρότερα. Εδώ κυριαρχούν κείμενα
καταθλιπτικά, ακατάλληλα για παιδιά,
διασύρονται οι γονείς, απαξιώνεται
πλήρως η παραδοσιακή, «ομαλή»
οικογένεια. Στα «κείμενα νεοελληνικής
λογοτεχνίας», Α’ γυμνασίου, στο διήγημα
του Λ. Τολστόι, με τίτλο «Ο παππούς και
το εγγονάκι», ο γιος και η νύφη φέρονται
βάναυσα και απάνθρωπα στον ανήμπορο
γέρο-πατέρα, έως ότου μαθαίνουν από
τον μικρό εγγονό να του φέρονται σωστά.
Στην σελ. 45 στο κείμενο «Νινέτ» της
Ζωρζ Σαρή περιγράφεται, κατά την
εισηγητική σημείωση της συγγραφικής
ομάδας, «η αδυναμία επαφής των γονιών
με τα παιδιά τους και με τις ενοχές που
συχνά αισθάνονται αυτοί», όπως και «η
κρίση ταυτότητας, την αγωνία, δηλαδή,
του παιδιού για την καταγωγή του, τους
γονείς, τις ρίζες του».
Στην σελ. 49, στο απόσπασμα με
τον τίτλο «Τα πράγματα στρώνουν
περισσότερο», από το μυθιστόρημα
«Η εποχή του υακίνθου», της Τούλας
Τρίγκας, η ηρωίδα, ένα νεαρό κορίτσι,
καταγράφει τις εμπειρίες της από το
διαζύγιο των γονέων και το δεύτερο γάμο

(Συνέχεια στη σελίδα 18)
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Μέι - Βρετανία: Νέα ήττα στη Βουλή των Λόρδων για το Brexit Σε τροχιά ρήξης ΗΠΑ - Τουρκία
Ψηφίστηκε τροπολογία που εμποδίζει την κυβέρνηση στην αποχώρηση από την ΕΕ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 30/04/2018 (ΤΟ ΒΗΜΑ)
Μία ακόμα ήττα στη διαδικασία έγκρισης του νομοσχεδίου περί εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ
υπέστη στη Βουλή των Λόρδων η κυβέρνηση της Τερέζα Μέι.
Το σώμα της Βουλής των Λόρδων υπερψήφισε τροπολογία στο νομοσχέδιο για το Brexit με την
οποία αναγνωρίζει στο βρετανικό κοινοβούλιο την εξουσία να εμποδίσει τη βρετανική κυβέρνηση
να προχωρήσει στη διαδικασία αποχώρησής της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει
επιτευχθεί συμφωνία με τις Βρυξέλλες.
Η πρόταση εγκρίθηκε με 335 ψήφους υπέρ έναντι 244 κατά. Μετά τη συζήτησή του στη Βουλή των
Λόρδων, η τροπολογία πρέπει να κατατεθεί εκ νέου ενώπιον των βουλευτών, εντός των επόμενων
εβδομάδων, οι οποίοι την είχαν ψηφίσει τον Ιανουάριο και επομένως θα μπορούσαν να την καταργήσουν
ή να την τροποποιήσουν.
Η συντηρητική κυβέρνηση της Τερέζας Μέι είχε κατά το παρελθόν διαβεβαιώσει ότι θα έδινε στο
κοινοβούλιο την ευκαιρία να ψηφίσει επί της συμφωνίας του διαζυγίου. Όμως, στην περίπτωση
απόρριψής της, η μοναδική επιλογή που θα της απομένει θα είναι η έξοδος χωρίς συμφωνία, προοπτική
που προκαλεί ανησυχία στις βρετανικές επιχειρήσεις.
Η τροπολογία που υιοθετήθηκε σήμερα δίνει στους κοινοβουλευτικούς τη δυνατότητα «να προτείνουν
τη διεξαγωγή νέων διαπραγματεύσεων», ήτοι να αποφασίσουν την παραμονή στην ΕΕ, εξήγησε ο
Συντηρητικός Ντάγκλας Μάρτιν Χογκ, μέλος της Βουλής των Λόρδων.
Αυτή η ψήφος συνιστά άλλον έναν κόλαφο για τη βρετανική κυβέρνηση μετά την έναρξη των
διαβουλεύσεων επί του νομοσχεδίου από τη Βουλή των Λόρδων, που στην πλειοψηφία της τάσσεται
υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, και αποτυπώνει τον διχασμό στο κυβερνών κόμμα για το θέμα του Brexit.
Πριν καν υιοθετηθεί, η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι μια τέτοια πρόταση θέτει τον κίνδυνο να
«αποδυναμώσει τη θέση της Βρετανίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το Brexit»,
σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της Τερέζας Μέι.
Κατά τη διάρκεια του Απριλίου, τα μέλη της Βουλής των Λόρδων, που είναι μη αιρετά, υπερψήφισαν
την πρόταση ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ να παραμείνει σε ισχύ στη βρετανική
νομοθεσία και ενέκριναν μια τροπολογία που έθετε υπό αμφισβήτηση τα κυβερνητικά σχέδια το Λονδίνο
να εγκαταλείψει την τελωνειακή ένωση.

Οι Αμερικανοί χτίζουν στο ιρακινό
Κουρδιστάν ένα τεράστιο Γενικό
Προξενείο κόστους 600 εκ. δολαρίων
23 Απριλίου 2018

Παρουσία του Αμερικανού πρέσβη
στο Ιράκ, Ντάγκλας Σίλιμαν, και
του πρωθυπουργού του αυτόνομου
ιρακινού Κουρδιστάν, Νετσιρβάν
Μπαρζανί, έγινε τη Δευτέρα η
τελετή θεμελίωσης του νέου
Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ
στην κουρδική πρωτεύουσα
Ερμπίλ.
Το νέο αμερικανικό διπλωματικό
κτίριο θα είναι το μεγαλύτερο
προξενείο των ΗΠΑ στον κόσμο,
στην πραγματικότητα πρόκειται
για μια πλήρως επανδρωμένη
πρεσβεία.
Μέχρι και τώρα οι Ηνωμένες
Πολιτείες νοικιάζουν κτίρια από
ντόπιους στις οποίες στεγάζουν τις προξενικές τους Αρχές στο ιρακινό Κουρδιστάν.
Το πρώτο αμερικανικό Προξενείο στο ιρακινό Κουρδιστάν άνοιξε τον Φεβρουάριο του 2007 και
αναβαθμίστηκε σε Γενικό Προξενείο το 2011.
«Το νέο προξενικό κτίριο διακηρύσσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στέκονται στο πλευρό του λαού
της επικράτειας του ιρακινού Κουρδιστάν, καθώς οικοδομεί ένα μέλλον που θα είναι λαμπρότερο από το
παρελθόν», δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης Ντάγκλας Σίλιμαν.
Ο Αμερικανός Πρέσβης αναφέρθηκε και στην ενδυνάμωση των αμερικανοκουρδικών επιχειρηματικών
σχέσεων.
Ο πρωθυπουργός Μπαρζανί από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Σίλιμαν και τον συνεχάρη για την
έναρξη της οικοδόμησης.
«Το βλέπουμε ως ένα σημαντικό και πολύτιμο βήμα και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί επιτυχώς και
εντός προθεσμίας», πρόσθεσε.
Το νέο κτίριο του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ στην Ερμπίλ θα κοστίσει 600 εκ. δολάρια, κόστος που
φανερώνει πόσο σημαντικό θεωρούν οι Αμερικανοί το Κουρδιστάν για το παρόν και το μέλλον.
Η έκταση που χτίζεται το Γενικό Προξενείο είναι 200.000 τετραγωνικά μέτρα και η τοποθεσία
βρίσκεται πάνω στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ερμπίλ με τη Σακλάουα.
Πηγή:tribune.gr

για το προσωρινό «παγώμα»
στην πώληση αμυντικού
εξοπλισμού

«Λανθασμένη» και «παράλογη» χαρακτηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών
της Τουρκίας την πρόταση Αμερικανών βουλευτών να επιβληθούν κυρώσεις
στον αμυντικό τομέα της χώρας.
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η προσέγγιση των
ΗΠΑ στο θέμα αυτό δεν αρμόζει σε συμμαχικές χώρες και ότι η Άγκυρα
θα προχωρήσει σε αντίποινα, εφόσον διακοπούν οι πωλήσεις αμυντικών
συστημάτων.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk ο
Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι η πρόταση που έχει κατατεθεί στη Βουλή
των Αντιπροσώπων και αφορά την προσωρινή αναστολή των πωλήσεων
οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των μαχητικών
αεροσκαφών F-35, στην Τουρκία είναι λανθασμένη και παράλογη.
Υπενθυμίζεται ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ, ύψους 717
δισ. δολαρίων, λεπτομέρειες του οποίου έδωσε την Παρασκευή στη
δημοσιότητα η Βουλή των Αντιπροσώπων προβλέπει μεταξύ άλλων το
προσωρινό πάγωμα πώλησης όπλων στην Τουρκία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, η Επιτροπή Άμυνας του
Κογκρέσου αναμένεται να συζητήσει την επόμενη εβδομάδα την έγκριση
του αμυντικού προϋπολογισμού που όχι μόνο εξετάζει τις αμυντικές
δαπάνες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα χρησιμοποιηθούν.
Και όλα αυτά, όπως σημειώνεται, με το βλέμμα στραμμένο στον
ανταγωνισμό με την Ρωσία και την Κίνα και στο ενδεχόμενο διακοπής
πώλησης αμυντικών συστημάτων στην Τουρκία.
Στην Πράξη Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ (NDAA)
περιλαμβάνονται βασικές αρχές για την άσκηση πολιτικών, αλλά και για
την έναρξη ή διακοπή προγραμμάτων εκσυγχρονισμού ή απόσυρσης πλοίων
και αεροσκαφών.
Μεταξύ άλλων, μέσω του νομοσχεδίου αυτού, η Επιτροπή, ζητά από το
υπουργείο Αμυνας να δώσει στο Κογκρέσο μια έκθεση για τις σχέσεις
μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση της έκθεσης θα
«παγώσει» η πώληση εξοπλισμού, όπως τα αεροσκάφη τύπου F-35, προς
την Τουρκία.
Αν και η Τουρκία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, οι σχέχεις μεταξύ
Αγκυρας και Ουάσιγκτον έχουν επιδεινωθεί τελευταία. Η Τουρκία,
σημειώνει το Reuters, υποστήριζε τη μάχη των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού
Κράτους, ωστόσο είναι οργισμένη με τη στήριξη που οι ΗΠΑ παρέχουν
στους Κούρδους μαχητές στη Συρία.
Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ ανησυχούν για την αγορά των ρωσικών συστημάτων
S-400 από την Τουρκία και ζητούν την άμεση απελευθέρωση του πάστορα
Άντριου Μπράνσον και όλων των Αμερικανών που κρατούνται σε
τουρκικές φυλακές.
Το NDAA απέχει ακόμη πολύ από το να γίνει νόμος των ΗΠΑ. Η
τελική μορφή του θα προκύψει κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των
εκπροσώπων της Βουλής και της Γερουσίας που θα συζητήσουν τις
διαφορετικές εκδοχές του κειμένου που θα εγκριθούν από τα δύο σώματα
του Κογκρέσου αργότερα φέτος.

Γιατί οι Γερμανοί βιομήχανοι
τρέμουν τον Τραμπ: «Θα μας
τσακίσει» λένε
28 Απριλίου 2018,
Γερμανοί επιχειρηματικοί ηγέτες εξέφρασαν απογοήτευση για
το αποτέλεσμα των συνομιλιών ανάμεσα στην καγκελάριο της
Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ, λέγοντας ότι φοβούνται ότι θα επιβάλει δασμούς στις
εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.
Οι ΗΠΑ επέβαλαν τον Μάριο δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα
και 10% στις εισαγωγές αλουμινίου, όμως έδωσαν προσωρινή
εξαίρεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 1η Μαΐου.
Ο Ντ. Τραμπ θα αποφασίσει τότε εάν θα κάνει την εξαίρεση μόνιμη.
«Λυπάμαι για το γεγονός οτι η επίσκεψη της καγκελαρίου στην
Ουάσιγκτον δεν είχε απτά αποτελέσματα όσον αφορά τα επίμαχα
ζητήματα ανάμεσα στη Γερμανία και τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντίτερ
Κεμπφ, πρόεδρος της ένωσης γερμανικών βιομηχανιών BDI.
Η κ. Μέρκελ και ο κ. Τραμπ εξέφρασαν διαφορές όσον αφορά το
εμπόριο και το ΝΑΤΟ κατά τη συνάντησή τους την Παρασκευή, στον
Λευκό Οίκο, όπου προσπάθησαν να εμφανίσουν μια εικόνα θερμής
και φιλικής σχέσης.
Στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, ο Ντ. Τραμπ εξέφρασε τη
λύπη του για το εμπορικό έλλειμμα της χώρας του με την Ε.Ε.
Η κ. Μέρκελ δήλωσε ότι η απόφαση για το εάν θα εξαιρεθεί μονίμως
η Ε.Ε. από τους δασμούς, βρίσκεται τώρα στα χέρια του προέδρου.
«Οι επαπειλούμενοι δασμοί παραμένουν ένα μεγάλο βάρος στις
διατλαντικές σχέσεις», πρόσθεσε ο κ. Κεμπφ.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν πίεσε επίσης τον
Ντ. Τραμπ σχετικά με το εμπόριο κατά την τριήμερη επίσκεψη
που πραγματοποίησε την ίδια εβδομάδα που η Ά. Μέρκελ
πραγματοποίησε το σύντομο ταξίδι της.
Κανένας από τους δύο ηγέτες δεν φάνηκε να κάνει πρόοδο στο να
πείσει τον Ντ. Τραμπ να κάνει τις εξαιρέσεις μόνιμες.
«Δυστυχώς δεν φαίνεται ότι η Ε.Ε. θα εξαιρεθεί από τους
άδικους αμερικανικούς δασμούς», δήλωσε ο Φόλκερ Τράιερ των
επιμελητηρίων βιομηχανίας και εμπορίου DIHK.

«Βιώσιμη έξοδος» VS «καθαρής εξόδου»
Πηγή: TO BHMA (Κυριακή 29 Απριλίου 2018)
Οι Ευρωπαίοι «γκριζάρουν» το αφήγημα Τσίπρα, χωρίς να αποσταθεροποιούν την Ελλάδα για
γεωστρατηγικούς λόγους – Διεμήνυσαν στην Αθήνα ότι ως τις ευρωεκλογές του Μαΐου θέλουν
«ήρεμα νερά» και όχι αιφνιδιασμούς – «Κλειδί» για τις τελικές αποφάσεις ο απρόβλεπτος χρόνος των
βουλευτικών εκλογών

Τι λένε στην απολογία τους
οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί
που κρατούνται
στην Αδριανούπολη
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Σε μια λεπτή γραμμή κινούνται οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους καθώς
βαδίζουμε προς το τέλος του τρίτου Μνημονίου και η επόμενη ημέρα παραμένει ακόμη άγνωστη. Αυτό
που δεν έχει γεφυρωθεί είναι το «έλλειμμα εμπιστοσύνης» ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί τους δανειστές είναι τι θα κάνει η κυβέρνηση μετά τη λήξη του
προγράμματος και το κυριότερο, αν αυτό το ορόσημο θα αποτελέσει αφορμή για την προκήρυξη
πρόωρων εκλογών τον Οκτώβριο, κάτι που απεύχονται.
Οι Ευρωπαίοι πλέον «γκριζάρουν» το αφήγημα του κ. Τσίπρα για «καθαρή έξοδο», έχουν υιοθετήσει τον
όρο της «βιώσιμης εξόδου» και ημέρα με την ημέρα χτίζουν το πλαίσιο όπου θα κινείται η Ελλάδα τη
μεταμνημονιακή εποχή.
«Ολα είναι ακόμη ανοιχτά για τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει η Ελλάδα, το πλαίσιο εποπτείας, τα
μέτρα και τους όρους της ελάφρυνσης του χρέους» σημειώνει υψηλή ευρωπαϊκή πηγή στο «Βήμα»
καθώς οι Γερμανοί θέλουν να υπάρχει μια συνέχεια στο καθεστώς επιτήρησης και σιγουριά ότι η
Ελλάδα δεν θα αποκλίνει από τις δεσμεύσεις της.
Στις συζητήσεις που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα από την Ουάσιγκτον και συνεχίστηκαν στην
Αθήνα στα τετ α τετ του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη η
φράση-κλειδί ήταν «αναζητούμε μια βιώσιμη έξοδο ώστε να μη βρεθούμε έπειτα από δύο χρόνια ξανά
σε κρίση».
Σταθερή πορεία
Πίσω από τις κλειστές πόρτες αυτό που απασχόλησε όλες τις πλευρές είναι ο πολιτικός κίνδυνος και το
ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Ελλάδα σε πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Οι Ευρωπαίοι διεμήνυσαν στην
Αθήνα ότι μέχρι τις ευρωεκλογές του Μαΐου, που είναι κρίσιμες για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα λόγω
της ανόδου της Ακροδεξιάς και του λαϊκισμού, θέλουν «ήρεμα νερά» και όχι αιφνιδιασμούς που θα
διαταράξουν αυτή την πορεία. Μάλιστα τόνισαν ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει σε σταθερή πορεία
και για γεωστρατηγικούς λόγους, και σε αυτή την πορεία θα τη βοηθήσουν.
Ωστόσο, εκτιμούν ότι δεν μπορούν να επιβάλουν σε κανέναν τίποτε και ανησυχούν. Μάλιστα,
παρακολουθούν συστηματικά τις δημοσκοπήσεις και σημειώνουν την άνοδο της Ακροδεξιάς στη χώρα
μας με προβληματισμό.
Επειτα από αυτές τις εξελίξεις, η Νέα Δημοκρατία σε σύσκεψη των τομεαρχών της υπό τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ανέλυσε την κατάσταση που διαμορφώνεται και τη στάση που θα τηρήσει έναντι των
Ευρωπαίων, δεδομένης μάλιστα της εκτίμησης που πλανάται ότι ο Πιερ Μοσκοβισί είναι ιδιαίτερα
φιλικός προς την κυβέρνηση Τσίπρα.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το σχόλιο του αρχηγού της ΝΔ Κ. Μητσοτάκη ο οποίος, πέραν της κριτικής
στους κυβερνητικούς χειρισμούς και το αυτονόητο «δεν μας δεσμεύουν οι σχεδιασμοί Τσίπρα Τσακαλώτου» (για αναπτυξιακό σχέδιο), τόνισε «δίνω μεγάλη σημασία στην οριστική, καθαρή και
αυτόματη λύση για το χρέος».

Γενετική ανάλυση και πιστοποίηση των ποικιλιών ελιάς
ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΑΦΡΟΣ
Το ελαιόδεντρο υπάρχει
σχεδόν παντού στην Ελλάδα,
η οικονομική και κοινωνική
σημασία της ελιάς είναι
ανυπολόγιστη, παρ’ όλα αυτά
η ερευνητική δραστηριότητα
παρέμενε εδώ και πολλά
χρόνια ανεπαρκής και κυρίως
κατακερματισμένη. Πολύτιμες
ελληνικές ποικιλίες παραμένουν
ακόμη χωρίς γονιδιωματική
ανάλυση και αντίστοιχη
πιστοποίηση, με αποτέλεσμα να
υπάρχει περιθώριο λεηλασίας
από άλλες χώρες.
Γι’ αυτόν τον λόγο έχει ιδιαίτερη
σημασία η εμβληματική
πρωτοβουλία του υπουργείου
Παιδείας σε συνεργασία με το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
για τη δημιουργία εθνικού
δικτύου με την ονομασία «Οι
δρόμοι της ελιάς». Με την
πρωτοβουλία αυτή προωθούνται
η συνεργασία όλων των
ερευνητικών φορέων της χώρας
και η από κοινού αξιοποίηση της
τεχνογνωσίας και των υποδομών
πανεπιστημίων και ερευνητικών
ιδρυμάτων, με στόχο τη
βελτιστοποίηση των προϊόντων
(ελιά και ελαιόλαδο) και των
μεθόδων παραγωγής τους. Το
διετές πρόγραμμα «Οι δρόμοι
της ελιάς» έχει τρία υποέργα: Η
γενετική της ελιάς (συντονιστής
το ΕΛΓΟ Δήμητρα - δρ Ιωάννης
Γανόπουλος), τα προϊόντα της
ελιάς (συντονιστής ο ΕΦΕΤ δρ Φραγκίσκος Γαΐτης) και η

φυτοπροστασία (συντονιστής
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθήνας - δρ Ιωάννης Βόντας).
«Εμβληματική δράση»
«Μιλάμε για εμβληματική
δράση, γιατί αφορά ένα
εμβληματικό προϊόν για την
Ελλάδα. Η χώρα μας διαθέτει
περισσότερες από 40 ποικιλίες,
οι οποίες έχουν εγκλιματιστεί
στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο
του έργου θα προχωρήσουμε
κατ’ αρχάς στη γονιδιωματική
ανάλυση τεσσάρων πολύ
σημαντικών ποικιλιών, τόσο από
κοινωνική όσο και εμπορική
άποψη: την Κορωνέικη, των
Καλαμών, την Κολοβή και τη
Χονδροελιά Χαλκιδικής», λέει
στην «Κ» ο επιστημονικός
συντονιστής της δράσης και
αναπληρωτής καθηγητής του
Τμήματος Γεωπονίας του
ΑΠΘ Αθανάσιος Μολασιώτης.
«Πρόκειται για ιδιαίτερα
σημαντικές ποικιλίες, που
καλύπτουν σχεδόν όλη τη χώρα.
Η Κορωνέικη και η Καλαμών
αναπτύσσονται κυρίως στη νότια
Ελλάδα, η Κολοβή περισσότερο
στα νησιά και η Χονδροελιά
στον Βορρά. Θα αναλυθεί το

γονιδίωμά τους με ό,τι πιο
προηγμένο διαθέτει η μοριακή
γενετική, κάτι που δεν έχει γίνει
μέχρι τώρα», συμπληρώνει ο κ.
Μολασιώτης. Απώτερος στόχος
είναι η διάσωση και διατήρηση
σημαντικών κλώνων, η γενετική
τους βελτίωση μέσα από τη
μελέτη ανθεκτικών κλώνων
σε ασθένειες, ξηρασία και
κλιματική αλλαγή.
Στον τομέα της φυτοπροστασίας
θα εξεταστεί η αντιμετώπιση
των εχθρών της ελιάς (δάκος,
ξυλέλλα κ.λπ.). «Οσον αφορά
τη βελτίωση του τελικού
προϊόντος (βρώσιμη ελιά, λάδι)
θα δούμε την καταπολέμηση
της νοθείας, την τεκμηρίωση
ισχυρισμών υγείας», σημειώνει
ο κ. Μολασιώτης.
Σε επόμενο στάδιο θα γίνουν η
περιγραφή και η κατοχύρωση
ταυτοποιημένου γενετικού
υλικού και ελληνικών ποικιλιών
στον επίσημο ευρωπαϊκό
κατάλογο.
«Επιδιώκουμε να αναδειχθούν
τα ιδιαίτερα εκείνα
χαρακτηριστικά των ελληνικών
αγροτικών προϊόντων στις
διεθνείς αγορές, έτσι ώστε
να προσδώσουν σημαντική
προστιθέμενη αξία», δήλωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Ερευνας
και Καινοτομίας Κώστας
Φωτάκης.
Πηγή: Η Καθημερινή19/04/18

Για τρίτη φορά απορρίφθηκε από την τουρκική Δικαιοσύνη το
αίτημα για αποφυλάκιση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που
κρατούνται επί 55 και πλέον ημέρες στην Αδριανούπολη.
Αυτοί τη φορά , σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές οδηγήθηκαν
στα δικαστήρια με ειδικό όχημα και συγκεκριμένα στον τρίτο όροφο
του Πλημμελειοδικείου στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Ο Άγγελος Μητρετώδης στην απολογία του δήλωσε πως πέρασαν
τα σύνορα και είναι ξεκάθαρα ως περάσαν λόγω των καιρικών
συνθηκών.
«Ακολουθούσαμε κάποια ίχνη στα σύνορα. Μόλις μας είδαν οι
Τούρκοι στρατιώτες κατεβάσαμε τα όπλα μας για να μην συμβεί κάτι
κακό. Μετά πήραν τηλέφωνο και είπα στον διοικητή μου ως δείγμα
καλής πρόθεση θα παραδοθώ στους Τούρκους στρατιώτες. Εάν είχα
κακή πρόθεση θα καλούσα μέσω του τηλεφώνου τους στρατιώτες
που είναι υπό τις διαταγές μου. Θα γινόταν μεγαλύτερο επεισόδιο
αλλά εγώ αυτό δεν το έκανα. Εξηγήσαμε στους Τούρκους στρατιώτες
ότι ήρθαμε κατά λάθος, και οι Τούρκοι στρατιώτες κάλεσαν τους
ανωτέρους τους. Αν θέλαμε μπορούσαμε να εμποδίσουμε και
τους Τούρκους στρατιώτες. Δεν είχαμε πάνω μας καμιά στολή για
να κρυφτούμε. Εμείς απλώς ακολουθούσαμε τα ίχνη στο χιόνι.
Σκεφτήκαμε ότι τα ίχνη προέρχονταν από πρόσφυγες ή παράνομους
μετανάστες».
Ο Δημήτρης Κούκλατζης ανέφερε παρόμοια πράγματα στην
κατάθεση του και τόνισε πως «υπήρχαν παρόμοια συμβάντα με
Τούρκους στρατιώτες. Όμως εμείς χωρίς να καταγράψουμε και
χωρίς να ενημερώσουμε τους ανώτερους μας είχαμε επιτρέψει να
περάσουν στην Τουρκία. Αυτό συμβαίνει συχνά στις δυο πλευρές.
Μέχρι σήμερα δεν είχε προκύψει πρόβλημα. Γι´αυτό και απορώ με
όσα συμβαίνουν».
Όμως το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης που
κατέθεσαν οι συνήγοροι τους.
Το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο ενστόλων δεν έχει
οριστικοποιηθεί, παρά τις 58 ημέρες που βρίσκονται στη φυλακή και
δεν έχει οριστεί δικάσιμος.
Την ελπίδα του πως o Άγγελος Μητρετώδης και ο Δημήτρης
Κούκλατζης θα επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους εξέφρασε εκ
νέου ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέφρι Πάιατ.

“ΑLEXANDER THE GREAT” ASSOCIATION OF NORTHERN
GREEKS (MACEDONIA & THRAKI OF OF B.C.

Ο Σύλλογος “Μέγας Αλέξανδρος”
Μακεδόνων διοργανώνει
εκδήλωση για τα μέλη
(Membership)
Σάββατο 19 Μαϊου 2018
στην αίθουσα της Ελληνικής
Κοινότητας του Ανατολικού
Βανκουβερ, επίσης για να
γιορτάσουν τη γιορτή
της Μητέρας και την επέτειο
της γενοκτονίας των Ποντίων.
Επίσης θέλουν να ανακοινώσουν
ότι την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018
θα γίνει το picnik στα σύνορα
στο Peace Arch.

16

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΦΟΝ Ο ΦΟΒΕΡΟΣ

Συγγραφέας: Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου
Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου
Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ
Μα ποιος είναι αυτός που κάνει στρατιώτες
να παραλύουν, πρωθυπουργούς να
τραυλίζουν, μαμάδες να ιδρώνουν; Ποιος
άλλος από τον Φον Φόβο! Γεννήθηκε μαζί
με τη ζωή και δεν υπάρχει άνθρωπος που να
μην τον φοβάται. Είναι μεγάλος και τρανός,
ανίκητος και τρομερός μέχρι που ένα παιδί
στέκεται με θάρρος μπροστά του και του
λέει: “Ε, λοιπόν, εγώ δεν σε φοβάμαι”. Και
τότε όλα αλλάζουν.
Μια ιστορία χιουμοριστική κι έξυπνη που μιλά για τον φόβο. Με λίγα
λόγια η συγγραφέας λέει πολλά. Δεν είναι κακό να φοβάσαι αλλά τελικά
είναι απλό να νικήσεις τους φόβους σου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να
διαβάσεις το βιβλίο και κάποια στιγμή της ζωής σου να γίνεις σαν εκείνο το
μικρό παιδί και να φωνάξεις δυνατά: “Ε, λοιπόν, δεν σε φοβάμαι πια!”.

Ο ΑΝΤΙΛ ΕΧΕΙ ΠΑΤΡΙΔΑ

Συγγραφέας: Εύη Τσιτιρίδου – Χριστοφορίδου
Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ
Ο Αντίλ δεν είχε ύπνο. Τυλιγμένος με μια
πλεχτή πολύχρωμη κουβερτούλα κοιτά
ψηλά στον ουρανό. Στην αρχή απόλυτη
σιωπή. Ξαφνικά εμφανίζονται με τη σειρά
ένα Πεφταστέρι, μια Γοργόνα, ο Άνεμος
και μια Καμήλα που προσκαλούν το μικρό
αγόρι να πάει μαζί τους. Ο Αντίλ αρνείται.
“Πατρίδα είναι εκεί όπου μπορεί και
ανθίζει το χαμόγελό σου”, έλεγε ο παππούς Αζίζ. Πόσο δίκιο είχε τελικά.
Ένα τρυφερό παραμύθι, που μιλά για την προσφυγιά. Συγγραφέας και
εικονογράφος φτιάχνουν μια ιστορία τόσο ανθρώπινη και γι’ αυτό βαθιά
συγκινητική. Σε μια εποχή που τόσοι άνθρωποι λόγω του πολέμου
εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους, είναι παρήγορο να διαβάζουμε βιβλία
που να μας θυμίζουν πως όπου υπάρχει μια αγκαλιά να σε περιμένει, εκεί
υπάρχει κι ελπίδα.

ΠΟΙΗΜΑ
ΕΙΜΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Σε βλέπω Ξένε.
Κρυφά με κοιτάς.
Τα δόντια σου τρίζεις.
Μαζί μου γελάς.
Πάνω μου πάτα.
‘Οσο μπορείς.
Πάλι μιά μέρα ψηλά θα με δείς.
Είμαι η Ελλάδα
και μη το ξεχνάς Σε άγιο χώμα
θυμήσου πατάς
εκεί που θα δίνω ψυχή στο θεό
εκεί θα γεννιέμαι μεγάλο θεριό.
Τώρα πιστεύεις πως παίζεις καλά.
Ποντίκι με γάτα και έχεις χαρά.
Μα κοίτα τον ήλιο , τον μπλέ ουρανό,
τη θάλασσα που χω και κάθε βουνό.
Νομίζεις πως θα ναι στην τσόχα χαρτί ,
να πέσει ο Άσσος μαζί κι η τιμή ?
Είμαι η Ελλάδα
και μη το ξεχνάς Σε μένα ‘’ κοιμάται ‘’ Κωστής Παλαμάς ,
Ρήγας Φεραίος και ένας Σκουφάς
που άμα ξυπνήσει θα αρχίσει καυγάς.
Είμαι η Ελλάδα
και μη το ξεχνάς Σε άγιο χώμα
θυμήσου πατάς
εκεί που θα δίνω ψυχή στο θεό
εκεί θα γεννιέμαι μεγάλο θεριό.

Χριστίνα Γαλιανδρα Στραδα

Financial Times: Η Δύση να επιστρέψει
τα λεηλατημένα Γλυπτά του Παρθενώνα
στην Αθήνα
Πέμπτη 12/04/2018
Την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα υποστηρίζει μέσω άρθρου στους Financial
Times ο επικεφαλής πολιτικός αναλυτής, Φίλιπ Στίβενς.
«Είναι απολύτως προφανές ότι ο Λόρδος Μπάιρον είχε δίκιο και ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν
στην Αθήνα, ανεξάρτητα από τη συμφωνία που έκανε ο Λόρδος Έλγιν με τις τότε οθωμανικές αρχές
στην Ελλάδα», γράφει ο Στίβενς.
«Οι επιμελητές όλων των μεγάλων μουσείων του κόσμου βρίσκονται σε μια κατάσταση αναταραχής. Ο
Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θέλει να επιστρέψει τους λεηλατημένους θησαυρούς στις πρώην
αφρικανικές αποικίες της Γαλλίας.
Οι τεράστιες συλλογές που συγκεντρώθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο, το Λούβρο, το Μουσείο του
Βερολίνου και, εκτός αυτού, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, αποτελούν εδώ και
πολλά χρόνια πηγή διαμάχης και διεκδικήσεων.
Η ελληνική κυβέρνηση πολέμησε για δεκαετίες για την επιστροφή της ζωφόρου του Παρθενώνα και η
αιγυπτιακή κυβέρνηση για την προτομή της Νεφερτίτης... Η ιστορία, όπως φαίνεται, επιδέχεται διπλή
ανάγνωση. Κανείς δεν θα μπορούσε να αντιταχθεί στην αποκατάσταση της κλοπής ιδιοκτησίας, για
παράδειγμα, από τον γερμανικό στρατό στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου
Πολέμου.
Αλλά τι ισχύει για τους θησαυρούς που κατασχέθηκαν στην Αφρική σχεδόν έναν αιώνα νωρίτερα;
Το σχέδιο του Μακρόν φαίνεται ότι έχει διαβαθμίσεις για να αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις. Η
αφρικανική κληρονομιά, υποστηρίζει, «δεν μπορεί να είναι φυλακισμένη στα ευρωπαϊκά μουσεία».
Έχει επιλέξει δύο εμπειρογνώμονες για να καταλήξουν σε ένα σχέδιο. Τουλάχιστον, η πρωτοβουλία του
θα ασκήσει ηθική πίεση στα εν λόγω μεγάλα μουσεία, για να εξετάσουν προσεκτικότερα τις συλλογές
τους. Τα επιχειρήματα των μεγάλων μουσείων είναι ισχυρά.
Υπάρχει τεράστια αξία σε μεγάλα μουσεία όπου η κληρονομιά της ανθρωπότητας συναρμολογείται,
μελετάται και θαυμάζεται διαχρονικά. Οι πολιτισμοί βρίσκονται δίπλα δίπλα, οι πολιτισμοί της Ινδίας
και της Περσίας μαζί με αυτούς της αρχαίας Ελλάδας και τα βασίλεια της δυτικής Αφρικής.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι συλλογές των μεγάλων μουσείων μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν
αποκτηθεί νόμιμα. Ήταν συνηθισμένη πρακτική για τις αρχαιολογικές ανασκαφές να μοιράζονται
τα «ευρήματα» με τις τοπικές αρχές... Κανείς, τουλάχιστον, ούτε ο κ. Mακρόν, δεν προτείνει ότι οι
αίθουσες του Λούβρου και του Βρετανικού Μουσείου θα πρέπει να εκκενωθούν και κάθε αντικείμενο να
επιστραφεί στον τόπο καταγωγής του.
Ότι κάθε αρχαιότητα μπορεί να επιστραφεί στην πατρίδα της. Το σημαντικό είναι ότι οι ισχυρισμοί
των μεγάλων μουσείων θα πρέπει να σταθμιστούν ενάντια στα δικαιώματα των λαών των οποίων η
κληρονομιά έχει λεηλατηθεί.
Κατά τη γνώμη μου, φαίνεται επίσης απολύτως προφανές ότι ο Λόρδος Μπάιρον είχε δίκιο και ότι τα
γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στην Αθήνα, ανεξάρτητα από τη συμφωνία που έκανε ο Λόρδος Ελγιν
με τις τότε οθωμανικές αρχές στην Ελλάδα», καταλήγει το άρθρο του Φίλιπ Στίβενς στους Financial
Times.
Πηγή:Kontranews.gr

G7 Leaders’ Statement on Syria
April 16, 2018
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, joined G7 Leaders today (April 16, 2018) to issue the
following statement on Syria:
“We, the G7 Leaders of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, the
United States of America and the European Union, are united in condemning, in the strongest possible terms, the use of chemical weapons in the April 7 attack in Eastern Ghouta,
Syria.
“We fully support all efforts made by the United States, the United Kingdom and France
to degrade the Assad regime’s ability to use chemical weapons and to deter any future use,
demonstrated by their action taken on April 13. This response was limited, proportionate
and necessary – and taken only after exhausting every possible diplomatic option to uphold
the international norm against the use of chemical weapons.
“Use of chemical weapons is a breach of the Chemical Weapons Convention and constitutes
a threat to international peace and security. The repeated and morally reprehensible use of
chemical weapons by the Assad regime in the past has been confirmed by independent international investigators. We condemn this deliberate strategy of terrorizing local populations
and forcing them into submission. Syria’s possession of chemical weapons and their means
of delivery are illegal under UN Security Council Resolution 2118 and the Chemical Weapons Convention. We stand together against impunity for those who develop or use these
weapons, anywhere, anytime, under any circumstances.
“We remain committed to a diplomatic solution to the conflict in Syria. We commend and
support UN Special Envoy de Mistura’s efforts towards an inclusive and credible political
transition in accordance with UN Security Council Resolution 2254 and the Geneva Communiqué.”

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ:
Φωτογραφικά στιγμιότυπα
από την Γενική Συνέλευση
της Ελληνικής Κοινότητας
Βανκούβερ από τον Νίκο
Στρατηδάκη.
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H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με μαρτυρίες μελών που παρευρέθηκαν στην αίθουσα της κοινότητας που διεξήχθη και η συνέλευση
κατέληξε να γίνει κουραστική διότι διήρκησε πέντε περίπου ώρες. Ένα από τα θέματα της συζήτησης ήταν και η αιτία για τα μελλοντικά
προγράμματα και σχέδια της Επιτροπής για Rezoning & Redevelopment through Partnership για όφελος της κοινότητας. Πολλοί
διαμαρτυρήθηκαν ότι μερικοί ομιλιτές σπαταλούσαν τον χρόνο «Φιλοσοφώντας», χωρίς νόημα και σοβαρές προτάσες.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΡΕΥ & ΦΡΑΖΕΡ ΒΑΛΛΕΗ
Την Κυριακη 6 Μαϊου 2018 με
τα την Θεία Λειτουργία έγινε η
Γενική Συνέλευση της κοινότητας
στην αίθουσα της εκκλησίας.
Προήδρευσε κατόπιν απόφασης
που πάρθηκε από τα μέλη ο ίδιος ο
Πρόεδρος της κοινότητας ο κ. Τόνη
Ζίσκος.
Στην αναφορά του ο Πρόεδρος
ανέφερε στα μέλη της
Γενικής Συνέλευσης ότι είναι
ευχαριστημένος από την πρόοδο της
κοινότητας και την υποστήριξη από
οργνώσεις και δωρεές από μέλη της
κοινότητας. Συγκεκριμένα ανέφερε
το σύλλογο Υπερηλίκων «Ζεστή Γωνιά» για το ποσό των 9,000 δολλαρίων που δώρησαν στην κοινότητα από
τον περασμένο Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα. Επίσης η Φιλόπτωχος εργάζεται ακούραστα και από τον περασμένο
Σπτέμβρη μέχρι σήμερα δώρησαν στην κοινότητα πάνω απο 20,000 χιλιάδες, επίσης από το γεύμα των κυριών
που έγινε στον Άγιο Γεώργιο συγκετρώθηκαν 15,000 δολλάρια για την ελάφρυνση του χρέους. Επίσης το
χορευτικό συγκρότητα «Η Διασπορά» από
χρήματα που συγκέντρωσε από δωρεές
μελών δώρησαν χρήματα στο Νοσοκομεό
των Παίδων και στην οργάνωση Covenant House (Homeless Youth) του ποσού
των 14,769 δολλαρίων. Στην κονότητα
έκανε δωρεά των 25,000 δολλαρίων η κα
Ρούλα Μανωλοπούλου και ο κ. Αντωνάκης
Ανδρέου το ποσό των 10,000 δολλαρίων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε σε
ένα λυπερό γεγονός που αναγκάσθηκε η
κοινότητα να καταφύγει στο δικαστήριο
ενατίον πρώην αξιωματούχους που
καταχράστηκαν χρήματα του χορευτικού
συλλόγου «Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ». Ο Πρόεδρος
είπε τα εξής: Άν δεν καταφεύγαμε στο δικαστήριο η κοινότητα κινδύνευε να την πήγαινε στο δικαστήριο για
ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ. Τελικά οι υπεύθυνοι δικάστηκαν, έλαμψε η αλήθεια. Πήγαμε στο μικρό δικαστήριο, για να μην
πληρώσει η κοινότητα πολλά έξοδα. Αν και το δικαστήριο δεν συμφώνησε για όλο το ποσό που η κοινότητα είχε
δηλώσει ότι καταχράστηκαν, δικάστηκαν να δίνουν στην κοινότητα 300 δολλάρια το μήνα σε Money Order.
Το Φεστιβάλ Φαγητού θα αρχίσει 8 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου και χρειάζεται η κοινότητα βοήθεια. Στην εορτή των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα ψήσουν σουβλάκια και λουκουμάδες.
Επίσης χρειάζεται η κοινότηα γραμματέα για λίγες ημέρες και λίγες ώρες, θα πρέπει να γνωρίσει καλά Ελληνικά
και Αγγλικά. Για λίγες καλοκαιρινές εργασίες δίνει μια βοήθεια η Κυβέρνηση για απασχόληση μαθητών από 17
έως 30 χρόνων.
Στην αναφορά του ο Ταμίας απευθυνόμενος πρός τον Πρόεδρο του είπε «Τι να πώ εγώ τα είπες όλα» και τα μέλη
γελάσανε. Πέρνωντας όμως το μικρόφωνο ανέφερε ότι το ποσό που έχει η κοινότητα στην τράπεζα είναι 52,000
χιλιάδες, το δάνειος από 240,000 έχει μειωθεί στις 196,000. Παρακάλεσε δε, να γίνουν μέλη στο Διοικητικό
Συμβούλιο και άλλα άτομα διότι χειάζονται βοήθεια.
Ο κ. Κώστας Ντοκολας συνεχάρη τον Πρόεδο και το διοικητικό συμβούλιο για τις αξιόποινες προσπάθειες που
καταβάλλουν για την πρόοδο της κοινότητας. Ο Πρόεδρος κ. Ζίσκος τον ευχαρίστησε και εδώ τελείωσε και η
συνεδρίαση.

Κώστας Καρατσίκης
Σημείωση:

Σχετικά με το δικαστήριο σε προσωπική συνομιλία που είχα με τον πρόεδρο για να μου δώσει λίγες
περισσότερες πληροφορίες που του ζήτησα μου εξήγησε τα εξής : ότι αρχικά σύμφωνα με τις εκδηλώσεις του
χορευτικού δήλωσαν ότι είχαν καταχραστεί 46,000 δολλάρια. Αλλά για να μην κάνουν έξοδα με δικηγόρους
και πληρώνει η κοινότητα αποφάσισε το Δ. Συμβούλιο να πάνε στο μικρό δικαστήριο μόνοι τους και ζήτησαν
25,000 δολλάρια. Αλλά ο Δικαστής για τα χρόνια 1911 και 1912 έδωσε ευθύνες στα προηγούμενα συμβούλια

που δεν είχαν κρατήσει πρακτικά και δικάστηκαν για τα χρόνια 1913 και 1914 που η κοινότητα
προσκόμισε πρακτικά.
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«Μάστιγα» οι καισαρικές
στην Ελλάδα-Πρωταθλήτρια
η πόλη του Αγρινίου
Τα ποσοστά καισαρικών τομών στην Ελλαδα είναι… ανεξέλεγκτα.
Τα στοιχεία προκύπτουν μετά από έρευνα της Κωνσταντίνας
Νούσια, αντιπροέδρου του Παρατηρητηρίου Μαιευτικής Βίας
Πρωταθλήτρια στις καισαρικές έρχεται η Δυτική Ελλάδα, με
χαρακτηριστικό το παράδειγμα νοσοκομείου του Αγρινίου, στο οποίο για το
έτος 2017 οι καισαρικές τομές άγγιξαν το 83% και οι φυσιολογικοί μόλις το
17%, ή αλλιώς 303 καισαρικές και 66 φυσιολογικούς τοκετούς. Σε κλινική
των Χανίων, οι καισαρικές τομές άγγιξαν το 74,8% και οι φυσιολογικοί το
25,2%, ή αλλιώς 157 καισαρικές και 53 φυσιολογικούς τοκετούς. Ακολουθεί
από την περιφέρεια Αιγαίου, ενδεικτικά το νοσοκομείο της Σύρου και
ποσοστό καισαρικών 69% έναντι 31% φυσιολογικών, ή 109 καισαρικές και
49 φυσιολογικούς τοκετούς.
Στο ίδιο μοτίβο και μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο της Πάτρας, στο οποίο το
ποσοστό καισαρικών ανέρχεται στο 67,4% και οι φυσιολογικοί τοκετοί στο
32,6%, ή αλλιώς 979 καισαρικές και 474 φυσιολογικοί τοκετοί. Αντίστοιχα,
σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο των Ιωαννίνων το ποσοστό καισαρικών
ανέρχεται στο 62,5% και οι φυσιολογικοί τοκετοί στο 37,5%, ή αλλιώς 768
καισαρικές και 460 φυσιολογικοί τοκετοί. Σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο
της Αττικής, το ποσοστό καισαρικών ανήλθε στο 61% ενώ οι φυσιολογικοί
τοκετοί ανήλθαν στο 39%.
Επίσης, έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία για διάφορες νοσοκομειακές δομές,
ανά περιφέρεια. Πιο αναλυτικά, η Κρήτη σε 705 γεννήσεις έχει 425
καισαρικές και 280 φυσιολογικούς τοκετούς. Κατόπιν, η Πελοπόννησος σε
σύνολο 2.173 γεννήσεων, έχει 1.420 καισαρικές και 753 φυσιολογικούς, η
Θεσσαλία σε 1.580 γεννήσεις έχει 836 καισαρικές και 744 φυσιολογικούς,
τα Ιωάννινα σε 1.828 γεννήσεις έχουν 1.125 καισαρικές και 703
φυσιολογικούς, ενώ η Μακεδονία σε 2.079 γεννήσεις έχει 1.011 καισαρικές
και 1.068 φυσιολογικούς.
Προκύπτει η τεράστια αύξηση καισαρικών τομών πριν από κάθε επίσημη
αργία, οι οποίες μάλιστα γίνονται στο ωράριο 8π.μ.-4 μ.μ Και τα

εξοργιστικά στοιχεία συνεχίζονται. Από μεγάλο πανεπιστημιακό
νοσοκομείο της Αττικής, προκύπτει η τεράστια αύξηση καισαρικών
τομών πριν από κάθε επίσημη αργία, οι οποίες μάλιστα γίνονται στο
ωράριο 8π.μ.-4 μ.μ. Στα ακόλουθα γραφήματα, εύκολα παρατηρεί
κανείς την έκρηξη καισαρικών τομών σε συγκεκριμένες ημέρες, που
προηγούνται αργιών.
Ακολούθως, προ της αργίας της 25ης Μαρτίου 2018, φαίνεται
η αυξημένη “κίνηση” των χειρουργείων τις ημέρες από Τετάρτη
21/03 ως και Σάββατο 24/03, ενώ ανήμερα της 25ης Μαρτίου δεν
διεξάγεται καμία καισαρική τομή.
Το ίδιο μοτίβο και κατά την εβδομάδα των Παθών. Στο πικ τους
οι καισαρικές την Μεγάλη Τρίτη και σε φθίνουσα πορεία κατά τις
επόμενες μέρες, ενώ το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του
Πάσχα, υπάρχουν μόνο 2 και 1 καισαρική αντίστοιχα.
Καισαρικές τομές κατά τις τελευταίες 10 μέρες πριν το Πάσχα σε
πανεπιστημιακή κλινική της Αττικής
Ως εκ τούτου, γίνεται εμφανές ότι στην Ελλάδα αρκετές φορές,
μια καισαρική τομή δεν διενεργείται ως ένα επείγον χειρουργείο
με στόχο την ασφάλεια της μητέρας και του παιδιού, αλλά ενίοτε
γίνεται γιατί βολεύει το ωράριο ή απλά γιατί έπεται κάποια αργία.

Αποστολή: καταστρέψτε την οικογένεια
(Συνέχεια από σελίδα 13

συμπεριφορά του άντρα της και

της μητέρας της, βλέπει θετικά
το γεγονός αυτό, εκφράζει
μάλιστα τις θετικές εντυπώσεις
της και στον (φυσικό) πατέρα
της (τηλεφωνικώς).

«ήταν ικανοποιημένη γιατί της
έφτανε να γνωρίζει συχνά όλο
τον πόθο του άντρα, να πιάνει
παιδί μ’ αυτόν, να γεννάει…».

Στα «Κείμενα» της Β’
γυμνασίου, στο κείμενο «Από
το ημερολόγιο της Άννας
Φρανκ» (σελ. 48), ο μαθητής
θα διαβάσει: «περισσότερο
απ’ τους άλλους, η μητέρα,
με το χαρακτήρα της και τα
ελαττώματά της, μου πλακώνει
την καρδιά. Δεν ξέρω πια τι
στάση να κρατήσω· δε θέλω
να της πω βάναυσα πως είναι
παράλογη, σαρκαστική και
σκληρή».
Κείμενα απαισιόδοξα,
παιδαγωγικά ναυάγια, που
ελάχιστα συνάδουν με την
δροσιά, και την χαρά που
πρέπει να προσφέρουμε στην
«άνοιξη» της ζωής, στην νιότη
του γυμνασίου. Στην σελ. 52
«φιλοξενείται» κείμενο με
τίτλο «Οι Κυριακές στην
θάλασσα», πρωταγωνιστούν
τρία κορίτσια, που οι γονείς τους
είναι διαζευγμένοι. Ένα από τα
κορίτσια εκθέτει τις αιτίες του
διαζυγίου. Μιλά για τον πατέρα
της:
«Φαίνεται ότι στο παλιό μας
σπίτι τον καιρό που ζούσανε
με την μητέρα οι δουλειές του
το ίδιο τον απασχολούσανε.
Ήταν ίσως η κύρια αιτία που
χωρίσανε. Αυτό, και το ότι
μπορούσα να καταλάβω πώς
ένας άνθρωπος κάνει απιστίες.
Τώρα το κατάλαβα».
Μάλιστα. Και εμείς
καταλαβαίνουμε γιατί
επιλέγονται τέτοια κείμενα για
13χρονα και 14χρονα παιδιά.
Στη σελ. 42 άλλο απαισιόδοξο
κείμενο με τίτλο «Η μάνα»,
εντελώς ακατάλληλο για
παιδιά, στο οποίο ο πατέρας
θύμωνε και ξυλοφόρτωνε
άγρια τα παιδιά, όταν τον
ξυπνούσαν πριν από την ώρα
του» και η σύζυγος-μητέρα, που
έκανε τα πάντα, ανεχόταν την

Θα μπορούσα να συνεχίσω,
όπως για παράδειγμα με εκείνο
το «εξαιρετικό», που περιέχεται
στην «Νεοελληνική Γλώσσα»,
της γ’ γυμνασίου, όπου ο
δύσμοιρος φιλόλογος καλείται
να διδάξει το γνωστό τραγούδι
των Κατσιμιχαίων «Don’t
worry be happy», το οποίο
είναι κατάλληλο για οινόφλυγες,
μεταμεσονύκτιους θαμώνες
διασκεδαστηρίου και όχι για
τάξη σχολικού διδακτηρίου.
Παραθέτω την πρώτη στροφή:
«Άμα ξυπνήσεις και έχεις
βγάλει ουρά,
αν κοιταχτείς και έχεις βγάλει
βυζιά
don’t worry be happy.
Άμα η κόρη σου σε λέει μπαμπά

ενώ ο γιος σου
σε φωνάζει μαμά
don’t worry be happy…».
Αυτά τα «ωραία» βγαίνουν
σήμερα από τα σχολεία.
Πνίγονται, ασφυκτιούν τα
παιδιά από τις αναθυμιάσεις.
Αντί για το «μάννα» της
εξαίσιας παράδοσής μας,
τα ποτίζουμε χολή, τα
τρέφουμε με ακαθαρσίες. Μία
Πνευματική Γενοκτονία, την
οποία επιτρέπουμε, γιατί από
Έθνος με ήθος θυσιαστικό και
αντιστασιακό, καταντήσαμε,
αξιολύπητο, δειλό σκορποχώρι.
Εσχάτη ώρα εστί, να βρούμε τον
εαυτό μας, να καθαρίσουμε την
Ελλάδα από τις ανθρωποκάμπιες
που την μαραζώνουν.
Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς
Μέλος ΙΗΑ
INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION

MESSINIAN BROTHERHOOD OF B.C. NAVARINO

We are very excited to announce our new board from 2018 to 2020!
From left - right: Mary Vasilopoulos, Margarita Zambus, Dimitris
Vavlekas, Marinos Anagnostopoulos
Stephanie Tentes, Gianna Gillales, Tony Kavouras, Alexandra Tsolinas, Anna Diamantopoulos
George Diamantopoulos.

Health Canada Advisory: One lot of Traditional Medicinals “Throat Coat Lemon Echinacea” herbal tea recalled
because of potential contamination with Salmonella
One lot of Traditional Medicinals “Throat
Coat Lemon Echinacea” herbal tea recalled
because of potential contamination with
Salmonella
What you should do
•
Do not use this product. Consult
with your health care professional if you have
used this product and have health concerns.
•
Traditional Medicinals is advising consumers to discard
products from the affected lot and to contact the company by telephone at 1-800-543-4372 for reimbursement or with any questions
about this recall.
•
Report adverse events to health products to Health Canada
by calling toll-free at 1-866-234-2345, or by reporting online, by
mail or by fax.
•
Report complaints about health products to Health Canada
by calling toll-free at 1-800-267-9675, or complete an online complaint form.
We hope this information and related link will be useful to you.

Ολόκληρη η Ελλάδα θρηνεί το χαμό
του ήρωα Γιώργου Μπαλταδώρου
Παρασκευή 13/04/2018
Ο «φρουρός του Αιγαίου» επέστρεφε από αναχαίτιση τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο
Θρήνος για τον ήρωα πιλότο του Mirage 2000
Πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον χαμό
του ήρωα πιλότου Γιώργου Μπαλταδώρου,
που υπηρετούσε στην 331 Μοίρα της
Πολεμικής Αεροπορίας και έχασε χθες την
ζωή του, από την πτώση του Mirage 2000 – 5
που συνετρίβη στη θαλάσσια περιοχή εννέα
ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Σκύρου.

Καμμένος: Ένας Έλληνας πιλότος
στο πάνθεον των Ηρώων
Την τραγική είδηση ανακοίνωσε εχθές
στις 15:30, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Πάνος Καμμένος, με ένα συγκινητικό
μήνυμα στο tweeter. «Ένας Έλληνας
πιλότος στο πάνθεον των Ηρώων. Έπεσε υπέρ πίστεως και Πατρίδος μαχόμενος για την προάσπιση
της Εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Η Πατρίδα θρηνούσα υποκλίνεται. Θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένεια του και σε όλα τα στελέχη της Π.Α.».
Δεν είναι ακόμα γνωστή η αιτία που προκάλεσε την πτώση του Mirage. Στο σημείο όπου χάθηκε το
στίγμα του αεροσκάφους έχουν βρεθεί στα συντρίμμια, η κάσκα του άτυχου χειριστή, η μικρή σωστική
λέμβος και το κιτ επιβίωσης. Στην επιχείρηση εντοπισμού του χειριστή συμμετείχαν από την πρώτη
στιγμή στρατιωτικά ελικόπτερα, ένα αεροσκάφος C-130, μία φρεγάτα και παραπλέοντα σκάφη.

Από το 1992 έχουν πέσει 11 ελληνικά Mirage
Ο σμηναγός Μπαλταδώρος δεν είναι ο μοναδικός χειριστής Mirage που έχει χαθεί εν ώρα καθήκοντος.
Από το 1992 έως και σήμερα έχουν πέσει 11 Mirage. Αυτό που συνετρίβη εχθές, ήταν από τα νεότερα,
καθώς εντάχθηκε στη δύναμη της Αεροπορίας, μετά την τελευταία αναβάθμιση, το 2007. Το κόστος ενός
τέτοιου μαχητικού εκτιμάται περί τα 27 εκατ. ευρώ. Το 1988 παρελήφθησαν τα πρώτα αεροσκάφη τρίτης
γενιάς, τα Mirage 2000 EG/BG, ενώ το 2000 αποφασίστηκε η αγορά 15 αεροσκαφών Mirage 2000-5
Mk2. Την ίδια ώρα, τον Σεπτέμβριο του 2004 ξεκίνησε ο εκσυγχρονισμός δέκα επιπλέον αεροσκαφών
Mirage 2000BG/EG στο επίπεδο 2000-5 Mk2
Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει 25 αεροσκάφη αυτού του τύπου, εκ των οποίων τα 15 αποκτήθηκαν
από τη Γαλλία, ενώ τα υπόλοιπα 10 είναι αεροσκάφη M2000 που προϋπήρχαν και αναβαθμίστηκαν σε
Μ2000- στο εργοστάσιο της ΕΑΒ.
Πρόκειται για σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη, εξοπλισμένα με προηγμένης τεχνολογίας όπλα αέροςαέρος που προσφέρουν μοναδικό πλεονέκτημα στην Πολεμική Αεροπορία. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη
είναι ιδανικά για αναχαιτίσεις παντός καιρού, καθώς εξασφαλίζουν υψηλή ευελιξία στις αερομαχίες με
εχθρικά αεροσκάφη.

ΠΕΝΘΗ
ΜΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
1942-2018

Πέθανε στο Surrey B.C., στις 18 Μαρτίου 2018 η ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΟΥ.
Ελένη γεννήθηκε στη Σπάρτη 2 Φεβρουαρίου το 1942. Ήρθε στο Μόντρεαλ
σε ηλικία 19 χρόνων και αργότερα σε ηλικία 37 χρόνων μετακόμισε στο
North Delta. H Ελένη και ο σύζυγός της Κων/νος, πρόσφεραν πολλά στην
Ελληνική Κοινότητα του Σούρεη ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης
της εκκλησίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, η Ελένη ως πρόεδρος
της Φιλοπτώχου και ο σύζυγός της ως Πρόεδρος της Κοινότητος, τα πρώτα
χρόνια εργάστηκαν σκληρά για να δημιουργηθεί η Κοινότητα.
Το τρισάγιο έγινε την Κυριακή 25η Μαρτίου 2018 στον Ι.Ν. των Αγίων
Κωνσταντίνου & Ελένης στο Σούρεη και η κηδεία έγινε την Δευτέρα 26
Μαρτίου 2018. Στον σύζυγό της Κώστα, στα παιδιά τηςNick & Loui.
Στις νύφες της Χριστίνα, Ayia & Sarah,στα εννέα εγγόνια της, Κώστα,
Ελένη,Άθαν, Κώστα,Αριάνα,Amana, Aveya, Akay, και Dilay, στις αδελφές
της Βασιλική, Φλόρα και Τασία και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΔΕΜΗΡΗ ΤΑΣΣΙΑ (Τασούλα)
1946-2018
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 27 Μαρτίου 2018 η
ΤΑΣΣΙΑ ΔΕΜΗΡΗ γεννήθηκε στην Πύλο στις 28
Σεπτεμβρίου το 1946. Το 1964 μετανάστευσε στον
Καναδά όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον σύζυγό της
Πήτερ Δεμήρη, έζησε μαζί του 54 χρόνια. Η Κηδεία
της έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 3 Απριλίου
2018 και η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο του του Forest Lawn 3789 Royal Oak Avenue, Burnaby.
Στον σύζυγό της Πήτερ στα τρία παιδιά τους, Σουζάνα,
Bill (Terra), Toula (Ivan), στα εγγόνια της Peter, Eli, Luka, Ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1929-2018

Πέθανε στο Βανκουβερ στις 28 Μαρτίου 2018 η
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ. Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν.
του Αγίου Γεωργίου στις 10 Απριλίου 2018 και η κηδεία
στις 11 Απριλ’ιου 2018, η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο
Forest Lawn. Στον γιό της Γάννη, στα παιδιά του Χρήστο
και Κώστα, στην κόρη της Ντίνα (Τόνη), και στα παιδιά
τους Κώστα και Χρήστο και σε όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1935-2018

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 21 Απρλίου 2018 ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗΣ. Μετανάστευσε στον Καναδά το 1957 και εργάστηκε στο
Κitimat όπου εργάστηκε στο εργοστάσιο Alcan ώς Ηλεκτροσυγκολιτής. Το
τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολαου-Δημητρίου στις 25 Απριλίου
2018, και η κηδεία στις 26 Απριλίου η δε ταφή του έγινε στο κοιμητήριο του
Funeral Home Valley View Surrey, B.C.
Στη σύζυγό του Φρόσω, στα παιδιά του Γιάννη (Diane), Νίκο (Tiina), στα
τρία εγγόνια του Κατερίνα, Χριστιάνα και Στεφανία καθώς και σε όλους
τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Το χρονικό της τραγωδίας
Στις 11:15 με 11:25 το πρωί, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη μπήκαν στο ελληνικό FIR. Λίγα λεπτά
νωρίτερα, είχαν απογειωθεί δύο ελληνικά μαχητικά τύπου Mirage 2000-5, για να τα αναχαιτίσουν. Στο
ένα, χειριστής ήταν ο 34χρονος σμηναγός Μπαλταδώρος. Σύμφωνα με έμπειρους αναλυτές, οι πτήσεις
αυτές είναι οπτικές. Αυτό σημαίνει ότι οι πιλότοι έχουν οπτική επαφή μεταξύ τους και αναμένουν τις
οδηγίες από την βάση τους.
Οι καιρικές συνθήκες ήταν αρκετά καλές και οι άνεμοι δεν ξεπερνούσαν τα δύο μποφόρ
βορειοανατολικοί. Ωστόσο, υπήρχε αυξημένη νέφωση λόγω υγρασίας με αποτέλεσμα το ζευγάρι των
Μιράζ να πετά σε χαμηλό ύψος, κάτω από τα 6.000 πόδια.
Σύμφωνα με το πεντάγωνο, όταν έφτασαν στην περιοχή τα Mirage, η τουρκική δύναμη είχε ήδη
επιστρέψει στον δικό τους εναέριο χώρο. Τα δύο ελληνικά αεροσκάφη παρέμειναν για μερικά λεπτά στο
χώρο και στη συνέχεια, ξεκίνησαν την επιστροφή προς τη Σκύρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας οι δύο πιλότοι επέστρεφαν κουρασμένοι
στο νησί της Σκύρου για να προσγειωθούν. Μπροστά ήταν το Mirage με πιλότο τον Σμηναγό Γιώργο
Μπαλαταδώρο. Στην κάθοδο που πραγματοποίησαν τα δύο αεροσκάφη και στα 3.000 πόδια μπήκαν σε
νέφωση και εκεί ο εφιάλτης κάθε πιλότου, η παραίσθηση, «χτύπησε» τον Σμηναγό με αποτέλεσμα να
«καρφωθεί» στη θάλασσα.
Στις 12:15, σήμανε συναγερμός στην Αεροπορία. Τότε έγινε γνωστό πως είχε χαθεί το στίγμα του ενός
Mirage 2000 που επέστρεφε στην 135 Σμηναρχία Μάχης στη Σκύρο μετά από την ολοκλήρωση της
αποστολής του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας «Σήμερα στις 12:15,
υπήρξε απώλεια επαφής αεροσκάφους M2000-5, εννέα ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Νήσου
Σκύρου».
Ο πιλότος του δεύτερο μαχητικού ήταν εκείνος που ενημέρωσε ότι έχασε την επικοινωνία με το Mirage
2000 – 5. Το μοιραίο αεροσκάφος ανήκε στην Μοίρα 331 Παντός Καιρού Θησέας που εδρεύει στην 114
Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα. Είχε μετασταθμεύσει στη μονάδα ετοιμότητας της Σκύρου την Μεγάλη
Εβδομάδα ως ένα από τα αεροσκάφη επιφυλακής.
Άμεσα, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις όλων των σωμάτων για την επιχείρηση έρευνας
και διάσωσης. Συμμετείχαν, η φρεγάτα ΨΑΡΑ του Πολεμικού Ναυτικού που άλλαξε πορεία για να
συμμετάσχει στις έρευνες, δυο ελικόπτερα Sikorsky, ένα Super Puma, κι ένα Chinook στο οποίο
επιβαίνει μονάδα των ΟΥΚ. Από πλευράς Λιμενικού, στις έρευνες για τον πιλότο του μαχητικού
συμμετείχαν τέσσερα σκάφη και ένα ελικόπτερο.
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Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ Β.Κ.
Το Σάββατο 28 Απριλίου 2018 στην αίθουσα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ανατολικού
Βανκούβερ διασκέδασν με ζωντανή μουσική οι Κύπριοι του Βανκούβερ ν με τους φίλους τους.
Φωτογραφίες: Τerry Comninos

Άνω: από δεξιά διακρίνεται η επίτιμος Πρόξενος
της Κύπρου κα Τασούλα Βergren με την κα Μιχάλη
Δρίτσα.

Ευχαριστούμε τον κ. Terry Comnino
για τις φωτογραφίες που μας έστειλε.
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