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Ορκίστηκε Πρωθυπουργός
ο Αλ. Τσίπρας αφού πήρε
εντολή σχηματισμού
κυβέρνησης

Prime Minister announces
appointment to the Security
Intelligence Review Committee
Ottawa, Ontario- January 30, 2015

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κράτους ορκίστηκε Πρωθυπουργός
με πολιτικό όρκο - Κατέθεσε λουλούδια στο μνημείο πεσόντων στην Καισαριανή
- Δεν παρέδωσε το Μαξίμου ο Αντ. Σαμαράς αλλά ο διευθυντής του γραφείου του
Μπούρας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 26/01/2015

Prime Minister Stephen Harper announces anti-terrorism measures to
protect Canadians from the evolving threat of terrorism and extremism.
(PMO photo by Jason Ransom)

Στιγμιότυπο από την συνάντηση Καρ. Παπούλια-Αλ.Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο
την Δευτέρα 26 Ιανουραίου 2015
Στις 15:30 της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νικητής των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου κ.
Αλέξης Τσίπρας μετέβη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια όπου ζήτησε και έλαβε
εντολή για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.
Ο κ. Τσίπρας συνοδευόταν από τους στενούς συνεργάτες του, Νίκο Παππά και Πάνο Σκουρλέτη.
«Θέλω να σας ενημερώσω ότι μετά τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών συναντήθηκα με τον κ.
Καμμένο ο οποίος στηρίζει τη νέα κυβέρνηση» ανέφερε ο Αλ. Τσίπρας.

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Prime Minister Stephen Harper today announced the appointment of Mr.
Ian Holloway as a member of the Security Intelligence Review Committee
(SIRC). Mr. Holloway is currently the Dean of the Faculty of Law at the University of Calgary, where he has served since 2011.
Mr. Holloway brings a wealth of legal experience to the position, having
served as Dean of the Faculty of Law at the University of Western Ontario,
Assistant Dean at the AustralianNationalUniversity, and having held appointments at Cambridge and the National University of Singapore. He has also
worked in private practice specializing in labour and employment law. In addition, Mr. Holloway has a deep knowledge of security issues, having served
26 years in the Royal Canadian Navy and the Royal Australian Navy prior to
his academic career. He retired as a Chief Petty Officer in the Royal Canadian
Navy.
In 2003, Mr. Holloway was elected to membership in the American Law
Institute, an honour bestowed on few Canadians. In 2005, he was appointed a
Queen’s Counsel. He remains a member of the Nova Scotia Barristers’ Society and the Law Society of Upper Canada, is a Trustee of the Law School Admission Council and a member of the NALP Foundation Advisory Board. He
serves as a Governor of the Southern Alberta Division of the Canadian Corps
of Commissionaires. Mr. Holloway was also a member of the Advisory Council to the Minister of Heritage on the Commemoration of the War of 1812.
Mr. Holloway is also a prolific author having published two books, a number of book chapters, and many refereed articles published in law journals in
Canada and around the world. In addition, he has published a book on naval
history as well as 25 essays or other pieces in various legal and non-legal periodicals.In accordance with the requirements of the Canadian Security Intelligence Service Act, Mr. Holloway was sworn into the Queen’s Privy Council
for Canada.
Established in 1984, SIRC provides an external review of the Canadian
Security Intelligence Service’s performance of its duties and functions, and
examines complaints by individuals and reports by ministers relating to security clearances and the national security of Canada.

Δεξιά:
Tο χορευτικό με
ποντιακές ενδυμασίες
στο χορό
του Συλλόγου
“Μέγας Αλέξανδρος”
για το κόψιμο
της Πίτας για
τα μέλη του
Συλλόγου.
(Βλέπετε σελίδα 5)

(Βλέπετε στιγμιότυπα από την περιοδεία του Αρχιεπισκόπου Τορόντο
Καναδά στη Βρεταν. Κολομβία στις σελίδες 10, 11 & 20)
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Ορκίστηκε Πρωθυπουργός
ο Αλ. Τσίπρας αφού πήρε
εντολή σχηματισμού
κυβέρνησης
(Συνέχεια από σελίδα 1)
«Υπάρχει η προβλεπόμενη
πλειοψηφία από το Σύνταγμα,
θέλω να ελπίζω ότι θα γίνει
ακόμη μεγαλύτερη μετά την
ανάγνωση των προγραμματικών
δηλώσεων της κυβέρνησης»
πρόσθεσε.
Δεν έχω να κάνω τίποτα
περισσότερο, παρά να
σας αναθέσω την εντολή
σχηματισμού κυβέρνησης, αφού
πρώτα σας ορκίσω» ανέφερε ο
Καρ. Παπούλιας
«Να επισπεύσουμε τις
διαδικασίες γιατί μας περιμένει
μακρύς και δύσκολος δρόμος»
απάντησε ο Αλ. Τσίπρας.
Στις 16:00 έγινε η πολιτική
ορκωμοσία του κ. Τσίπρα ο
οποίος είπε: «Στην τιμή και στην
συνείδησή μου σας διαβεβαιώνω
ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και
τους Νόμους και θα υπηρετώ το
γενικό συμφέρον του Ελληνικού
Λαού»
Την Τρίτη, πιθανότατα, θα
γίνει η ορκωμοσία της νέας
κυβέρνησης όπου όποιοι
υπουργοί επιθυμούν θα
ορκιστούν με πολιτικό όρκο
και όποιοι επιθυμούν με
θρησκευτικό.
Στις 16:30 ο Αλέξης Τσίπρας
κατέθεσε λουλούδια στο
μνημείο πεσόντων στην
Καισαριανή για να αποτίσει
φόρο τιμής στους εκτελεσθέντες
του Σκοπευτηρίου.
Τελικά ο νέος Πρωθυπουργός
δεν μετέβη στο Μέγαρο
Μέγαρο Μαξίμου για να
παραλάβει από τον απελθόντα
Πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαμαρά
καθώς το παρέλαβε ο νομικός

σύμβουλος του κ. Τσίπρα κ.
Σαγιάς από τον διευθυντή του
γραφείου του κ. Σαμαρά κ.
Μπούρα.
Στη συνέχεια μετέβη σε αυτό ο
κ. Αλέξης Τσίπρας για πρώτη
φορά ως πρωθυπουργός.
Το αποτέλεσμα των εκλογών
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

κυβερνήσεως και υπουργικού
συμβουλίου.
Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης
ευχήθηκε να πάει μπροστά η
χώρα, «παρότι ανησυχούμε»,
όπως είπε και συνέχισε: «Έτσι
πρέπει, εμείς θα συμβάλουμε».

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

Ο πρόεδρος της Βουλής
δέχτηκε τα συγχαρητήρια του κ.
Παπούλια, ο οποίος μάλιστα τον
ρώτησε πώς πήγε το ξενύχτι και
εκείνος απάντησε ότι οι εκλογές
είναι γιορτή και χαρά, δεν είναι
το ζήτημα των αποτελεσμάτων
που τώρα πια τρέχουν γρήγορα,
αλλά η συζήτηση, η ανάλυσή
τους, το αλατοπίπερο των
εκλογών.
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Στις 19:00 το απόγευμα της
Δευτέρας θα συναντηθεί με τον
επικεφαλής του Ποταμιού κ.
Σταύρο Θεοδωράκη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της
Βουλής ενημέρωσε τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας.
Τα επίσημα αποτελέσματα
των χθεσινών εκλογών, όπως
του τα παρέδωσε ο υπουργός
Εσωτερικών, διαβίβασε στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Κάρολο Παπούλια, ο πρόεδρος
της Βουλής, Ευάγγελος
Μεϊμαράκης. «Οι εκλογές
έγιναν ομαλά και δεν υπήρξαν
προβλήματα και από ό,τι βλέπω
δεν θα χρειαστεί να δώσετε
δεύτερη και τρίτη εντολή» είπε ο
κ. Μεϊμαράκης.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία
που είχε ο κ. Τσίπρας την
Κυριακή το βράδυ με τον γενικό
γραμματέα του ΚΚΕ κ. Δ.
Κουτσούμπα του εξέφρασε την
επιθυμία να υπάρξει συνεργασία
και ενημέρωση μεταξύ τους.
Μαρία Σπυράκη: Πολύ άσχημα
ξεκίνησε ο κ.Τσίπρας
Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας
Δημοκρατίας, Ευρωβουλευτής
Μαρία Σπυράκη, για την
απόφαση του κ. Τσίπρα να
απορρίψει το θρησκευτικό όρκο,
έκανε την ακόλουθη δήλωση:

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994
The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.
Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

«Πολύ άσχημα ξεκίνησε ο κ.
Τσίπρας. Αγνοεί επιδεικτικά
μια παράδοση αιώνων του
Ελληνικού Έθνους, η πορεία του
οποίου είναι συνυφασμένη με
την Ορθοδοξία».

Όπως έγινε γνωστό ο κ. Τσίπρας
επιθυμεί να δώσει διαβεβαίωση
-πολιτικό όρκο-, η οποία
προβλέπεται από τον νόμο περί

....... 9.1.1

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1

Στις 14:30 ο κ. Αλέξης Τσίπρας
επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών Ιερώνυμο.

Στις 12:30 ο υπηρεσιακός
υπουργός Εσωτερικών Γιώργος
Ορφανίδης επισκέφτηκε
τον πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊμαράκη και
του ανακοίνωσε το επίσημο
εκλογικό αποτέλεσμα.

«Όχι. Πράγματι, ο κ. Τσίπρας
έχει στήριξη από τον κ.
Καμμένο. Το απόγευμα θα
τον ορκίσω ως πρωθυπουργό»
απάντησε ο Κάρολος
Παπούλιας.

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

Ο Κώστας Μητρόπουλος σκιτσάρει
την επικαιρότητα

Πηγή;TO BHMA

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
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OPINION
Established 1988
Second Class Registration No. 40051132
Monthly Greek -Canadian newspaper published
every 1st week of each month by:
Gnome Publications Ltd
4111 Hastings Street, Box 345
Burnaby, B.C., Canada V5J 1Y5
Tel:604-435-4580 Fax: 604-435-7619
www.greekgnomi.com
E-mail:gnomi@shaw.ca
The views expressed by the correspondents
are not necessary those held by the “OPINION”.
Editor:Kostas Karatsikis
Yearly subscriptions rates:Delivery by mail in Canada $80.00
For Government, Public Offices and Associations and U.S.A
$100.00.

ADVERTISING
ÄÉÁÖÇÌÉÓÅÉÓ
TOM KARAS

(CANADA) Tel:604-435-4580

For Subscription
GNOME PUBLICATIONS LTD
4111 Hastings Street, Box 345
Burnaby B.C.
CANADA V5C 6T7
6I7

ÓõíåñãÜôåò:

JENNY SIORMANOLAKIS Vancouver
TASO PAPASPYROS Photos,Vancouver

RANIA HATZIOANNOU Vancouver
GIANNIS ATHANASIOU
ANTONIS ANAKEFALOS

Coupon

(GREECE)
(GREECE)

MYRTO TSITSIOU (GREECE)

NAME:.................................................
.............................................................
STREET:..............................................
CITY:....................................................
PROVINCE or STATE:........................
POSTAL CODE...................................

3 Γνώμη

Από την περιοδεία του Μητροπολίτου Τορόντο
Καναδά κ. Σωτηρίου στον Δυτικό Καναδά
του Κώστα Καρατσίκη
Την Κυριακή 25η Ιανουαρίου 2015 χοροστάτησε λειτουργίας ο Μητροπολίτης κ. Σωτήριος στον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Βανκούβερ, και συλλειτούργησε με τους ιερείς π. Δωρόθεο
Τρυφωνόπουλο και τον Κωνσταντίνο Οικονόμου.
Μετά την Θεία Λειτουργία ο Μητροπολίτης, μίλησε στους παρευρισκόμενους στην αίθουσα του
Ελληνικού Κέντρου, και φωτογραφήθηκε με τα παιδιά που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα της
κατασκήνωσης που λειτουργεί κάθε χρόνο υπό την καθοδήγηση του π. Κωνσταντίνου Οικονόμου και
την οικονομική βοήθεια της Ελληνικής Κοινότητας και άλλων ομογενών.
Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 τελέσθηκε Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Τριών Ιεραρχών
στον Ι. Ναό των Αγίων Νικλάου – Δημητρίου όπου χοροστάτησε ο Μητροπολίτης κ. Σωτήριος και
συλλειτούργησε με τους ιερείς, π. Δωρόθεο Τρυφωνόπουλο, π. Τιμολέων Πράττα, π. Κωνσταντίνο
Οικονόμου και π. Κωνσταντίνο Καλτσίδης. Παρευρέθηκαν στον Εσπερινό, ο Γενικός Πρόξενος
Ελλάδας στο Βανκούβερ κ, Ηλίας Κρεμμύδας, ο Προξενικός Λιμενάργης κ. Γιώργος Γιαννάκης, η
επίτιμος Πόξενος της Κύπρου κα Τασούλα Berggren, η Πρόεδος της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ
κα Εφη Κερασιώτη, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ανατολικού Βανκούβερ κ.
Κώστας Νικολάου, ο Επαρχιακός Κυβερνήτης της ΑΧΕΠΑ κ. Γιώργος Βασσίλας, με την κα Βερνατέτ
Φάλιας και Ντίνο Κουρτέση για να δωρήσουν χρήματα στο Ελληνικό Σχολείου του Βανκούβερ.
Επίσης παρευρέθηκαν οι κυρίες Ευθυμία Κουτσούγερα Πρόεδρος Φιλοπτώχων του Καναδά, Ευγενία
Γουέστ πρώην Πρόεδρος Φιλοπτώχων Καναδά, η Διονυσία Γιαννακοπούλου πρώην Πρόεδρος Δυτικού
Καναδά,η Ελένη Τσεμπερλή Πρόεδρος Φιλοπτώχων Δυτικού Καναδά, προέδροι Φιλοπτώχων, διδακτικό
προσωπικό και προέδροι συλλόγων της παροικίας μας. Αισθητή ήταν η απουσία όλων των μαθητών και
γονέων - κηδεμόνων απ΄όλα τα σχολεία, την οποία καυτηρίασε ο σεβ. Μητροπολίτης κ. Σωτήριος στη
σύντομη ομιλία του που παρεχώρησε στο πέρας της γιορτής των μαθητών. Επίσης τόνισε ότι μόνο τότε
θα διατηρηθεί ο Ελληνισμός στον Καναδά όταν δημιουργήσουμε όχι απογευματινά Ελληνικά σχολεία
αλλά κανονικά Ορθόδοξα Σχολεία.
Μετά το εσπερινό στην αίθουσα της Κοινότητας αντιπροσωπεία μαθητών και μαθητριών από τα
ελληνικά σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ, το σχολείο «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» και το το σχολείο
της Ελληνικής Ορθ. Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ, απήγγειλαν ποιήματα αφιερωμένα
στους Τρείς Ιεράρχες. Προηγείθηκε ομιλία την οποία παραθέτουμε στη συνέχεια από τον καθηγητή
Φιλολογίας κ. Αθανάσιο Μπράβο που είναι στην Εδρα Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο S.F.U.
ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
«Καθιέρωση κοινής γιορτής ήδη από το 12ο μ.Χ. αιώνα. Επί Αλεξίου Κομνηνού. Η σύγκλητος του
Πανεπιστημίου Αθηνών την καθιέρωσε επίσημα από το ακαδημαϊκό έτος 1843-44 ως γιορτή των
Ελληνικών Γραμμάτων.
«Η παρακαταθήκη τους έχει αιώνια αξία. Οι θέσεις τους ριζοσπαστικές και σύγχρονες. Ο λόγος του
Μ. Βασιλείου και του Ιωάννου Χρυσοστόμου για την κοινωνική αδικία, δημιούργημα της κακής
διανομής του πλούτου, ήταν στο στόχαστρό τους με τέτοια δριμύτητα που θα ωχριούσαν μπροστά τους
ο Προυντόν και ο Μαρξ. ΔΕΝ ΑΠΕΔΙΔΑΝ την ανισοκατανομή των αγαθών σε θέλημα θεού ούτε σε
φυσικές αιτίες, αλλά στην πλεονεξία και στις ενέργειες εκείνων που κατείχαν την εξουσία – και φυσικά
τον πλούτο – και το χρησιμοποιούσαν ως όργανο καταδινάστευσης. Αντιθέτως οι Τρεις Ιεράρχες ήθελαν
να επικρατήσει ο νόμος της αγάπης και της ισότητας και όχι εκείνος του ισχυρού.
«Παρόλα αυτά, όμως, πολύ λίγα είνα γνωστά για το επιστημονικό τους έργο, παρότι στη Δύση το έργο
τους μελετώντας ήδη από την Αναγέννηση. Τα έργα του Μ. Βασιλείου άρχισαν να διδάσκονται στο
Πανεπιστήμιο των Παρισιών ήδη από το 16ο αιώνα το δε πόνημά του «Προς τους νέους...» γνώρισε 20
εκδόσεις μέσα σε 50 χρόνια (1449-1500). Τα άπαντά του δε εκδόθηκαν στα γερμανικά το 1776.
«Πρέπει να τους τιμούμε, λοπόν, όχι μόνο για τα άφθαρτο παράδειγμα των πράξεών τους (ο Μ.
Βασέλειος από την περιουσία του κράτησε μόνο ένα ράσο και λίγα βιβλία, ενώ έκτισε την Βασιλειάδα
και πέθανε 49 ετών, ο δε Χρυσόστομος πέθανε 62 ετών στο δρόμο για την εξορία, επειδή τόλμησε ξανά
και ξανά να συγκρουστεί με την αυτοκρατορική εξουσία, αλλά και – κάτι που ενδιαφέρει εμάς εδώ που
βρισκόμαστε στην άλλ άκρη της γης, μακριά από την πατρίδα – γιατί καλλιέργησαν όσο τίποτα άλλο
τη γλώσσα. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ απλώς λέξεις και αγωγός εκφρασης των αναγκών, των επιθυμιών
και των στόχων μας, αλλά φορέας νοοτροπίας, διαμορφωτής πολιτισμού και όργανο χάλκευσης
ενότητας μεταξύ αυτών που τη μιλάνε. Στην περίπτωσή μας δεν πρόκειται για τίποτε άλλο από την
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ. Γι’ αυτό, λοιπόν, αγαπητοί μου σας παρακαλώ και σας προτρέπω ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ!
Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2015 στην επάνω αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ οι
κυρίες των Φιλοπτώχων Αγίου Γεωργίου και των Αγίων Νικολάου- Δημητρίου και η Πρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας κα Έφη Κερασιώτη, παρέθεσαν γεύμα στον σεβ. Μητροπολίτη κ. Σωτήριο,
στούς ιερείς π. Κωνσταντίνο Οικονόμου και π. Δωρόθεο Τρυφωνόπουλο και στις επισκέπτριες από τον
Ανατολικό Καναδά κα. Ευθυμία Κουτσούγερα και κα Ευγενία Γουέστ. Κατά την ομίλία του στις κυρίες
της φιλοπτώχου ο σεβ Μητροπολίτης κ. Σωτήριος ανέφερε ότι στο φετινό ΚληρολαΊκό Συνέδριο, θα
επανιδρύσει το Καναδικό Κογκρέσσο, από τις 77 ελληνο-ορθόδοξες κοινότητες και όσες σέβονται το
καταστατικό της Αρχιεπισκοπής. Σε ερώτηση του κ. Κ. Καρατσίκης από την εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ», για
το τρόπο λειτουργίας αυτού του Καναδικού Κογκρέσσου, ανέφερε, ότι οι προέδροι των Κοινοτήτων
θα ορίσουν άτομα από τις κοινότητες που θα σχηματίσουν μια Επιτροπή η οποία θα ασχολείται
αποκλειστικά με πολιτιστικά και εθνικά θέματα χωρίς την παρέμβαση της Εκκλησίας.
Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2015, ο σεβ. Μητροπολίτης κ. Σωτήριος χοροστάτησε στη Θεία
Λειτουργία στον Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και συλλειτούργησε με τον π. Δωρόθεο
Τρυφωνόπουλο και π. Κωνσταντίνο Καλτσίδη. Μετά την Θεία λειτουργία, έγινε ορκομωσία του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια η Φιλόπτωχος είχε ετοιμάσει γεύμα στην αίθουσα της
Κοινότητας στο οποίο γευμάτισε ο σεβ. Μητροπολίτης κ. Σωτήριος, η Πρόεδρος Φιλοπτώχου Καναδά
κα Ευθυμία Κουτσούγερα, η κα Ευγενία Γουέστ, η κα Διονυσία Γιαννακοπούλου οι ιερείς π. Δωρ.
Τρυφωνόπουλος και Κωνσταντίνος Καλτσίδης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Γιώργος Γιαννακόπουλος
και πολλά άτομα που είχαν έρθει στην εκκλησία.Με αστεία και τραγούδια ο Μητροπολίτης λέγοντας
ότι μια μέρα θα πεθάνουμε γιατί να είμαστε κατσουφιασμένοι, ας είμαστε χαρούμενοι, έκανε τους
παρευρισκόμενους να μπουν στο κέφι και να τραγουδίσουν μαζί του. Επίσης ευχαρίστησε ιδιαίτερα
τον κ. Αντώνιο Ανδρέου και την κα Λούλα Μανολοπούλου, για την βοήθεια που έχουν προσφέρει και
συνεχίσουν να προσφέρνουν στην Κοινότητα του Σούρεη.
Μετά το γεύμα ο σεβ. Μητροπολίτης κ Σωτήριος, οι ιερείς και οι επισκέπτες θα μετέβαιναν στο νησί
του Βανκούβερ στη Βικτόρια για να παρευρεθούν στον Μέγα Εσπερινό του Ι.Ν. της Υπαπαντής που
γιορτάζει την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015 και θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία, στην οποίαν εκτός των
μελών της Ελληνικής Ορθ. Κοινότητας στη Βικτόρια για την γιορτή έχουν μεταβεί και δυο λεωφορεία
ομογενών από το Βανκούβερ.

Βλέπετε φωτογραφικά στιγμιότυπα από την περιοδεία
του Αρχιεπισκόπου Τορόντο Καναδά στις σελίδες 10 και 11

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης
Ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η σύνθεση της
κυβέρνησης, μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.
Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Γιάννης Δραγασάκης και
υπουργός Οικονομικών ο Γιάνης Βαρουφάκης. Υπουργός
Άμυνας ανέλαβε ο Π.Καμμένος.
Η σύνθεση της κυβέρνησης έχει ως εξής:
Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας
Αντιπρόεδρος
Γιάννης Δραγασάκης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργός: Νίκος Βούτσης
Αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Γ.Κατρούγκαλος Αναπληρωτής υπουργός Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης
Αναπληρώτρια υπουργός Μετανάστευσης Τασία
Χριστοδουλοπούλου
Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Μαρί Κόλλια Τσαρουχά
Υπουργείο Οικονομικών
Γιάνης Βαρουφάκης
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Υπουργός: Γιώργος Σταθάκης
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Θοδωρής
Δρίτσας
Αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά
Αναπληρωτής υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Χρήστος Σπίρτζης
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Νίκος Κοτζιάς
Αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Νίκος
Χουντής
Αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Σχέσεων Ευκλείδης
Τσακαλώτος
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργός: Πάνος Καμμένος
Αναπληρωτής υπουργός Κώστας Ήσυχος
Υφυπουργός: Νίκος Τόσκας
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
Υπουργός: Παναγιώτης Λαφαζάνης
Αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Γιάννης Τσιρώνης
Αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Βαγγέλης Αποστόλου
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργός Αριστείδης Μπαλτάς
Αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξυδάκης
Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Τάσος
Κουράκης
Υφυπουργός Αθλητισμός Σταύρος Κοντονής
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπουργός: Παναγιώτης Κουρουμπλής
Αναπληρωτής υπουργός : Ανδρέας Ξάνθος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Δημήτρης Στρατούλης
Υπουργείο Εργασίας
Υπουργός: Πάνος Σκουρλέτης
Αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Θεανώ
Φωτίου
Υφυπουργός για την αντιμετώπισης της ανεργίας: Ράνια
Αντωνοπούλου
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργός: Νίκος Παρασκευόπουλος
Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός
εκπρόσωπος: Γαβριήλ Σακελλαρίδης
Υπουργός Επικρατείας
Νίκος Παππάς
Πρόεδρος της Βουλής θα προταθεί
η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

4 Γνώμη

GREEK ELECTIONS – SYRIZA:
CHANGING GREECE AND EUROPE
A change in course for an entire society
SYRIZA is the outcome of a 15 year collaboration between divergent political groups
within the fragmented Greek left, which started at the time of the alter-globalization
movement. It climbed from 4% to 27% in the 2012 elections, when it managed to
represent the social dynamics of the massive social movements, which at that time, shook the
country and overthrew the previous PASOK government. As movements failed to provide tangible
alternatives and the next ND-PASOK coalition government pushed harder on austerity restructuring and its right wing political agenda, the oppressed strata of Greek society again bestowed their
hopes in representative politics.

Ambassador of Greece to Canada
Visits Toronto and our Holy Metropolis
From January 8-11, 2015, His Excellency George Marcantonatos, the
recently appointed Ambassador of Greece to Canada, along with his
family, visited the Greater Toronto Area and our Holy Metropolis.

In this context, SYRIZA has won elections by forging a social alliance on
two specific proposals:
(1) a social salvation plan to ameliorate the consequences of the
poverty of the lower classes, and
(2) a plan to re-negotiate the Greek public debt with the EU and the IMF, in order to make it sustainable. Although this moderate political program does not sound leftist, it constitutes a radical
change of course from the European economic orthodoxy, which has been cemented in both the
EU and global institutions, and gives hope not only for Greece but also for wider changes in the
European Union.
The change of the government in Greece is also a challenge for other South European
countries like Italy, Spain, Cyprus and Portugal. The real question now is how Germany
will react to the Greek change. The coalition with ANEL and Panos Kamenos is a sign
for Germany too and this could be a greater problem for the future of negotiations. I
would like to insist that the new government isn’t a leftist one but actually is a mix of
center-left and nationalists which is interesting to follow.
There are big issues to be addressed for the Greek society and economy, such as:
1. the need for a radical change of the state
2. the need for reorganizing the health system
3. the protection of our ecological environment which wasn’t part of the campaign
of any party
4. the need for incentives for young people & start-up companies
5. the need for protection of the minorities and not to discriminate against sexual
orientation
6. being part of a global community
7. create an open, democratic and global educational system where Athens can be
the center of the world
8. the widening of civil rights

On Thursday, January 8, His Excellency attended a dinner organized
by the Executive Council of the Greater Toronto Area Philoptochos.

There were 180 representatives who participated, led by the National
President, Ms. Efthimia Coutsougeras; the dinner was held at the
Prophet Elias Church in Mississauga, Ontario.

This is a new era for our country but also with many challenges and an uncertain
future. We will follow the developments and the discussion between EC and the
new government for the debt and the economic restructuring of Greece.
Christos Stergiou
Political Economy
Vancouver 2015-02-02

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά
επισκέφθηκε το Τορόντο και την Ιερά μας
Μητρόπολη
Από τις 8 έως τις 11 Ιανουαρίου, ο Εξοχώτατος νέος Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά, κ.
Μαρκαντωνάτος, με την οικογένειά του, επισκέφθηκε την ευρύτερη περιοχή του Τορόντο και την Ιερά
μας Μητρόπολη.
Την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, ο Εξοχώτατος με την σύζυγό του παρεκάθησαν στο ετήσιο δείπνο των
Διοικητικών Συμβουλίων των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων Τορόντο και της γύρω περιοχής. Ήσαν
συνολικά εκατόν ογδόντα (180) κυρίες και δεσποινίδες με αρχηγό την Πρόεδρο Φιλοπτώχου Καναδά
κα. Ευθυμία Κουτσούγερα. Το δείπνο έγινε στην αίθουσα του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού, στη Mississauga.

The following day, Mr. Marcantonatos visited the successful and
ever-growing Metamorphosis Greek Orthodox School in Toronto.
He was very moved and enthused to see first-hand the high academic
level and teaching of Greek Orthodox values that students receive
there.

Την επομένη μέρα, ο κ. Μαρκαντωνάτος, επισκέφθηκε το επιτυχημένο Ημερήσιο Σχολείο
“Μεταμόρφωσις”, Τορόντο. Ενθουσιάσθηκε βλέποντας από πρώτο χέρι το υψηλό ακαδημαϊκό
επίπεδο και τη διδασκαλία των Ελληνικών Ορθοδόξων αξιών, που παίρνουν οι μαθητές του σχολείου
εκεί.

Following that visit, His Eminence Metropolitan Sotirios hosted
a luncheon at the Metropolis for the Ambassador and his family,
Consul General of Greece in Toronto, Mr. Alexandros Ioannidis, Ms.
Efthimia Coutsougeras, and Mr. Spyros Volonakis, Director of the
Office of Greek Education for our Holy Metropolis. His Excellency,
along with all of the guests, was given a tour by His Eminence,
which included the St. John the Theologian Chapel.

Μετά από αυτή την επίσκεψη στο σχολείο, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σωτήριος παρέθεσε
γεύμα στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, στον Πρέσβη και στην οικογένειά του, τον Γενικό Πρόξενο
κ. Α. Ιωαννίδη, την πρόεδρο της Φιλοπτώχου Καναδά κα. Ευθυμία Κουτσούγερα και τον κ. Σπύρο
Βολονάκη, υπεύθυνο Ελληνορθόδοξης Παιδείας της Ιεράς Μητρόπολης για όλο τον Καναδά.
Ο Σεβασμιώτατος, επίσης, ξενάγησε όλους τους επισκέπτες στην Ιερά Μητρόπολη και στο
Εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

The entire delegation, including Ambassador Marcantonatos and
Metropolitan Sotirios, together visited the Greek and Cypriot
Consulates in Toronto, where His Eminence performed an Agiasmo
service, assisted by Rev. Fr. Haridimos Sarris, and together everyone
cut the traditional Vasilopita at both Consulates.

Έπειτα όλοι μαζί μετέβησαν στα Γενικά Προξενεία Κύπρου και Ελλάδας και ο Μητροπολίτης
Σωτήριος ετέλεσε παραδοσιακό Αγιασμό των Θεοφανείων, βοηθούμενος από τον π. Χαρίδημο
Σαρρή, έκοψαν δε Βασιλόπιτα όλοι μαζί και στα δύο Προξενεία.

On Sunday, January 11, Metropolitan Sotirios presided over the
celebration of the Divine Liturgy for the Feast of St. Theodosios the
Great (the Cenobiarch), at the Prophet Elias Church.

Την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης του Αγ. Θεοδοσίου του Μεγάλου, ο Μητροπολίτης
Σωτήριος προεξήρχε στη Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό του Προφήτη Ηλία.
Στην Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος, ο κ. Γ. Μαρκαντωνάτος, η οικογένειά του, ο Γενικός Πρόξενος
της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης και η οικογένειά του. Μετά την Θεία Λειτουργία,
παρετέθη γεύμα για όλους, το οποίο οργανώθηκε από τον Ιερατ. Προιστάμενο π. Θεολόγο Δράκο
και τον προέδρο της Κοινότητας κ. Δημήτριο Τσατσαρώνη, Άρχοντα του Οικουμενικού μας
Πατριαρχείου.

Among the dignitaries present was Mr. Marcantonatos, his family,
along with Consul General Ioannidis and his family. Following the
Divine Liturgy, the church community, led by its Parish Priest, Rev.
Fr. Theologos Drakos, and its President, Mr. Dimitrios Tsatsaronis,
Archon of the Ecumenical Patriarchate, organized a luncheon for all
parishioners.
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ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
Το Σάβατο 24 Ιανουαρίου 2015, ο σύλλογος «Μέγας Άλέξανδρος» Μακεδονίας και Θράκης,
γιόρτασε το κόψιμο της πίτας στην εκδήλωση που έγινε για τα μέλη του συλλόγου στο Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο.
Το χορευτικό συγκρότημα των Ποντίων, ενθουσίασε τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου που
παρευρέθηκαν στη εκδήλωση.
Βλέπετε φωτογραφίες από την εκδήλωση της Κατερίνας Βαλλιανάτου,του Νίκου Στρατηδάκη
και του Βασίλη Φιλιντόγλου.

6 Γνώμη

Κοτόπουλο σούπα με
λαχανικά και κριθαράκι

Σολομός στο γκριλ με
αρωματικό βούτυρο
Συνταγή: Εφη Γιαλούση, Styling: Elena Jeffrey, Food Styling: Μάκης Γεωργιάδης Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: Παύλος
Τσοκούνογλου

Yλικά για 4 άτομα
Προετοιμασία 8 λεπτά
Μαγείρεμα 5 λεπτά
Υλικά
-4 φιλέτα σολομού (250 γρ.
το καθένα)
-2 λεμόνια κομμένα σε
φέτες
-1/2 φλιτζάνι φύλλα δυόσμου φρέσκα
-λάδι
-αλάτι, πιπέρι
Για το αρωματικό βούτυρο
-70 γρ. βούτυρο μαλακωμένο
-1/2 φλιτζάνι φύλλα δυόσμου ψιλοκομμένα
-1 κουτ. σούπας κρεμμυδάκι φρέσκο ψιλοκομμένο
(μόνο το πράσινο)
-1 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού
-1 σκελίδα σκόρδο λιωμένο
-αλάτι, πιπέρι

Eκτέλεση
Ετοιμάζουμε το αρωματικό βούτυρο: Χτυπάμε
στο πολυκοπτικό το βούτυρο, τον δυόσμο,
το κρεμμυδάκι, το σκόρδο, το λεμόνι, αλάτι
και πιπέρι μέχρι να γίνουν ομογενές μείγμα.
Τοποθετούμε σε αλουμινόχαρτο και σχηματίζουμε
ρολό. Αφήνουμε στο ψυγείο. Αλείφουμε τα φιλέτα
του σολομού με λάδι και αλατοπιπερώνουμε.
Τοποθετούμε σε ταψί με σχάρα και ψήνουμε
στο γκριλ για 5 λεπτά και από τις δύο πλευρές.
Βάζουμε σε πιατέλα και σερβίρουμε με ένα
κομμάτι από το αρωματικό βούτυρο και φέτες
λεμονιού. Πασπαλίζουμε με δυόσμο και
σερβίρουμε.

Σνίτσελ βιεννέζικο
Επιμέλεια: Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Styling: Elena Jeffrey, Food
styling: Μάκης Γεωργιάδης, Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία:
STUDIO Τσοκούνογλου (Ειρήνη Σωφρονιάδου)
Αυστριακό πιάτο βασισμένο σε λεπτοκομμένο κρέας το οποίο έχει
χτυπηθεί με τον μπάτη και αφού παναριστεί με αβγό και φρυγανιά,
τηγανίζεται.
Υλικά για 4 άτομα
Προετοιμασία 15 λεπτά
Μαγείρεμα 6-7 λεπτά
Υλικά
-4 σνίτσελ
-1 αβγό χτυπημένο
-1/2 φλιτζάνι αλεύρι
-1/2 φλιτζάνι γαλέτα (φρυγανιά τριμμένη)
-3 κουτ. σούπας βούτυρο
-3 κουτ. σούπας λάδι
-αλάτι, πιπέρι
-1 λεμόνι σε φέτες για το σερβίρισμα
Eκτέλεση
Αλατοπιπερώνουμε τα σνίτσελ, τα αλευρώνουμε και ακολούθως
τα βουτάμε πρώτα στο χτυπημένο αβγό και μετά στη γαλέτα.
Ζεσταίνουμε σε τηγάνι το βούτυρο και το λάδι μαζί και
τηγανίζουμε τα σνίτσελ σε πολύ δυνατή φωτιά, γρήγορα κι από
τις δυο μεριές. Σερβίρουμε τα σνίτσελ με φέτες λεμονιού και
συνοδεύουμε με πατάτες τηγανητές ή πουρέ.
Σνίτσελ (Schnitzel) Αυστριακό πιάτο βασισμένο σε λεπτοκομμένο
κρέας το οποίο έχει χτυπηθεί με τον μπάτη και αφού παναριστεί
με αβγό και φρυγανιά, τηγανίζεται.

Συνταγή:
Κώστας
Τσίγκας,
Styling:
Elena
Jeffrey,
Food
styling:
Μάκης
Γεωργιάδης, Ηλίας
Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφίες:
STUDIO Τσοκούνογλου
Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 40 λεπτά
Υλικά για 4 άτομα
Υλικά
-500 γρ. κοτόπουλο στήθος
-2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-1 κουτ. σούπας βούτυρο
-2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
-2 καρότα καθαρισμένα και
κομμένα σε ροδέλες
-2 κολοκυθάκια κομμένα σε
ροδέλες
-2 πατάτες κομμένες σε κυβάκια
-2 ντομάτες τριμμένες
-1/2 κουτ. γλυκού πιπέρι
καυτερό κόκκινο
-1 πιπεριά καυτερή μικρή
ψιλοκομμένη
-1 κουτ. γλυκού κύμινο τριμμένο
-100 γρ. κριθαράκι
-4 φλιτζάνια ζωμό κότας
-αλάτι
Eκτέλεση
Κόβουμε το κοτόπουλο
σε μικρές λωρίδες και το
αλατίζουμε καλά. Ζεσταίνουμε
σε κατσαρόλα το ελαιόλαδο
και το βούτυρο και σοτάρουμε
το κρεμμύδι για 5 λεπτά,
ανακατεύοντας συχνά.
Προσθέτουμε το καρότο, τις
πατάτες, την καυτερή πιπεριά,
τα κολοκυθάκια, το κύμινο
και το καυτερό πιπέρι και
συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 3
λεπτά. Βάζουμε το κοτόπουλο,
την ντομάτα και τον ζωμό
και σιγοβράζουμε το μείγμα
για 15 λεπτά. Στη συνέχεια,
προσθέτουμε το κριθαράκι,
αλατίζουμε και συνεχίζουμε το
βράσιμο για 13-15 λεπτά. Αν
χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο
νερό.
Πατάτες με τυρί και μπέικον
Συνταγή:
Κώστας
Τσίγκας,
Styling: Elena Jeffrey,
Food styling: Μάκης

Γεωργιάδης, Ηλίας Δεμιρτζόγλου,
Φωτογραφία: STUDIOM.GR

Υλικά για 12 τεμάχια
Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 30 λεπτά
Υλικά
-12 πατάτες μικρές
-12 φέτες τυρί γκούντα κομμένο
σε λωρίδες

-6 φέτες μπέικον
-1/2 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
-αλάτι και πιπέρι
Eκτέλεση
Ξεπλένουμε καλά και
καθαρίζουμε με βουρτσάκι
την εξωτερική επιφάνεια κάθε
πατάτας. Προθερμαίνουμε
τον φούρνο στους 180°C.
Βάζουμε τις πατάτες σε
φούρνο μικροκυμάτων και
τις ψήνουμε για 7 λεπτά στην
υψηλή ένταση. Τις βγάζουμε
από τον φούρνο μικροκυμάτων
και μόλις κρυώσουν τις
χαράζουμε σε πέντε σημεία
μέχρι τη μέση με κοφτερό
μαχαίρι. Σοτάρουμε σε στεγνό

τηγάνι το μπέικον σε μέτρια
φωτιά μαζί με το κρεμμύδι για
4 λεπτά ανακατεύοντας πολύ
συχνά. Βγάζουμε το μπέικον
με το κρεμμύδι από το τηγάνι
και το μεταφέρουμε σε μπολ.
Προσθέτουμε το τυρί και
αναμειγνύουμε καλά. Βάζουμε
με ένα κουτάλι λίγο από το
μείγμα του τυριού σε κάθε
σχισμή που έχουμε ανοίξει στις
πατάτες. Απλώνουμε τις πατάτες
σε ταψί και τις ψήνουμε για
20 λεπτά μέχρι να ροδίσουν
και να γκρατιναριστούν καλά.
Σερβίρουμε αμέσως.

Κροκ μεσιέ με μπεσαμέλ και αβγό
Συνταγή: Κώστας Τσίγκας, Styling: Elena Jeffrey, Food styling:
Μάκης Γεωργιάδης, Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: Γιώργος
Δρακόπουλος
(Croque monsieur) Ενα από τα πιο διάσημα σάντουιτς
του κόσμου είναι το γαλλικό croque-monsieur, ο “Κύριος
Τραγανός” όπως μεταφράζεται το όνομά του. Πρόκειται για
ένα λαχταριστό ψητό σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, συνήθως
έμενταλ ή γκρουγιέρ.
			
Υλικά για 2 σάντουϊτς
Προετοιμασία 5 λεπτά
Μαγείρεμα 20 λεπτά
Υλικά
-4 φέτες ψωμί φρέσκο μαλακό
-6 φέτες ζαμπόν
-3/4 φλιτζανιού γραβιέρα τριμμένη
-3 κουτ. σούπας βούτυρο μαλακό
-1 κουτ. σούπας μουστάρδα
Για την μπεσαμέλ
-1 κουτ. σούπας βούτυρο
-1 κουτ. σούπας αλεύρι
-3/4 φλιτζανιού γάλα
-3 κουτ. σούπας παρμεζάνα τριμμένη
-1 κουτ. σούπας γραβιέρα τριμμένη
-1 πρέζα μοσχοκάρυδο
-αλάτι, πιπέρι
Eκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 160°C. Ξεκινάμε
ετοιμάζοντας την μπεσαμέλ:
Βάζουμε 1 κουταλιά βούτυρο
σε ένα μικρό τηγάνι και
το ζεσταίνουμε σε χαμηλή
φωτιά. Προσθέτουμε το
αλεύρι και ανακατεύοντας
συνεχώς μαγειρεύουμε για
2 λεπτά. Προσθέτουμε σιγά
σιγά το γάλα ανακατεύοντας
συνεχώς και μαγειρεύουμε
το μείγμα μέχρι να δέσει
ελαφρά. Βγάζουμε το
τηγάνι από τη φωτιά και προσθέτουμε την παρμεζάνα, 1
κουταλιά από τη γραβιέρα και το μοσχοκάρυδο. Ανακατεύουμε
και αλατοπιπερώνουμε. Βουτυρώνουμε ελαφρά τις φέτες του
ψωμιού και από τις δύο πλευρές και τις τηγανίζουμε μέχρι να
πάρουν χρώμα. Τις βγάζουμε από το τηγάνι και τις αλείφουμε
με μουστάρδα στη μία πλευρά μόνο. Μοιράζουμε το ζαμπόν
ανάμεσα στις δυο φέτες και πασπαλίζουμε με τα 3/4 της
ποσότητας της γραβιέρας. Καλύπτουμε με τις άλλες φέτες
ψωμιού. Περνάμε λίγη μπεσαμέλ στην επιφάνεια των σάντουιτς
αλλά και λίγη στα πλάγια. Πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη
γραβιέρα και βάζουμε τα σάντουιτς σε ένα ταψάκι. Ψήνουμε
μέχρι να γκρατιναριστεί καλά η επιφάνεια με την μπεσαμέλ.
Σερβίρουμε αμέσως.
Κροκ μεσιέ (Croque monsieur)
Ενα από τα πιο διάσημα σάντουιτς του κόσμου είναι το
γαλλικό croque-monsieur, ο “Κύριος Τραγανός” όπως
μεταφράζεται το όνομά του. Πρόκειται για ένα λαχταριστό ψητό
σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, συνήθως έμενταλ ή γκρουγιέρ.
Πρωτοεμφανίστηκε στα γαλλικά καφέ με την πρώτη επίσημα
καταγραφή να χρονολογείται το 1910. Εξίσου διάσημη είναι
και το “θηλυκό” croque-madame, όπου πρόκειται για το ίδιο
σάντουιτς σερβιρισμένο με ένα αβγό τηγανιτό ή ποσέ.
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Gastown maturing
into high-tech hub
A Vancouver cloud-linked tech giant has become
the largest office tenant in Gastown, further evidence that the heritage area is emerging as a hip,
high-tech hub in Vancouver.
Global Relay, which began in 2005 with 2,500 square feet at 220
Cambie Street has relocated in the same building by leasing up
62,000 square feet, reports Colliers International.
“Global Relay is one of Vancouver’s biggest success stories and their
space has allowed them a competitive advantage over others looking
to hire locally,” said Colin Scarlett senior vice president of Colliers
International, who handled the lease.
A leading provider of cloud-based electronic messaging for the
global financial sector, Global Relay has 18,000 customers in 90
countries and offices in New York, Chicago, London and Singapore.
Global Relay’s new Gastown digs reflect what Jones Lang Lasalle,
in a recent High-Technology Office Outlook report, calls a “second wind” that is boosting office demand in once-struggling urban
centres.
“Tech companies are looking for new locations for many reasons,
not just for intellectual capital, or venture capital funding, but also
for other factors such as standard of living,” said Julia Georgules, colead of JLL’s Technology research group
Gastown, with its heritage buildings, restaurants, clubs and urban
vibe is considered one of Vancouver’s top hipster neighbourhoods.
Global Relay’s new office includes a rooftop deck, high ceilings, the
quintessential brick walls and timber beams – and even an in-house
chef who makes hot meals for the mostly millennial staff.
It reflects a re-development trend in Gastown aimed squarely at the
high-tech sector.
An example is Century Group, which is redeveloping the first new
office building in Gastown in decades.
The Delta-based developer plans to restore the façade of 151 West
Hastings Street, built 114 years ago, and build four floors of new
office space behind it.
The site will have a 4,800-square-foot green rooftop deck as well as
amenities such as plug-ins for electric bikes, indoor and outdoor bike
racks, according to Brett Walsh, Century Group’s director of real
estate financing. Colliers is handling the leasing and is targeting tenants in the technology, digital media and gaming sectors, according
to Colliers associate vice-president Stephen Moscovich.

Community Benefits from Development: improving
neighbourhoods and enabling affordable housing in Vancouver
City of Vancouver January 21, 2015
Today, City of Vancouver staff presented to Council the 2013 Annual Report on Community Amenity
Contributions and Density Bonusing, containing details of the public benefits contributed to our city by
development.
Allocation of these public benefits addresses the anticipated facilities, services and infrastructure required to support growth-related needs in our community plan areas. They also help advance Council’s
city-wide public amenity and capital plan priorities. Amenities funded by development support economic
development and ensure that services and infrastructure keep pace with the arrival of new residents,
workers and businesses.
In 2013, approvals of additional density will result in $133 million in public benefits. Allocations to date
have been made as follows:
*
Affordable Housing: $63M (+ 886 secured market rental housing units)
For example, the rezoning of 1300 Richards Street will result in the creation of 81 social housing
units and a social service centre to be transferred to the City.
*
Parks and Open Spaces (including Public Art): $27M
For example, the rezoning of 1262 Burrard Street resulted in a cash contribution of $2.8M to be allocated to parks and open spaces in the neighbourhood.
*
Community Facilities (including child care spaces): $22M
For example, the rezoning of 1396 Richards Street will create an on-site 37 space child care centre
upon completion.
*
Heritage: $13M
For example, eight Heritage Revitalization Agreements will result in on-site heritage preservation at
locations throughout the City.
In addition to supporting a strong economy, public amenities play a key role in making Vancouver one
of the most livable and walkable cities in the world. Delivering and maintaining our extensive recreation
system and other key infrastructure in which we partner with others - affordable housing, day cares,
neighbourhood houses and cultural spaces, is fundamental to making Vancouver a healthy city for all.
To help deliver new facilities and infrastructure so vital to the well-being of residents, the City looks to
ensure that new development contributes community benefits to neighbourhoods where change is occurring. In some cases funds are pooled from several projects to deliver much needed benefits in the city.
Contributions from new development help deliver facilities and public benefits such as:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Affordable housing
Child care facilities
Community centres
Cultural venues
Heritage preservation
Libraries
Parks and Public Art
Public safety
Sustainable transportation

To supplement the annual report the City also produced a booklet titled Community Benefits from Development: Improving Neighbourhoods and Enabling Affordable Housing. It describes Vancouver’s approach to development contributions and explains the broader context of how we are meeting the needs
of a growing city, including examples of a wide range of public benefits throughout the city.

www.contemporaryrailings.com
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ÁèëçôéêÜ
Απόλλων Σμύρνης – ΑΕΚ 1-1
Παιχνίδι για γερά νεύρα στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα Σμύρνης να παραχωρεί ισοπαλία 1-1 στην
ΑΕΚ – Επικίνδυνος ο ρέφερι Φωτιάδης, δύο αποβολές στην Ένωση, δύο ακυρωμένα γκολ, πέναλτι
ανύπαρκτο και αρκετές λάθος αποφάσεις
Δυστυχώς, στην Ελλάδα
έχουμε ένα… βίτσιο να
ασχολούμαστε συνεχώς
με τη διαιτησία. Αρκετές
φορές, αυτό συμβαίνει χωρίς
λόγο, ωστόσο υπάρχουν και
οι στιγμές που οι ρέφερι
προκαλούν τους πάντες να
ασχοληθούν μαζί τους.
Τρανή απόδειξη, ο
επικίνδυνος Φωτιάδης που
ορίστηκε για την αναμέτρηση
του Απόλλωνα Σμύρνης με
την ΑΕΚ. Ο ρέφερι ήταν ο
απόλυτος πρωταγωνιστής της
αναμέτρησης με 15 κίτρινες
κάρτες, δύο κόκκινες και ένα
ανύπαρκτο πέναλτι.
Έδειχνε να είναι εκτός πραγματικότητας καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ούτε ο ίδιος δεν ήξερε τι έδινε.
Παράπονα έχουν και οι δύο ομάδες με την Ένωση να τελειώνει το παιχνίδι με εννέα παίκτες και τον
Απόλλωνα να διαμαρτύρεται για το ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε στον «δικέφαλο».
Υπήρξε και αγώνας…
Εκτός από τα… όργια του Φωτιάδη υπήρξαν και 22 ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο που
πάλεψαν για την ομάδα τους. Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και μόλις στο 2’ είχε ορθώς ακυρωθέν γκολ στην
κεφαλιά του Μάνταλου. Λίγο αργότερα, ήταν η σειρά του Αραβίδη να ευστοχήσει από κοντά, αλλά να
ακυρωθεί και αυτό γκολ ξανά σωστά ως οφσάιντ.

Ολυμπιακός: Συνάντηση Μαρινάκη-Κοντονή
Ο νέος υφυπουργός
Αθλητισμού, Σταύρος
Κοντονής, θα έχει συνάντηση
με τον πρόεδρο της ΠΑΕ
Ολυμπιακός, Βαγγέλη
Μαρινάκη, την Τετάρτη
(04/02).
Αντικείμενο της συζήτησης,
η οποία σύμφωνα με
πληροφορίες θα γίνει στις
12:00, θα είναι και το
κυριακάτικο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.
Ο κ. Κοντονής και ο κ. Μαρινάκης αναμένεται να μιλήσουν
γενικότερα για τα φαινόμενα βίας στον ελληνικό αθλητισμό, τα
οποία ο υφυπουργός θέλει να καταπολεμήσει και να εξαλείψει.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα υπάρξει ανάλογη
συνάντηση και με τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιάκωβο
Αγγελίδη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (05/02).
Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως ήδη
έχει υπάρξει προφορική συζήτηση μεταξύ Κοντονή και
Αγγελίδη, ενώ θα ακολουθήσουν και συναντήσεις με τους
διοικητικούς ηγέτες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Ωστόσο,
προτεραιότητα δόθηκε σε ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακό λόγω του
αγώνα της Τούμπας.
Επίσης, έγινε γνωστό πως ο κ. Κοντονής ήθελε να δει σε
κοινή συνάντηση τους Αγγελίδη-Μαρινάκη, ωστόσο το ταξίδι
του πρώτου στην Κύπρο δεν καθιστούσε εφικτή μια τέτοια
σύσκεψη.

Σισέ: «Χρόνια πολλά
στον Παναθηναϊκό»!

Στο 23’ ο Βαγγέλης Πλατέλλας αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στο κέντρο
και έτσι ο Απόλλωνας κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό του πλεονέκτημα στο 29’ όταν ο
Κοτσώνης με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους.
Στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους η Ένωση προσπάθησε να απειλήσει χωρίς όμως επιτυχία.

Αντέδρασε στο δεύτερο
Στην επανάληψη η ΑΕΚ έδειξε αντίδραση και κατάφερε να πάρει αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό
χώρο. Έτσι ο Τραϊανός Δέλλας πέρασε τον Μπρέσεβιτς στον αγωνιστικό χώρο για να πιέσει ακόμα
περισσότερο.
Η ΑΕΚ έχασε κάποιες ευκαιρίες και έφτασε στην ισοφάριση όμως με μία αμφισβητούμενη φάση. Ο
Χατζησήσης τράβηξε τον Αραβίδη εντός περιοχής για να καταλογιστεί πέναλτι.
Ο Μάνταλος ανέλαβε την εκτέλεση και στο 82΄ισοφάρισε σε 1-1. Δύο λεπτά αργότερα, λίγο έλειψε
να δούμε το γκολ της χρονιάς. Ο Μπρέσεβιτς έκανε το ανάποδο ψαλίδι για να στείλει την μπάλα στο
δοκάρι του Πίτκα.
Στο 86’ η ΑΕΚ έμεινε με εννέα παίκτες καθώς ο Μάνταλος δέχτηκε με τη σειρά του τη δεύτερη κίτρινη
κάρτα για να αποβληθεί.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: Πίτκας, Χατζηζήσης, Γκόλιας, Κοτσώνης, Κύργιας, Ηρακλής (81’ Χατζής),
Καραδέμητρος, Λαγός (57’ Πινέιρο), Βάντερσον, Φαρινόλα, Ανγκούλο(72’ Τζιώρας)
ΑΕΚ: Ανέστης, Μπακάκης, Σοϊλέδης, Τζανετόπουλος (57’ Μπρέσεβιτς), Λαμπρόπουλος, Γιόχανσον,
Ανάκογλου, Μάνταλος, Πλατέλλας, Μπαρμπόσα (91’ Ρόβας), Αραβ

Παναθηναϊκός: Κορυφαίος ο Αναστασίου!
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αναστασίου, αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής
της σεζόν 2013-2014 από τον ΠΣΑΠ.
Το βραβείο του κορυφαίου
προπονητή της σεζόν
2013-14 παρέλαβε ο
Γιάννης Αναστασίου το
απόγευμα της Δευτέρας
στα βραβεία του
ΠΣΑΠ! Ο τεχνικός του
«τριφυλλιού» τιμήθηκε
ως καλύτερος προπονητής
της προηγούμενης χρονιάς
κατά την οποία οδήγησε
τον Παναθηναϊκό στην
κατάκτηση του Κυπέλλου
Ελλάδας με το εμφατικό
4-1 επί του ΠΑΟΚ και
καθοδήγησε την ομάδα στα προκριματικά του Champions League!
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τους παίκτες μου και όσους με ψήφισαν
που είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές. Είχαμε πολλές δυσκολίες πέρυσι στο ξεκίνημα,
αλλά και μια αρχή και φιλοσοφία: ότι θα πετύχουμε αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Αυτό
το βραβείο το θεωρώ μεγάλη τιμή», δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου του ο
Αναστασίου.

Ο Τζιμπρίλ Σισέ αγωνίζεται πλέον στη Μπαστιά αλλά δεν ξέχασε
τον Παναθηναϊκό και έστειλε το δικό του μήνυμα για τα 107
χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.
Έχει αποχωρήσει εδώ και τέσσερα χρόνια από την Ελλάδα και τον
Παναθηναϊκό, όμως, δέθηκε με το «τριφύλλι» - το οποίο έχει και
στο σώμα του – όσο λίγοι και σε κάθε ευκαιρία το αποδεικνύει.
Ο Τζιμπρίλ Σισέ δεν ξέχασε τα γενέθλια του «τριφυλλιού» και
έστειλε το δικό του μήνυμα για τα 107 χρόνια από την ίδρυση
των «πράσινων».
Ο Γάλλος σούπερ σταρ που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό τη
διετία 2009-2011 και διετέλεσε αρχηγός της ομάδας, έχοντας
κατακτήσει ένα νταμπλ κι έχοντας 47 γκολ σε 61 ματς, έγραψε
«Χρόνια πολλά στον Παναθηναϊκό 107 χρόνια σήμερα και είμαι
πολύ περήφανος που έπαιξε σε αυτή την ομάδα. ΠΑΟ για πάντα»!

Πλατανιάς: «Χάνει» Μπανανά
Ο Καμερουνέζος μπακ υπέστη υποτροπή στο πρόβλημα που τον
ταλαιπώρησε στους προσαγωγούς και αναμένεται να μείνει εκτός για
περίπου ένα μήνα
Διπλό ήταν το
«πλήγμα» για τον
Πλατανιά στην εκτός
έδρας αναμέτρηση με
τον Παναθηναϊκό. Οι
Χανιώτες ηττήθηκαν
με 3-0 από τους
«πράσινους» αλλά
παράλληλα… έχασαν
και τον Μπανανά. Ο
Καμερουνέζος άσος
που είχε ταλαιπωρηθεί
από πρόβλημα στους
προσαγωγούς αποδείχθηκε πως δεν το είχε ξεπεράσει 100%.
Όπως αναφέρεται λοιπόν ο άσος των Χανιωτών υπέστη υποτροπή στον
προσαγωγό κάτι που αναμένεται να τον κρατήσει για αρκετό διάστημα
εκτός πλάνων του Γιάννη Χριστόπουλου. Συγκεκριμένα, ο τεχνικός του
Πλατανιά θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Αφρικανού χαφ για περίπου
ένα μήνα. Τέλος, αναφορικά με την μίνι προετοιμασία ενόψει του αγώνα
με τον Αστέρα Τρίπολης θα συνεχιστεί στην Αθήνα μέχρι και την Τρίτη
(3/2) που η αποστολή θα μεταβεί στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας.
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ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Αφήστε μας να το χαρούμε λίγο, ρε γαμώτο!
Πρώτη φορά βλέπω να βρίζουν όλοι επειδή μια νέα κυβέρνηση
δηλώνει ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ ότι θα υλοποιήσει όσα δεσμεύτηκε
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ. Δεν έχει ξαναγίνει, μιλάμε για παράνοια.
Αφήστε μας να το χαρούμε λίγο, ρε γαμώτο! Απ’ τη μύτη, μας το
βγάζετε. Κάνετε σαν το κωλόπαιδο που όλοι είχαμε στην τάξη και
μας έβγαζε ξινή την πενταήμερη: Μια θα βρέξει, μια το μπέργκερ
χάλια, μια μου πήρες τη μερέντα, μια αλλάξτε μουσική. Ίδιοι είστε!
Τι μίρλα είναι αυτή. Τι γκρίνια, τι μιζέρια, τι λαός είμαστε εμείς,
έλεος κάπου! Κάθεται ο άλλος σαν κυράτσα και παραμονεύει πότε
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΠΑΝΑΓΑΘΕ, θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τη στραβή.
Read my lips, δεξιούλη μου: Θα τη κάνει τη στραβή, που να πάει
ο διάολος. Θα την κάνει, στο λέω και στο υπογράφω. Νέοι είναι,
άπειροι είναι, πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση είναι, θα γίνει η
πατάτα, θα γίνει το φάουλ, θα γίνει το λάθος: Μόνο οι νεκροί είναι
αλάνθαστοι.
Αλλά αυτό το σίχαμα που βιώνουμε τρεις μέρες τώρα, δεν
παλεύεται με τίποτα, αδερφάκι μου. Με τί-πο-τα:Κάθεται η ΝΔ σαν
τη γριά στο κατώφλι και κουτσομπολεύει όποιον περνάει μπροστά
της:
Κι όταν λέω ‘γριά’, δεν εννοώ την γιαγιούλα την καλοκάγαθη.
Την ‘άλλη’ εννοώ: την μικρόψυχη, την κακιασμένη, τη στρίγγλα
πεθερά. Αυτή που έμεινε χήρα κι ανέραστη στα 30 της - και της
φταις εσύ γι’ αυτό.
Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια...
Γιατί ορκίστηκαν στην «τιμή και στη συνείδηση» τους κι όχι στο
Ευαγγέλιο.
Γιατί δεν φόρεσαν γραβάτες.
Γιατί δεν έβαψαν ρίζα.
Γιατί έφτυσαν τσίχλα στον κήπο (κάτι ξέρω ‘γω που τις
καταπίνω).
Γιατί πήγε η Κωνσταντοπούλου με κίτρινο παλτό.
Γιατί ο Βαρουφάκης το βράδυ έφαγε στη ‘Ράτκα’.
Γιατί έχει λιλά σημειωματάριο.
Λίιιιγο να το χαρούμε, πάει; Να μην ξεσκιζόμαστε, πάει; Να
στείλουμε στα τσακίδια αυτή την εμφυλιοπολεμική φάση, πάει;
Και στα πίσω πίσω - ειδικά εμείς που δεν ανήκουμε πλέον στη
«γενιά της τρελής χαράς» γιατί που πολλά έχουν δει τα μάτια μας κρατάμε από πριν μικρό καλάθι.
Αλλά να εγκαλούμε μια κυβέρνηση επειδή δηλώνει ότι θα
τιμήσει τις δεσμεύσεις της - ε, καλά δεν υπάρχει αυτό, τέρμα!
Βγήκε ο Τσίπρας στο υπουργικό συμβούλιο κι - όσο μας
επέτρεψε να ακούσουμε ένας που έβηχε συνέχεια κολλητά στον
ηχολήπτη - έβαλε 4 προτεραιότητες. Τις οποίες 4 προτεραιότητες
ΟΛΩΣ ΤΥΧΑΙΩΣ είχε βάλει και πριν την 25η:
Μίλησε για αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Μίλησε για την ανεργία και την Οικονομία.
Μίλησε για διαπραγμάτευση με τους εταίρους.
Μίλησε για φορολογία, διαπλοκή, διαφθορά.
Τι το ‘θελε; Την ίδια μέρα πέσανε πάνω μας οι εφτά πληγές
του Φαραώ. Χρηματιστήρια πάτωσαν, επενδυτές έφυγαν, τράπεζες
πήραν ταγάρι ζητιανιάς και γενικώς ήρθαν τα πάνω κάτω.
(Παρένθεση: Το γεγονός ότι όλα όοοολα ΟΟΟΛΑ αυτά παίζει να
είναι εσκεμμένες ενέργειες εν όψει διαπραγματεύσεων, ούτε που να
μας διαπεράσει το πλατινέ. Κλείνει παρένθεση).
Και από τηλεοράσεως, δάχτυλα άρχισαν να κουνιούνται:
«Πού θα βρείτε τα λεφτά;»
Κι έβλεπες στο μάτι τους αυτή την χαιρεκακία, αυτή την ξινίλα,
αυτό το μίσος από τους «πατριώτες». Που προτιμάνε να πάει η
χώρα κατά διαόλου - μόνο και μόνο για να πανηγυρίσουν «σας τα
΄λεγα εγώ, δοξάστε με!». Που λένε «μακάρι να βγω» ψεύτης. Και
το βλέπει το μάτι το γουρλωμένο «μακάρι να φουντάρουμε παρά να
βγω ψεύτης».
Που θα βρούνε τα λεφτά;;;
Δεν ξέρω - αν ήξερα θα ήμουνα ο Δραγασάκης. Μπορεί να τα
βρούνε, μπορεί και όχι. Μπορεί να την πατήσουμε όλοι μαζί, μπορεί
να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Μπορεί να δικαιωθούμε, μπορεί και
να διαψευστούμε.
Δεν ξέρει κανείς που θα μας βγάλει αυτός ο δρόμος. Αφήστε
μας όμως να απολαύσουμε τη διαδρομή. Αφήστε μας να το χαρούμε
λίγο, ρε γαμώτο!
Και ποιος ξέρει; Μπορεί - λέω εγώ τώρα - ΑΥΤΗ η πολιτική να
μας βγάλει σε ξέφωτο...
Γιατί η ΑΛΛΗ πολιτική μας έβγαλε στον Καιάδα.
Υ.Γ. Α, μην ξεχάσω. Όποιος ΝΔκράτης πρώην υπουργός χρειάζεται
χαρτί υγείας, ευχαρίστως να του δώσω. Πήγα σήμερα σουπερ
μάρκετ και guess what: Είχε στοίβες, Σοφία μου
Πηγή: TODAY’S SMILE

Ανέκδοτα

Ένα γράμμα της ΞΑΝΘΙΑΣ
μάνας
Γειά σου κορούλα μου,
αν λάβεις αυτο το γράμμα τότε
σημαίνει ότι έφτασε, αν δεν
έφτασε, γράψε μου και θα σου
το ξαναστείλω. Σου γράφω αυτο
το γράμμα σιγά-σιγά γιατί ξέρω
ότι δε μπορείς να διαβάζεις
γρήγορα.
Έχουμε καλό καιρό. Την
προηγούμενη βδομάδα έβρεξε
μόνο 2 φορές: στην αρχή της
εβδομάδας 3 μέρες, και στο
τέλος της εβδομάδας 4 μέρες.
Όσον αφορά το παλτό που
ήθελες, ο κύριος Βασίλης
είπε ότι αν το στείλουμε με
τα κουμπιά του σε ένα δέμα,
θα βγει πολύ ακριβό για να το
στείλουμε λόγω βάρους οπότε
τα έκοψα. Ξαναράψ’ τα, τα έχω
βάλει στην αριστερή τσέπη.
Ο μπαμπάς σου βρήκε
καινούργια δουλειά. Να
φανταστείς στο καινούργιο του
πόστο έχει 400 άτομα από κάτω
του. Κουρεύει το γκαζόν στο
νεκροταφείο. Η αδερφή σου η
Λίλα παντρεύτηκε πρόσφατα και
περιμένει παιδί. Δεν ξέρουμε το
φύλο ακόμα, γι αυτό δεν μπορώ
να σου πω ακόμα αν θα γίνεις
θεία ή θείος. Αν θα είναι κορίτσι,
τότε λέει θέλει να το ονομάσει
όπως και λένε και μένα. Αν
και λίγο περίεργη απόφαση να
ονομάσει κάποιος το παιδί του
“μαμά”.
Έτυχε και ένα περιστατικό με
τον αδερφό σου τον Αλέξη:
Κλείδωσε το αμάξι και άφησε
τα κλειδιά του αμαξιού μέσα.
Αναγκάστηκε να γυρίσει σπίτι
(10 χλμ!) για να πάρει το 2ο
κλειδί και να έρθει πίσω να
μας βγάλει από το αμάξι. Αν
πετύχεις την ξαδέρφη σου τη
Νάντια, δωσ’ της χαιρετίσματα.
Αν δεν την πετύχεις, μην της
πεις τίποτα.
Η μαμά σου
Υ.Γ.: Ήθελα να σου στείλω
μερικά χρήματα, αλλά έκλεισα
ήδη το φάκελο....
Πηγή:Today’s Smile
Συζητούν 2 ξανθιές
-Έκανα τεστ εγκυμοσύνης..
-Έλα ρε, πώς έγραψες?

***

Ο δάσκαλος βάζει έκθεση
στην τάξη με θέμα: “Αν ήμουν
πλούσιος...”Όλοι αρχίζουν να
γράφουν εκτός από τον Μπόμπο.
- Μπόμπο, εσύ γιατί δεν γράφεις
έκθεση; ρωτάει ο δάσκαλος.
- Περιμένω τη γραμματέα μου,
κύριε!

***

Η γυναίκα έστειλε το ακόλουθο
μήνυμα στο κινητό του άνδρα
της:
Αγάπη μου,
Αν κοιμάσαι, στείλε μου τα
όνειρά σου.
Αν χαμογελάς, στείλε μου το
χαμόγελό σου.
Αν κλαις, στείλε μου τα δάκρυά
σου.
Σ’ αγαπώ.
Και εκείνος απάντησε:
Είμαι στην τουαλέτα. Τι να
στείλω;
Η γιαγια του Τοτου,του δινει

λεφτα
Η γιαγια του Τοτου,του δινει
λεφτα για τα γενεθλια του.
Τα βαζει στην τσεπη και κανει
να φυγει…
Τον σταματα η μητερα του.
-Τοτεεεε,μηπως ξεχασες να πεις
κατι στη γιαγια σου;
-Τι να της πω;
-Τι λεω εγω στον πατερα σου
καθε φορα που μου δινει λεφτα;
-Ααααααα!!!! κανει ο Τοτος,και
λεει στη γιαγια:
-Μονο αυτα εχεις;;;
Το γυφτάκι ζωγραφίζει μια
μύγα στον πίνακα
Ζωγραφίζει το γυφτάκι μια μύγα
στον πίνακα.
Την βλέπει ο δάσκαλος και
νομίζει ότι ήταν αληθινή αφού
ήταν τέλεια ζωγραφισμένη.
Προσπαθεί να την διώξει, τη
βαράει με το χάρακα αλλά αυτή
εκεί, ακάθεκτη.
Μόνο αφού άρχισαν να γελάνε
τα παιδιά, κατάλαβε ότι κάτι
τρέχει. Παρατηρώντας την
καλύτερα λοιπόν, διαπιστώνει
ότι είναι… ζωγραφιά.
-Ποιός έκανε αυτή την τέλεια
ζωγραφιά;
-Εγκώ ντάσκαλο, λέει το
γυφτάκι.
-Μπράβο αγόρι μου! Τέλεια
ζωγραφιά. Αύριο πες του πατέρα
σου να έρθει, θέλω να του
μιλήσω.
Την επόμενη μέρα πάει ο
μπαμπάς.
-Συγχαρητήρια κύριέ μου.
Ο γιος σας έχει πραγματικό
ταλέντο…
-Ντείρτου ντάσκαλε…
Ντείρτου…
-Μα καλά! Εγώ σας λέω ότι το
παιδί έχει ένα σπάνιο χάρισμα..
-Βρε ντείρτου που σε λέω.
Ντείρτου.
-Μα ακούστε. Εχθές ζωγράφισε
μια μύγα στον πίνακα, τόσο
τέλεια που την πέρασα για
αληθινή.
-Ντείρτο πολύ σε λέω. Ξέρω…
Ξέρω.
Τις προάλλες ζωγκράφισε ένα
μo...νί στη σόμπα. Παππούς
έκαψε γκλώσσα του και εγκώ
τσουτσούνα μου. Ντείρτου που
σε λέω…!
Διακοπές στο Παρίσι
Ένας βλάχος πάει για διακοπές
στο Παρίσι.
Πέρασε από πύργους, από
λίμνες, από μουσεία, και την
τελευταία μέρα πέρασε από
τον δρόμο που σκοτώθηκε η
Νταϊάνα.
Εκεί, ρώτησε έναν περαστικό:
- Ρε φίλε, κοιτάω, ξανακοιτάω,
αλλά δεν καταλαβαίνω
πως σκοτώθηκε εδώ η
Πριγκίπισσα…
- Ένα θα σου πω, του απαντάει ο
περαστικός: ΠΑΠΑΡΑΤΣΙ…!
Όταν λοιπόν ο βλάχος γύρισε
στο χωριό του, διηγείται στους
άλλους βλάχους:
- Πέρασα πολύ ωραία. Γύρισα
όλη την περιοχή…! Ήταν
φανταστικά! Αααα, πέρασα και
από το δρόμο που σκοτώθηκε η
Νταϊάνα… Λοιπόν μάγκες, το
μυστήριο λύθηκε! Ξέρετε πως
σκοτώθηκε?
- Πως καλέ? ρωτούν όλοι με
αγωνία.
- Ένα θα σας πω:
ΠAPAΠATΣ…!!!

Φωτογραφική μηχανή
Πάει ένας βλάχος σε ένα
φωτογραφείο και λέει:
- Θέλω μία φωτογραφική
μηχανή.
- Θέλετε μηχανή με φλας?
ρωτάει η πωλήτρια.
Και λέει αυτός:
- Δηλαδή άμα σε φ’λησ” θα την
πάρω τζάμπα?
Παπαγάλος στο βρακί Ξανθιάς
Μια ξανθιά πήγαινε σε μια φίλη
της με τον παπαγάλο της. Στο
ταξί, ο ταξιτζής δεν επέτρεπε
ζώα. Απελπισμένη, βάζει τον
παπαγάλο στο βρακί της.
Στο σπίτι της φίλης της, οι δύο
παπαγάλοι συζητούν
-Τι κάνεις? Πώς είναι ο καιρός
έξω?
-Aστα…βρέχει και
μπουμπουνίζει!
Ο παπαγάλος και
ο ταχυδακτυλουργός
Ένας ταχυδακτυλουργός
δούλευε σε ένα κρουαζιερόπλοιο
που ταξίδευε στον Ειρηνικό. Το
κοινό του άλλαζε κάθε βδομάδα,
οπότε ο μάγος έκανε συνέχεια
τα ίδια κόλπα.
Το μόνο πρόβλημα ήταν ο
παπαγάλος του πλοίαρχου,
ο οποίος είχε μάθει όλα τα
κόλπα, και στην μέση του σώου
φώναζε:
-Κοιτάξτε, έχει κι άλλο καπέλο!
Γιατί τα τραπουλόχαρτα είναι
όλα άσοι μπαστούνι? και
διάφορα άλλα…
Ο ταχυδακτυλουργός είχε
εξοργιστεί, αλλά και ο
παπαγάλος ανήκε στον
καπετάνιο και δεν μπορούσε να
κάνει τίποτε.
Μία μέρα το πλοίο βυθίζεται
και οι μόνοι που σώθηκαν
ήταν ο παπαγάλος και ο
ταχυδακτυλουργός που
σκαρφάλωσαν σε μία σανίδα.
Οι δυό τους κοιτάζονταν με
μίσος για 8 μέρες. Την ένατη
μέρα ο παπαγάλος δεν άντεξε
και φωνάζει:
- ΟΚ, παραδίνομαι! Που στο
καλό έκρυψες το πλοίο?
3 μεθυσμένοι μπαίνουν σε ένα
ταξί...
Ο οδηγός καταλαβαίνει ότι είναι
μεθυσμένοι. Ανάβει την μηχανή
και την ξανασβηνει. Τους λέει
“φτάσαμε”.
Ο πρώτος του έδωσε λεφτά.
Ο δεύτερος του είπε και
ευχαριστω. Ο τρίτος του τραβάει
μια σφαλιάρα.
Ο ταξιτζής σοκαρίστηκε και
σκέφτηκε ότι τον κατάλαβε.
Τότε τον ρώτησε
- Τι βαράς
Και ο μεθυσμένος του απαντά
- Για να μάθεις να μην τρέχεις,
παραλίγο να μας σκοτώσεις!

10 Γνώμη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
(ΤΟΡΟΝΤΟ) ΚΑΝΑΔΑ κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Στον Αγιο Γεώργιο του Βανκούβερ με τα παιδιά του Ιερού

Με την Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ κα Έφη
Κερασιώτη και του ιερείς π. Δωρ. Τρυφωνόπουλο (Αριστερά) και π.
Κων/νο Οικονόμου (Δεξιά)

Με τα παιδιά που πήγαν στην κατασκήνωση.
Δεξιά:

Από τον Μέγα Εσπερινό
των Τριών Ιεραρχών στον Ι.Ν.
των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου
της Ελληνικής Ορθ. Κοινότητας
Ανατολικού Βανκούβερ.

Αριστερά:
Στον Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης της Ελληνικής Ορθ.
Κοινότητας Surrey.

Δεξιά:

THE GREEK SCHOOL OF THE

Στον Εσπερινό στον Ι.Ν.
των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου

EAST VANCOUVER COMMUNITY

IS INVITING YOU TO OUR

Apokries

Family Party!

Old and young, come join us!
• Sat. February 14th, 2015
• 4641 Boundary Rd., Vancouver (Comm Ctr)
• 5:30pm doors open
• 6:00pm parade
• 6:30pm dinner
• Dancing, raffles & silent auction

Αριστερά:
Στην αίθουσα της Ελληνικής
Ορθ. Κοινότητας Σούρεη,
την στιγμή που ομιλεί στα μέλη
της Κοινότητας.
Ευχαριστούμε τον Νίκο
Στρατηδάκη για
τις φωτογραφίες και
τον π. Κ. Οικονόμου

$35 adults $10 children 3-15yrs (Free under 2)

Dancing, Raffles and Silent Auctions!
RSVP BY Feb 1st, 2015

Come dressed in your favourite costumes!
TICKETS: East Van Community Centre, 604 438 6432
or Email - greekschoolstnicholas.dimitri@gmail.com

11 Γνώμη

ΑΠΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Από αριστερά: O Επαρχιακός Κυβερνήτης ΑΧΕΠΑ κ. Γιώργος Βασσίλας,
η κα Β. Φάλιας πρόεδρος επιτροπής για της υποτροφίες και ο Ντίνος
Κουρτέσης Πρόεδρος του τμήματος Gladstone ΑΧΕΠΑ, πρόσφεραν επιταγή
$500.00 στην δασκάλα κα Άννα Κόλια για το Ελληνικό σχολείο.

Ανω αριστερά την κα Λούλα Μανολοπούλου και τον κ. Αντώνη
Αντρέου, ευχαρίστησε ο σεβ. Μητροπολίτης κ. Σωτήριος για
την οικονομική βοήθεια στην Κοινότητα του Σούρεη.

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

To ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Αφοσιωμένοι στο καθήκον με συνέπεια και σεβασμό
στην υπηρεσία τής παροικίας μας για 40 συνεχή χρόνια!

12 Γνώμη

OMEROS:Hellenic-Canadian Associa-

ΟΜΗΡΟΣ: Ελληνο-Καναδικός Σύλλογος

Αττικής και Νήσων του Αιγαίου της Βρεττανικής
tion of Attica and the Aegean Islands of BC
4500 Arbutus, Box 130 Vancouver, BC V6J 4A2 Κολομβίας. 4500 Arbutus, Box 130 Vancouver, BC
V6J 4A2

January 19 2015
Αγαπητά μέλη,
Dear Members
On behalf of the president and the Board of Directors, we would like to wish you
all a Happy and Healthy New Year!
Please be advised that our Annual General Meeting (AGM) for 2015 will be held
on Sunday, February 8th at 5:30 PM, at the upper hall of the Hellenic Community
Centre, 4500 Arbutus St.
Topics:
*
*
*
*
*
*
*
*

Vote for president and secretary for AGM.
Reading of the minutes of last year’s AGM.
President’s report.
Treasurer’s report.
Nominations and elections for audit committee.
Nominations and elections for election committee.
Nominations and elections for new counsel 2015-2016.
Open topics.

Εκ μέρους του προέδρου και του Δ/Σ του συλλόγου μας, σας ευχόμαστε Καλή
Χρονιά!
Σας ενημερώνουμε οτι η ετήσια Γενική Συνέλευσή μας θα γίνει την Κυριακή 8
Φεβρουαρίου, ώρα 5:30 μ.μ. στη πάνω αίθουσα του Κοινοτικού Κέντρου, 4500 Arbutus Street.
Θέματα
*
*
*
*
*
*
*
*

Εκλογή προέδρου και γραμματέα για την Γ/Σ.
Ανάγνωση πρακτικών της προηγούμενης Γ/Σ.
Αναφορά προέδρου.
Αναφορά ταμεία.
Προτάσεις για εκλογή εξελεκτικής επιτροπής.
Προτάσεις για εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
Προτάσεις και εκλογή του νέου Δ/Σ 2015-2016.
Ελεύθερα θέματα.

Μετά την Γενική Συνέλευση θα ακολουθήσει φαγητό και χορός.

The AGM will be followed by a Buffet Dinner and Dancing for all. We will also
cut the traditional “Vasilopita”. The lucky winner will get a monetary award.
Please contact us at the phone numbers below before February 2nd if you planning
to attend, so the right amount of food can be ordered.
(604) 327-4675 (Cathy Dounis) Or (604) 880-5428 (Eleni Karpou-Spiliotopoulos).
We look forward to seeing you all at the AGM. Please remember that your presence is vital to the growth and well being of our association and to preserving our
culture and traditions for future generations.

Membership fees:
Family - $50.00 --- Students & Singles - $25.00
Sincerely
Eleni Karpou-Spiliotopoulos
Secretary
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Στην συνέχεια της βραδιάς θα κοπεί η καθιερωμένη βασιλόπιτα με δώρο για τον
τυχερό.
Παρακαλούμε δηλώστε τον αριθμό των ατόμων που θα παρευρεθούν απο την
οικογένειά σας, μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου στα παρακάτω τηλέφωνα, γιά να γνωρίζουμε
την ποσότητα του φαγητού που θα χρειαστούμε.
(604) 327-4675 (Αικατερίνη Ντούνη) η
(604) 880-5428 (Ελένη Κάρπου-Σπηλιωτοπούλου).
Ευχόμαστε καί ελπίζουμε να σάς δούμε στήν Γενική Συνέλευση. Μήν ξεχνάτε ότι ή
παρουσία όλων μας ειναι απαραίτητη για την πρόοδο του Συλλόγου μας.

Οικογένεια ¬ $50.00

Ετήσια Συνδρομή:
--- Μαθητική και Ατομική - $25.00

Με εκτίμηση
Η γραμματέας,
Ελένη Κάρπου-Σπηλιωτοπούλου

Greek Orthodox Community of East Vancouver
Canada Reaffirms Commitment
4641 Boundary Rd., Vancouver, BC V5R 2N5
to Stockholm Declaration on 70th Dear Members of Sts. Nicholas and Dimitrios Greek Orthodox Community,
Anniversary of Liberation of Auschwitz-Birkenau
January 27, 2015 - Andrew Bennett, Canada’s Ambassador for Religious Freedom and head of the Canadian delegation to the International Holocaust Remembrance Alliance, today issued the following statement:
“Today, 70 years after the liberation of Auschwitz-Birkenau, the 31 member and eight observer countries of the
International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA),
together with our seven permanent international partners,
have collectively reaffirmed our strong and unqualified
support for the founding document of our organization, the
Stockholm Declaration of the year 2000, and the solemn
commitments which our governments then undertook.
“The unprecedented character of the Holocaust will always hold universal meaning for us. We are committed to
remembering and honouring its victims, to upholding the
terrible truth of the Holocaust, to standing up against those
who distort or deny it, and to combatting anti-Semitism,
racism and prejudice against the Roma and Sinti.
“As we acknowledge International Holocaust Remembrance Day, we are determined to continue to develop our
international cooperation on Holocaust education, remembrance and research, and on the prevention of future genocides. We again recognize on this day and at this time the
evil that has been wrought by anti-Semitism, xenophobia
and genocide.
“Canada remains committed to remembering and honouring the victims of the Holocaust, to upholding the undeniable truth of the Holocaust, and to standing up against
those who distort or deny this terrible fact of history. Canada’s reaffirmation of the Stockholm Declaration is part of
our ongoing international efforts to combat anti-Semitism
in all of its pernicious forms, both old and new.”

We hope to see you for the upcoming Divine Services during the month of February, asOrthodox Christians begin
their journey towards Holy Week and Pascha!
Along with the Divine Services at our Church, we have the following to announce:
Gold Plate Dinner: Thursday, February 26th
Starting at 6:30 p.m. at the Italian Cultural Centre (3705 Slocan St.), tickets are $225 (or $160 to just be entered in
the raffle for some great prizes). If you would like to buy tickets, contact Koula (Office Administrator of our Community) at 604-438-6432. Show your support for our Community - and keep all our programs going for generations
to come!
Apokries Family Party: Saturday, February 14th
Our Community has a vibrant and successful Greek School program thanks to the greatteaching, the volunteerism
and financial support of all parents and grandparents. Make sure to reserve your tickets to the Apokries Family Party
today by speaking with the organizers!
Philoptochos Membership Luncheon: Saturday, February 28th
Our Philoptochos has been helping out our Church and Community for years! Make sure torenew your membership
by attending the annual Membership Luncheon. For more information, please speak with our Philoptochos President
Helen Tsembelis, or one of the other Ladies of Philoptochos, after the Divine Liturgy.
Sunday School
Sunday School takes place every Sunday after Holy Communion for children and youth. We ask all parents to come
and pray with their children during the Divine Liturgy, picking them up after the lesson has concluded.
A Bake Sale for the needs of the Sunday School will take place on Sunday, February 8th after the Divine Liturgy.
Please come and support our program!
Re-Catechism
Re-Catechism is a chance for everyone to find out why we believe what we believe. A program that was first started
in Winnipeg (and I started in Toronto), it is a great way to learn about the Orthodox faith. This month, our two sessions will be taking place on February 10th and 24th, both starting at 7:00 p.m.
Byzantine Music Lessons
Those interested in learning to chant are asked to come to the Byzantine Music lessons offered at the Church every
Wednesday, from 7:00 to 8:15 p.m. All lessons are free of charge.
Youth Group
Our JOY (Junior Orthodox Youth) group met last month. It was a great success! This month’s meeting information
will be posted on our Facebook page, “Saints Nicholas and Demetrios” soon!
Liturgical Celebrations in Vancouver: February 5th and 18t On February 5th from 6 to 7 p.m., Divine Liturgy will
be held for the Feast of St. Photios the Great, the Patron Saint of the Clergy Association of the Greek Orthodox
Metropolis of Toronto (Canada). On February 18th, Great Vespers will be held from 7 to 8:30 p.m. for the feast of
St. Philothei of Athens, Patron Saint of the Philoptochos of our Metropolis. Both feastdays will be celebrated at St.
George Greek Orthodox Cathedral in Vancouver. We hope you can all participate!
Construction
During the month of February, our Church will be putting in new granite tiles. Services will still be held in the
Church. We ask for your understanding during this time. We would like to thank all our parishioners who have
donated for this worthwhile cause! Anyone who would like to financially assist for the new project is asked to please
call the office and speak to Koula or a member of the Council.
Office Hours Our office is open on weekdays from 9:00 a.m. to 5:00 p.m., closing for lunch from 1:30 to 2:00 p.m.
My office hours are Monday to Thursday from 10:00 a.m. to 12:00 noon.
God bless you all and have a blessed Great Lent! Kali Sarakosti!
Yours in Christ,
Rev. Fr. Timoleon Prattas
Parish Priest Sts. Nicholas and Dimitrios Greek Orthodox Community of East Vancouver T: 604-438-6432
F: 604-438-6400 http://www.saintsnicholasanddimitrios.org
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ΕΚΑΝΑΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ
Ο Σύλλογος GRECIAN SENIORS B.C., την Τρίτη το μεσημέρι
στις 13 Ιανουαρίου 2015, στην αίθουσα που συγκεντρώνονται κάθε
εβδομάδα και παίζουν μπίγκο, κάλεσαν τους ιερείς π. Κωνσταντίνο
Οικονόμου και π. Δωρόθεο Τρυφωνόπουλο, να κάνουν Αγιασμό
και να κόψουν την καθιερωμένη βασιλόπιτα. Μέσα σε μια θερμή
οικογενειακή ατμόσφαιρα οι κυρίες αυτές έχουν καταφέρει με
την ομόνοια και το πολύ ενεργητικό Διοικητικό Συμβούλια και
την ακούραστη επι σειρά ετών πρόεδρο κα Νιόβη Στεργίου, που
κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να ικανοποιεί όλα τα μέλη και
τις απαιτήσεις τους, να είναι καλά οργανωμένες και να περνούν
ευχάριστες λίγες ώρες, στις εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις τους.
Βλέπετε στιγμιότυπα από τον Αγιασμό και το κόψιμο
της βασιλόπιτας.

Αλληλογραφία
LETTER TO EDITOR
The incredible people and place in Canada’s North
Dear editor,
Prime Minister Stephen Harper likes to portray the showcase Canada’s North as a big empty place that we need to
protect, but this place is filled with people who lived here for millennia—and whose voices are not being heard in
Ottawa.
To connect with Northerners, this winter I traveled to the Northwest Territories and Nunavut with my eldest son
Xavier, like my father did with me thirty years ago. I wanted to experience the very real challenges Northerners face
on a day-to-day basis and see for myself the tremendous opportunities for sustainable economic growth.
Achieving that potential depends on federal willingness to work collaboratively with the North. In the only part of
the country where legislatures work by consensus, people here know better than most that problems aren’t solved by
pointing fingers and highlighting differences. They are solved by people working together.
The North needs a partner in Ottawa to invest in their people, infrastructure and research in order to ensure this growth
is realized. Indigenous peoples and all Northerners support responsible development, but also know that it needs to
be done right—and that’s where most Canadians are too. Unlike the past, we all now recognize that major developments need social license and environmental responsibility. Consultation and partnership, particularly with Indigenous
people, must be at the centre of any plans.
In the North, the cost of many basic goods is staggering, compared to the South. I had honest conversations with folks
at the Qayuqtuvik Society soup kitchen in Iqaluit about the reality facing many Northerners who cannot access basic
necessities. The failure of the federal government’s Nutrition North Program to make nutritional food more accessible
in these communities is simply unacceptable. It must be rebuilt.
As a Southerner, the first time you come to the North you’re impressed with the weather, the land and the sheer scale.
But more than that, you will be impressed by the people: their warmth, their strength and their resilience. That spirit
was embodied in the Inuvik Sunrise Festival that Xav and I attended, which celebrates the return of sunrise after 30
days of mid-winter darkness.
Sovereignty in the North doesn’t just come from defence spending and coast guard ships, it comes through the Canadians who live here, and who have always been here.
Yours sincerely,
Justin Trudeau
Leader of the Liberal Party of Canada

Dear Editor:

You may find the attached of interest for publication
Regards
Andreas C Chrysafis

CYPRUS in a DEEP ABYSS
“Come…come said the spider to the fly. Let me wrap you up in

a cocoon and I will poison your soul and then devour your body
bit-by-bit until there is no more”.
And so Cyprus finds itself in a political cocoon. The Anastasiade’s government honeymoon is over and the country is in a
worse political dilemma than ever before; it’s as if we are jumping from one frying pan straight into another. Except for empty
promises, the government has been unable to avert the social and economic disaster that’s looming across the
country. Duped by friends and foes it keeps making errors of judgment and falls straight into political traps; traps
that will possibly destroy the Republic as we know it.
Politicians act similarly to the allegory of the frogs: Frogs happily swim in a pond ignorant of the fact that outside
forces are gradually increasing the water temperature until they become so lethargic and bloated, they have no more
strength to jump out to save their skin and are therefore scorched to death.
Cyprus finds itself in similar murky situations with no room to escape; government failure (or refusal) to foresee
the barrage of traps set for them by outsiders has brought about the present disaster
– not forgetting our homegrown corruption big time and petty-Kommatokratia.
Adding to our problems, the decision by Total Energy to withdraw its gas exploration form our AOZ is also sending mixed political and economic messages to the world; it was certainly not an economic decision! No company
invests millions to simply walk away.
A bankrupt nation, Cyprus today, it’s in a deep political abyss and cocooned into a state of boil.
As expected, outsiders are now tightening the screws against Cyprus for the abolition of the Republic – a two statesolution it’s the ultimate goal! Unless the government starts to put the country’s interests first beyond political party
dogmatism and introduces an active offensive policy there is no hope in the world out of the present abyss, but for
that to happen Cyprus needs statesmanship!
The nation may well be asleep but it’s certainly not dead yet!
Andreas C Chrysafis
Author - Writer - ArtistJanuary 22/2014

Από την Αργεντίνα
λάβαμε
τη φωτογραφία
των φίλων μας
Βασίλη και Λιζέτ
Πάππα
χορεύοντας
το ταγκό
Αργεντίνας !
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΤΟ ΠΑΛΙΟΠΑΙΔΟ

Συγγραφέας: Αγγελική Δαρλάση
Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

Μια ιστορία που θα μπορούσε να είναι αληθινή για
ένα αγόρι σαν όλα τα αγόρια. Ξεχωριστό. Φορούσε
πάντα ένα παλτό που του έπεφτε μεγάλο. Θλιμμένο
το παλτό, γκρι το αγόρι. Μπορεί και το αντίστροφο.
Παλιόπαιδο το φώναζαν γιατί μια φορά είχε κλέψει
ένα καρβέλι ψωμί. Γιατί κοιμόταν στα σκαλοπάτια
των σπιτιών. Κι όταν σε νομίζουν όλοι παλιόπαιδο,
ίσως να γίνεις κιόλας. Έστω και για λίγο. Μέχρι
να σε κοιτάξει κάποιος και να καταλάβει ποιος
πραγματικά είσαι. Μέχρι να κοιτάξεις κι εσύ τον
εαυτό σου και να καταλάβεις ποιος πραγματικά είσαι. Ίσως σε βοηθήσει η
καλοσύνη και η αγάπη. Ίσως σε βοηθήσει η μουσική και η τέχνη γενικά.
Τότε φεύγει το γκρι. Μπορεί να μη φεύγει η φτώχεια. Όμως ο κόσμος
αλλάζει.
Λέξεις και εικόνες που σε αγγίζουν. Κι είναι από τα αγγίγματα που τα
νιώθεις για καιρό. Ίσως και για πάντα.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ
Συγγραφέας: Ελένη Μπακογεώργου
Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

Ένα βιβλίο γεμάτο ιστορίες. Ιστορίες
για έναν κόσμο που κινδύνευε. Το έλεγε
μια προφητεία που ήταν γραμμένη πάνω
σε μια πέτρα. Αυτή ήταν η μοίρα του
κόσμου. Η καταστροφή. Ευτυχώς όμως
βρέθηκε το ξόρκι. Αν και αυτό το ξόρκι
υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει - ελπίζω
- πάντα. Η αγάπη.
Και διαβάζουμε ιστορίες για την
Ηλιοστάλαχτη, για την πόλη με τα
χίλια χρώματα, για το δέντρο της ζωής,
το μυστικό του καθρέφτη και πολλές
ακόμα. Και είναι όλες παραμύθια. Από τα
παραμύθια όμως που λένε την αλήθεια.
Πολύ απλά γιατί μιλούν με αγάπη, για τι
άλλο; Για την αγάπη.
Εικόνες και λέξεις ταξιδεύουν τον
αναγνώστη σε κόσμους αλλοτινούς, σε κόσμους μακρινούς. Κι όταν
τελειώσεις το βιβλίο, το ανοίγεις για να ταξιδέψεις και πάλι.

ΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ;
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Γράφει η Αναστασία Μήλιου, Δικηγόρος Παρ’Εφέταις*
Οι ρίζες της ελληνικής οικογενείας είναι βαθιές
και διαρκούν μέσα στο χρόνο. Οι Έλληνες που
έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και είναι δεύτερης
ή τρίτης γενιάς, μπορεί να ξέρουν τα έθιμα και τις
παραδόσεις της Ελλάδας, ακόμα και να μιλούν την
Ελληνική γλώσσα, δεν αποκτούν όμως εκ γενετής
την ελληνική ιθαγένεια.
Ο τρόπος για να αποκτήσει κάποιος την Ελληνική
Ιθαγένεια δεν είναι πολύπλοκος αλλά ούτε και
ευρέως γνωστός.
Ξεκινάμε βρίσκοντας τον τελευταίο πρόγονο
που έχει γεννηθεί οπουδήποτε στην Ελλάδα και
μπορεί να εντοπιστεί το πιστοποιητικό γεννήσεως του. Αν ο πρόγονος είναι ο πατέρας ή η μητέρα,
η διαδικασία είναι πολύ απλή. Αν ο πρόγονός μας είναι παππούς ή προπάππους τότε η αναζήτηση
μπορεί να φτάσει μέχρι τα Μητρώα Αρρένων που καλύπτουν αρχεία ακόμα και των τελευταίων
δεκατιών του 1800.
Αν έχουμε πιστοποιητικό γεννήσεως ή πιστοποιητικό από το μητρώο αρρένων, τότε προχωράμε στην
συγκέντρωση και των υπόλοιπων πιστοποιητικών που χρειάζονται. Π.χ. αν γεννημένος στην Ελλάδα
είναι ο παππούς, τότε θα πρέπει να βρούμε τον γάμο του παππού, αδιάφορο αν έγινε στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό, την γέννηση του γονέα που έγινε στο εξωτερικό, τον γάμο των γονιών και την
γέννηση την δική μας.
Τα έγγραφα συγκεντρώνονται σε πρωτότυπα νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα
είτε απο το προξενείο είτε από δικηγόρο που γνωρίζει την γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα.
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει υπογράψει στο προξενείο της κατοικίας του μία σειρά απο
έγγραφα με τα οποία θα αιτείται την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Όλα τα έγγραφα
συγκεντρώνονται και προωθούνται στην Περιφέρεια του τόπου καταγωγής του Έλληνα προγόνου.
Απο κει εκδίδεται η πράξη καθορισμού την ελληνικής ιθαγένειας και ο φάκελος προωθείται στον
αρμόδιο δήμο για εγγραφή. Μόλις γίνει η εγγραφη στο Δήμο, ο αιτών αποκτάει Ελληνική ταυτότητα
και Ελληνικό διαβατήριο.
Τα ανήλικα τέκνα αποκτούν αυτομάτως την ιθαγένεια παράλληλα με τον γονέα που την δικαιούται.
Αν ενηλικιωθούν θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση.
Αναστασία Χρ. Μήλιου
Δικηγόρος Παρ’Εφέταις Αθηνών
Τηλ. 6945-028153, e-mail: natmil@otenet.gr

Εκρηκτική αύξηση Αμερικανών
τουριστών το 2015 στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα κρατήσεις και τα στοιχεία που συγκεντρώνει το γραφείο του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) στη Νέα Υόρκη,διαπιστώνεται εκρηκτική αύξηση
του αριθμού των κρατήσεων τουριστικών πακέτων,η οποία αποδίδεται και στην υποχώρηση
του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Η Ελλάδα μεταξύ των γηρασμένων
χωρών της Ευρώπης
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται με αφορμή το 13ο Συνέδριο
Γεροντολογίας & Γηριατρικής, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ
των πιο γηρασμένων χωρών, καθώς οι ηλικιωμένοι στην πατρίδα μας
αποτελούν το 18,5% ενώ, τα παιδιά έως 15 ετών δεν ξεπερνούν το
14,3% του πληθυσμού της.

Το ενδιαφέρον των Αμερικανών για να επισκεφθούν την Ελλάδα διαπιστώνεται και κατά την
ετήσια ταξιδιωτική έκθεση που πραγματοποίησε η εφημερίδα «New York Times» (The New
York Times Travel Show),σ ον εκθεσιακό-συνεδριακό κέντρο Τζάκομπ Τζάβιτς, στη δυτική
πλευρά του Μανχάταν,από τις 23 μέχρι τις 25 Ιανουαρίου.
Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Γιώργος Ηλιόπουλος,δήλωσε ότι
«Η έκθεση είναι από τις πιο σημαντικές γι’ αυτό,ο ΕΟΤ φροντίζει ώστε η Ελλάδα να είναι
παρούσα και για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι είμαστε ένας ελκυστικός προορισμός για
όλους,επίσης από την Αμερική είχαμε μεγάλη αύξηση αφίξεων στην Ελλάδα κατά την περσινή
χρονιά. Και το γεγονός ότι το δολάριο ενισχύεται σε σχέση με το ευρώ, η Ελλάδα γίνεται
ακόμα πιο ελκυστική. Ο μέσος Αμερικανός τουρίστας ξοδεύει περισσότερα χρήματα στις
διακοπές του απ’ ότι ξοδεύει ο μέσος Ευρωπαίος τουρίστας και η Αμερικανική αγορά είναι
πραγματικά μια πολύ καλή αγορά για το τουριστικό προϊόν που έχουμε».Καταλήγοντας,τόνισε
ότι «τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα και για τη φετινή χρονιά. Αν συνεχιστεί κι αυτή
η τάση με το ευρώ,η Ελλάδα θα γίνει ένα εξαιρετικό ανταγωνιστικό προϊόν, σε σχέση με
άλλους προορισμούς».
Η διευθύντρια του ΕΟΤ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γρηγορία Καματερού, δήλωσε ότι «είχαμε
μια χρυσή τουριστική χρονιά για την Ελλάδα το 2014. Η Αμερικανική αγορά έδειξε τις
δυνατότητές της. Από την πτωτική πορεία, έχουμε πλέον μία εκπληκτική άνοδο από την
Αμερική».
Η επικεφαλής του Γραφείου του ΕΟΤ στις ΗΠΑ ανέφερε ότι «οι προκρατήσεις πάνε
καταπληκτικά για το 2015. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα πάμε ακόμα πολύ
καλύτερα φέτος, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό το
αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια σημαντική έκθεση και μας δίνετε η ευκαιρία να προβάλουμε τον
ελληνικό τουρισμό στην αμερικανική αγορά, μέσα στα πλαίσια των στοχευμένων ενεργειών
της κεντρικής υπηρεσίας μας, του Υπουργείου Τουρισμού. Διαδικτυακά η Ελλάδα είναι
παντού. Νομίζω ότι το άνοιγμα που έγινε σε νέες αγορές, σε νέους τομείς,έδωσε καρπούς».
Στην έκθεση συμμετείχαν 500 και πλέον εκθέτες από 150 χώρες,ενώ έγιναν πάνω από 100
πολιτιστικές εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο.

Όπως δείχνουν οι προβλέψεις, το 2020 τα άτομα άνω των 65 ετών
θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 20% και, το 2030, το 30%
περίπου του πληθυσμού.
Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφουν τον τρίτο
χαμηλότερο δείκτη γεννήσεων (9‰) στην ΕΕ, μετά τη Γερμανία
(8,4‰) και την Πορτογαλία (8,5‰).
Παρά το γεγονός ότι έχει πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος,
ιδιαίτερα στους τομείς της Γενετικής και της Νευροβιολογίας, οι
οποίες αναμένεται να αλλάξουν τη γηριατρική φροντίδα στο μέλλον,
είναι πολύ πιθανό η αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων
του γήρατος να συνεχίσει, για πολλά χρόνια ακόμη, να στηρίζεται
στην πολιτική για την οικογένεια, στην πρόληψη και την έγκαιρη
διάγνωση, και στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των υπηρεσιών
Υγείας και Πρόνοιας. Εξάλλου, τα επόμενα χρόνια η τηλεϊατρική και
η εξέλιξη των τεχνολογιών επικοινωνίας θα συμβάλουν σημαντικά
στη γηριατρική φροντίδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ειδικοί στο συνέδριο θα εστιάσουν στα
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που προκαλεί η φροντίδα
των ηλικιωμένων ενώ, θα ασχοληθεί εκτεταμένα με τη νοσηλευτική
φροντίδα και την κατ’ οίκον νοσηλεία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί
επίσης στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των
ατόμων τρίτης ηλικίας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
ΣΤΟ BLOOMBERG
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2015
Η διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας μόλις ξεκίνησε.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, είμαι
απολύτως βέβαιος ότι σύντομα θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε μία
αμοιβαίως επωφελή συμφωνία, τόσο για την Ελλάδα όσο και για
ολόκληρη την Ευρώπη.
Καμιά πλευρά δεν επιδιώκει τη σύγκρουση και δεν ήταν ποτέ
πρόθεσή μας να δράσουμε μονομερώς στο ζήτημα του ελληνικού
χρέους.
Η υποχρέωσή μου να σεβαστώ την καθαρή εντολή του ελληνικού
λαού για τέλος της λιτότητας και επιστροφή σε μία αναπτυξιακή
ατζέντα, σε καμιά περίπτωση δεν περιλαμβάνει τη μη εκπλήρωση
των δανειακών μας υποχρεώσεων μας απέναντι στην ΕΚΤ και στο
ΔΝΤ.
Αντιθέτως, αυτό που σημαίνει είναι ότι χρειαζόμαστε χρόνο ώστε να
αναπνεύσουμε και να δημιουργήσουμε το δικό μας μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα ανάκαμψης, το οποίο –μεταξύ άλλων- θα ενσωματώνει
τους στόχους των πρωτογενώς ισοσκελισμένων προϋπολογισμών
και των ριζικών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε
τα ζητήματα της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και του πελατειακού
κράτους.
Είμαι πεπεισμένος ότι μία συμφωνία σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει
αποδεκτή από τους εταίρους μας, αφού το κοινό μας συμφέρον είναι
η οικονομική σταθερότητα και η ανάκαμψη για το κοινό μας σπίτι,
την Ευρώπη.

Μια φωτογραφία από το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ

Η ιστορική ευκαιρία

Καναδικά ΜΜΕ
- Τέλος της
λιτότητας και
ελάφρυνση
του ελληνικού
χρέους

Το σύνολο των έντυπων καναδικών ΜΜΕ φιλοξένησε χθες
πρωτοσέλιδα αφιερώματα στις εκλογές της Ελλάδας με
φωτογραφίες, που απεικονίζουν τον νέο πρωθυπουργό της
Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, κατά τη σαρωτική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ.
Η νίκη χαρακτηρίζεται «ως αριστερή στροφή μακριά από
τη λιτότητα» (Globe and Mail-Eric Reguly) που μπορεί
«να ταρακουνήσει τους πυλώνες της ΕΕ» (National Postαναδημοσίευση από Washington Post-Griff Witte), αλλά και
να επιβάλει στην ΕΕ να δει από πιο κοντά την Ελλάδα και τον
«χαρισματικό», όπως περιγράφεται, ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ που
οδήγησε τη νίκη της Αριστεράς υποσχόμενος «το τέλος του
κύκλου της λιτότητας» (Toronto Star-Tania Talaga).
Επιπλέον, η ανταπόκριση του AP (Ραφ Καζέρτ και Παν Πιλάς)
για την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Οτάβα Σίτιζεν με
τίτλο «ΟΠΑ! Μετά από τη νίκη της Ριζοσπαστικής Αριστεράς
οι ηγέτες της Ευρωζώνης ανοίγουν διάλογο για τα θέματα
χρέους», η οποία τονίζει ότι «οι οικονομικές αγορές, ήδη από
τη Δευτέρα, είναι έτοιμες να συζητήσουν την ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους ενώ σημειώνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα
των Ανεξάρτητων Ελλήνων συγκρότησαν κυβέρνηση στην βάση
της επαναδιαπραγμάτευσης του ελληνικού χρέους έχοντας πλέον
ως ευθύνη την επίτευξη παραχωρήσεων από την υπόλοιπη
ευρωζώνη».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 25
/01/2015
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Βρείτε έναν σκοπό στη ζωή
σας για να ζήσετε περισσότερα
χρόνια
Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έναν οποιονδήποτε σκοπό στη
ζωή τους, μπορούν να ζήσουν περισσότερα χρόνια, σύμφωνα
με μια νέα αμερικανο-καναδική επιστημονική έρευνα, που
επιβεβαιώνει προηγούμενες ανάλογες μελέτες.

Η μελέτη δείχνει ότι το αίσθημα ενός σκοπού στη ζωή βοηθά
κάποιον, ανεξαρτήτως ηλικίας, να έχει μακροζωία και να
απομακρύνει την πιθανότητα πρόωρου θανάτου.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Πάτρικ Χιλ του Τμήματος
Ψυχολογίας του καναδικού Πανεπιστημίου Κάρλτον, μελέτησαν
στοιχεία για πάνω από 7.000 άτομα ηλικίας 20 έως 75 ετών.
Ο σκοπός στη ζωή κάποιου αξιολογήθηκε με βάση τις
απαντήσεις των συμμετεχόντων σε τρία ερωτήματα-κριτήρια:
•
Μερικοί άνθρωποι περιπλανιούνται άσκοπα στη ζωή
τους,
αλλά εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς.
•
Ζω την κάθε μέρα και δεν σκέφτομαι πραγματικά το
αύριο.
•
Μερικές φορές νιώθω σαν να έχω κάνει ό,τι θα
μπορούσα
να κάνω στη ζωή μου.
Οι ερευνητές επανεξέτασαν τα ίδια άτομα ύστερα από 14 χρόνια
και διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν εξ αρχής ένα σκοπό στη ζωή
τους, είχαν κατά μέσο όρο ζήσει περισσότερα χρόνια σε σχέση
με τους υπόλοιπους.
Τα επιπλέον αυτά χρόνια ήταν ανεξάρτητα από την ηλικία του
καθενός ή από το αν είχαν πάρει σύνταξη, με το σκοπό στη
ζωή να μην ωφελεί μόνο τους ηλικιωμένους, αλλά και τους
νεότερους.
Από αυτούς οι οποίοι είχαν πεθάνει στη διάρκεια της περιόδου
των 14 ετών (το 9%), οι περισσότεροι ήταν άνθρωποι χωρίς
σκοπό στη ζωή τους και με λιγότερες θετικές κοινωνικές
σχέσεις.
Αν και παραμένει άγνωστο μέσω ποιων μηχανισμών το αίσθημα
σκοπού αυξάνει το προσδόκιμο ζωής, εκτιμάται ότι το να θέτει
κάποιος στόχους οι οποίοι προσανατολίζουν τις καθημερινές
δραστηριότητές του προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση,
λειτουργεί προστατευτικά σε πολλά «μέτωπα», κυρίως στην
μακροζωία και την υγεία.
Μια πιθανότητα είναι ότι οι άνθρωποι με έναν στόχο τείνουν να
ασκούνται σωματικά περισσότερο, να προσέχουν τη διατροφή
τους και γενικά να ζουν πιο υγιεινά.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Καναδό ψυχολόγο, όσο
νωρίτερα αποκτά κανείς το αίσθημα σκοπού στη ζωή του, τόσο
πιο ωφελημένος θα βγει στο μέλλον.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πόσες
θρησκείες υπάρχουν στον κόσμο;--Λοιπόν, σήμερα, υπάρχουν
καταγεγραμμένες μόνο 4.300
θρησκείες, εκκλησίες, δόγματα
ή θρησκευτικές οργανώσεις
που καλύπτουν τα σχεδόν επτά
δισεκατομμύρια ανθρώπων που
ζουν στον πλανήτη.-Βέβαια, δεν γνωρίζουμε πόσες
θρησκείες υπήρξαν από την
αρχαιότητα, γιατί πολλές
εξαφανίστηκαν με την πάροδο
του χρόνου, ίσως, γιατί δεν είχαν
το πολεμικό σθένος έναντι των
άλλων θρησκειών.
Η Θρησκεία αποτελεί μια
πολύ σημαντική πτυχή της
παγκόσμιας κοινωνίας και με
μια σύντομη αναφορά, θα
δούμε ότι ελάχιστες είναι αυτές
που κυριαρχούν μαζικά στον
ανθρώπινο πληθυσμό.
Χριστιανοί: Το ένα τρίτο του

πληθυσμού της Γης
Ο Χριστιανισμός είναι η
θρησκεία η οποία συγκεντρώνει,
σήμερα, τους περισσότερους
πιστούς.

Ινδουϊσμός
Την τρίτη θέση καταλαμβάνει
ο Ινδουισμός με 900. 362.250
πιστούς. Ο Ινδουισμός είναι
εξαπλωμένος κυρίως στο Νεπάλ
σε ποσοστό 86,5% και την Ινδία
σε ποσοστό 82 %.
Αγνωστικισμός
Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει
ο λεγόμενος Αγνωστικισμός
με σχεδόν 800 εκατομμύρια
ανθρώπους ( 11,7%).
Ο αγνωστικισμός δεν
εμφανίζεται με επίσημα στοιχεία
ως θρησκεία. Οι οπαδοί, όμως,
αυτής της πληθυσμιακής
ομάδας, ισχυρίζονται ότι δεν
μπορεί να αποδειχθεί η ύπαρξη
μιας θεότητας και την αρνούνται
(αθεϊσμός), ή ότι υπάρχει μια
θεότητα η οποία δεν έχει κάποιο
όνομα (θεϊσμός).
Ο αθεϊσμός, σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΗΕ, εξαπλώνεται
τελευταία γρήγορα κυρίως
στην Ευρώπη και την Ιαπωνία
και αυτοί που πρόσκεινται σε
αυτόν, στις δύο αναφερόμενες
περιοχές, ανέρχονται περί τα
158 εκατομμύρια άτομα.
Βουδισμός
Ο Βουδισμός και άλλες σχετικές
θρησκείες είναι εξαπλωμένες
κυρίως σε γεωγραφικά τμήματα
της Ασίας. Σύμφωνα με την
καταγραφή, κυριαρχεί στην
Καμπότζη σε ποσοστό 96%, την
Ταϊλάνδη σε ποσοστό 94,6% και
σε άλλα μικρότερα ποσοστά σε
χώρες της περιοχής αυτής.
Άνοδος του Ισλάμ
Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει
δραματικά στο εγγύς μέλλον.
Εν μέσω του αυξανόμενου
παγκόσμιου πληθυσμού, ο
Χριστιανισμός φαίνεται να χάνει
ολοένα και περισσότερο έδαφος,
ενώ υπάρχει άνοδος του Ισλάμ.
Το Ισλάμ είναι η θρησκεία με το
μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης
του αριθμού των οπαδών,
κατά 1,84 τοις εκατό ανά έτος,
ακολουθείται από τη θρησκεία
Μπαχάι που έχει ποσοστό 1,7%.
Ο Χριστιανισμός κατετάγη στην
έκτη θέση με ρυθμό αύξησης
των πιστών κατά 1,32 % μόνον.
Αύξηση του Ισλάμ μετά το
τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης
Σεπτεμβρίου
Σύμφωνα με μια έκθεση που
δημοσιεύθηκε από το Carnegie Endowment για τη
Διεθνή Ειρήνη, τα περίπου
8 δισεκατομμύρια άνθρωποι
που θα υπάρχουν στη γη σε 20
χρόνια, πάνω από το 25 % θα
είναι μουσουλμάνοι.

Σχετική έκθεση του ΟΗΕ για το
2011, δείχνει ότι στον πλανήτη,
αυτοί που προσδοκούν να δουν
το Θεό μέσω του Χριστιανισμού
είναι 2.262.448.731 πιστοί,
δηλαδή καλύπτουν το 33,2% του
παγκόσμιου πληθυσμού.

Παραδόξως, μετά τις επιθέσεις
στο World Trade Center της
Νέας Υόρκης, ο αριθμός των
πιστών που άλλαξε θρησκεία και
υιοθέτησε το Ισλάμ έχει αυξηθεί
πάρα πολύ.

Ισλάμ: η δεύτερη Θρησκεία
Δεύτερη μεγάλη πληθυσμιακή
ομάδα είναι οι πιστοί του
Ισλάμ. Ο Ισλαμισμός
έχει καταγεγραμμένους
1.426.592.072 πιστούς, δηλαδή
το 21,01% του παγκόσμιου
πληθυσμού.

Μόνο στη Βρετανία, περίπου
20.000 άνθρωποι ασπάζονται
το Ισλάμ ετησίως. Η ίδια
έκθεση αναφέρει ότι το 2050
η Γη θα έχει περισσότερους
από 2,6 δισεκατομμύρια
Μουσουλμάνους και οι
Χριστιανοί θα είναι περί τα 3,6
δισεκατομμύρια.

Επιβεβαιώθηκε ο πρώτος
θάνατος ανθρώπου
από γενετικά
μεταλλαγμένη τροφή...
20/01/2015
Οι γιατροί του νοσοκομείου Carlos III στη Μαδρίτη επιβεβαίωσαν
την Κυριακή κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, το
πρώτο θανατηφόρο κρούσμα ανθρώπου από πρόσληψη γενετικά
μεταλλαγμένης τροφής.
Πρόκειται για τον 31χρονο Χουάν Πέδρο Ράμος, ο οποίος πέθανε
στις 7 Ιανουαρίου από αναφυλακτικό σοκ, αφού έφαγε πρόσφατα
γενετικά τροποποιημένες ντομάτες που περιείχαν γονίδια ψαριών.
Σύμφωνα με τους γιατρούς, η τροφή προκάλεσε στον Ράμος μια
«βίαιη και θανάσιμη αλλεργική αντίδραση». Όπως ανέφεραν, η υγεία
του νεαρού είχε αρχίσει να χειροτερεύει με καλπάζοντα ρυθμό, όταν
στις αρχές Ιανουαρίου εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα
αλλεργίας. Του χορηγήθηκαν αμέσως φάρμακα προκειμένου να
σταματήσουν το αναφυλακτικό σοκ, αλλά αυτά αποδείχθηκαν
αναποτελεσματικά. Η ομάδα των ειδικών υποστηρίζει ότι μπόρεσε
να εντοπίσει την αιτία της αλλεργικής αντίδρασης: ο νεαρός είχε
φάει για μεσημεριανό γενετικά τροποποιημένες ντομάτες, οι οποίες
του προκάλεσαν αναφυλαξία και οδήγησαν στο θάνατό του.
Ο Ράμος εργαζόταν ως αποθηκάριος στη Μαδρίτη. Στις 7 Ιανουαρίου
κι ενώ βρισκόταν στη δουλειά, ένιωσε αδιαθεσία αμέσως μετά
το μεσημεριανό. Αμέσως, άρχισε να έχει τα πρώτα συμπτώματα:
έντονο κνησμό, σοβαρό πρήξιμο στο λαιμό και δραστική πτώση
στην πίεση του αίματος. Ο 31χρονος, ο οποίος γνώριζε ότι ήταν
αλλεργικός, αμέσως έκανε μια ένεση επινεφρίνης στον εαυτό του,
αλλά η κατάσταση της υγείας του εξακολουθούσε να χειροτερεύει.
Ο νεαρός άντρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα από συναδέλφους
του στο νοσοκομείο, αλλά το ιατρικό προσωπικό δεν μπόρεσε
να εντοπίσει εγκαίρως την αιτία της αλλεργικής αντίδρασης, ενώ
καμία από τις γνωστές ιατρικές θεραπείες δεν μπόρεσε να φέρει
αποτέλεσμα. Ο θάνατος του Ράμος επιβεβαιώθηκε μία μόλις ώρα
μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο.
Οι ιατρικοί ερευνητές και οι ιατροδικαστές του νοσοκομείου Carlos III έπρεπε να διεξαγάγουν πολλά τεστ και αναλύσεις προτού
καταλήξουν στο τι οδήγησε στο θάνατο του Ράμος συνέπεια μιας
αλλεργικής αντίδρασης στα θαλασσινά, αφού το μόνα που εκείνος
είχε καταναλώσει ήταν ένα σάντουιτς με μπέικον, μαρούλι και
ντομάτα και ένα αναψυκτικό διαίτης. Έμειναν έκπληκτοι, όταν
διαπίστωσαν ότι η ντομάτα που είχε φάει, όχι μόνον περιείχε
αλλεργιογόνα σχετιζόμενα με τα ψάρια, αλλά και μερικά γονίδια
ανθεκτικά στην αντιβίωση, τα οποία απέτρεψαν τα λευκά
αιμοσφαίρια στο αίμα του Ράμος να καταπολεμήσουν την αλλεργία
και να τον σώσουν.

Οι αρχαίοι Έλληνες
και το κρασί
Οι αρχαιοι Έλληνες πιναν με μέτρο. Να πιει κανείς
κρασί χωρίς να το ανακατεύει με νερό, θεωρούνταν
κατά τη γνώμη τους βάρβαρη συνήθεια. Μια κωμωδία
λέει:
Το πρώτο κροντήρι φέρνει υγεία,
το δεύτερο ευχαρίστηση,
το τρίτο ύπνο κι αφού το πιεις πρέπει να πας στο σπίτι
σου.
Το τέταρτο κροντήρι φέρνει αυθάδεια,
το πέμπτο ουρλιαχτά,
το έκτο φασαρία ,
το έβδομο ένα μελανιασμένο μάτι,
το όγδοο κλήση στο δικαστήριο.
Ο Αριστοφάνης το λέει συγκεκριμένα: “Δεν είναι καλά
να μπεκρουλιάζεις. μόλις πιεις πιο πολύ, μπαίνεις
σε ξένες αυλές, ξυλοκοπάς και κάποιον. Ύστερα
σαν συνέλθεις πληρώνεις τα σπασμένα”. Ο Εύηνος
ο Πάριος προσθέτει: “Για τον Βάκχο το καλύτερο
μέτρο είναι η εγκράτεια ούτε πιο πολύ ούτε πιο λίγο.
Αλλιώς μας οδηγεί στη μανία ή στη θλίψη”. Παρ’ όλα
αυτά, οι συγγραφείς που αναφέραμε δεν τολμούν να
παρουσιάσουν τους Έλληνες εγκρατείς στο ποτό. Δεν
λέει τυχαία το ελληνικό ρητό: “Όποιος πίνει νερό δεν
θα κάνει τίποτε σοφό”. και για να αναγκάσουν τους
πολύ διστακτικούς καλεσμένους να κατανικήσουν το
δισταγμό τους υπάρχει ένα άλλο ρητό: “Πίνε ή φύγε”.
Το κρασί το ανακάτευαν σε αναλογία δύο μέρη νερό
και ένα κρασί ή τρία μέρη νερό κι ένα κρασί. Το κρασί
που ήταν ανακατεμένο με τρία μέρη νερό θεωρούνταν
πολύ αδύνατο και το έλεγαν “ποτό για τα βατράχια”.
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Αλ. Τσίπρας: Διαπραγμάτευση πάνω στο δικό μας σχέδιο

Χρόνο για την εκπόνηση
σχεδίου μεταρρυθμίσεων
κατά της φοροδιαφυγής,
της διαφθοράς και υπέρ των
φτωχότερων στρωμάτων ζήτησε
ο κ. Τσίπρας κατά τις κοινές
δηλώσεις του με τον κ. Ρέντσι.
Οι δηλώσεις των δύο ανδρών
ξεκίνησαν με πρόβλημα
καθώς δεν είχε προβλεφθεί
η παράλληλη διαδικασία της
μετάφρασης των δηλώσεων των
δύο ανδρών. Ο κ. Ρέντσι τόνισε
ότι «εύχομαι από καρδιάς καλή
δύναμη στον Αλ. Τσίπρα. Είμαι
πεπεισμένος ότι χρειαζόμαστε
όλοι να διαβάσουμε τα
αποτελέσματα των πολιτικών
εκλογών και της επιτυχίας του Αλ. Τσίπρα. Προέρχεται από μία γενιά ορισμένων ανθρώπων που
απαιτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η επιτυχία του Τσίπρα ήταν μία επιτυχία της ελπίδας και όχι μόνο
κατά του φόβου.
Είμαστε συνομήλικοι παρά τις διαφορετικές εμπειρίες που έχουμε. Ανήκουμε σε διαφορετικές πολιτικές
οικογένειες αλλά εμπνεόμαστε από τις ίδιες ιδέες. Θέλουμε η πολιτική να αλλάξει τα πράγματα, να
φέρουμε τις νέες γενιές στα δημόσια ζητήματα. Αυτά τα θέματα μας ενώνουν παρά τις διαφορές μας.
Ερχόμαστε στα σημερινά. Από την επόμενη εβδομάδα ο κ. Τσίπρας θα είναι μαζί μου στα ευρωπαϊκά
συμβούλια. Θα είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να υπάρχει ένας σημαντικός δεσμός στους
ευρωπαϊκούς θεσμούς. Νομίζω ότι υπάρχουν οι συνθήκες για να βρούμε μία συνεννόηση με
τις ελληνικές αρχές. Φυσικά χρειάζονται μεταρρύθμισεις, να καταπολεμήσουμε τη διαφορά, να
μεταρρυθμίσουμε τη δημόσια διοίκηση, το φορολογικό σύστημα. Αλλά και να είμαστε έτοιμοι να
αφουγκραστούμε τους νεωτερισμούς που εμφανίζονται στην οικονομική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Έχω περάσει πολύ χρόνο στην Ευρώπη με κατηγορίες ότι είμαι ένας επικίνδυνος αριστερός, στην Ιταλία
ότι είμαι ένας επικίνδυνος δεξιός. Τώρα ο ερχομός του Αλέξη είναι μία ευχή στην Ευρώπη, θα αλλάξει
τα πράγματα. Είμαι ευτυχής που ήρθε στη Ρώμη και θα μπορέσω να εργαστώ μαζί του. Ελλάδα και
Ιταλία είναι πολιτιστικές υπερδυνάμεις και η Ευρώπη θα γίνει ένα εργαστήριο για το μέλλον».
Ο κ. Τσίπρας ξεκίνησε τις δηλώσεις του λέγοντας ότι «είμαι χαρούμενος αν μπορώ να βοηθήσω να
ξαναβρεί την πολιτική του ταυτότητα ο κ. Ρέντσι. Αν και αυτήν την ώρα Έχει μεγαλύτερη σημασία
να επαναπροσδιορίσουμε τις αρχές μας στην Ευρώπη και να επιστρέψουμε στην αλληλεγγύη και τη
δικαιοσύνη. Με τον Ματέο ανήκουμε στην ίδια γενιά, που βρέθηκε στο στόχαστρο αποτυχημένων
πολιτικών και υπέφερε πάρα πολύ, που αναγκάστηκε να μεταναστεύσει. Έχουμε την υποχρέωση να
αγωνιστούμε για δικό της λογαριασμό προκειμένου να ζήσει ξανά και να δημιουργήσει στις χώρες μας.
Αυτές είναι οι κοινές αξίες που μας ενώνουν. Πρέπει να εργαστούμε μαζί για να επιστρέψει η ατζέντα
της ανάπτυξης και της συνοχής. Είναι η ώρα να φέρουμε το προσκήνιο την ελπίδα και την αισιοδοξία.
Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και η Ελλάδα θα συμβάλλει στην αναγκαία αλλαγή
πολιτικής. Θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο για να ετοιμάσουμε το
σχέδιό μας για την ανόρθωση της οικονομίας με τις αναγκαίες σαρωτικές μεταρρυθμίσεις. Φορολογικές
γιατί εξαθλιώθηκε η μεσαία τάξη, γιατί υπάρχει ένα κράτος διαφθοράς και διαπλοκής και είναι η πρώτη
μας δέσμευση στο λαό μας και στους εταίρους μας. Δεν θα δημιουργήσουμε νέα ελλείμματα και θα
αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιοστι8κή κρίση μέσα σε πλαίσια δημοσιονομικής ισορροπίας.
Στην Ευρώπη υπάρχουν αρκετοί διχασμοί για να δημιουργήσουμε έναν ακόμη. Η υπάρχουσα πολιτική
έχει δημιουργήσει πολλούς. Θέλουμε να επαναφέρουμε την Ευρώπη στην κοινωνική αλληλεγγύη.
Το κοινό μας συμφέρον είναι να ξαναγυρίσουμε στις συντηρητικές αξίες της Ευρώπης με σκοπό να
δημιουργήσουμε ένα μέλλον για τους νέους με αξιοπρέπεια».
Απαντώντας ο κ. Ρέντσι σε ερώτηση δημοσιογράφου, τόνισε ότι «πρέπει να μιλήσουμε για την ανάπτυξη
και όχι μόνο για τη λιτότητα. Δεν οικοδομείς προοπτικές για την επόμενη γενιά με αυτόν τον τρόπο.
Πρέπει να μιλήσουμε για τον πολιτισμό, την παιδεία, την κοινωνική συνοχή. Δεν είναι εύκολο αλλά
έχουμε ξεκινήσει με το σχέδιο Γιούνκερ. Η δική μας μάχη είναι δύσκολη αλλά είναι σύμφωνη η μεγάλη
πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών. Σε όλες τις χώρες πρέπει να επενδύσουμε στις μεταρρυθμίσεις.
Πρέπει να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά.
Υπάρχει στην Ελλάδα μία κατάσταση επείγουσας ανάγκης αλλά εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο διάλογο,
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και θα είναι εφικτό να λύσουμε τα πιο άμεσα προβλήματα χάρη σε αυτήν
τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική που έχουμε ορίσει. Δηλώνω οπαδός της ελληνικής προσπάθειας. Αυτό
θα είναι κι ένα μήνυμα προς την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων. Η πρόκληση είναι μεγάλη και οι
προσδοκίες είναι μεγάλες. Αν όλοι σεβόμαστε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, τότε έχουμε τους ίδιους
κανόνες, τις ίδιες αξίες».
Σχετικά με τις χθεσινές (03-02-2015)δηλώσεις του κ. Βαρουφάκη για αναπτυξιακά ομόλογα αλλά και
για το ζήτημα της τρόικας, ο κ. Τσίπρας απάντησε ότι «στόχος της νέας κυβέρνησης είναι να καταθέσει
ιδέες και προτάσεις βάσει των οποίων θα μπορούσαμε να βρούμε μία κοινώς αποδεκτή και αμοιβαία
λύση. Το πρόβλημα είναι ότι η τρόικα εφήρμοσε μία πολιτική στην Ελλάδα που ανέβασε το χρέος.
Στόχος μας είναι μία πολιτική που να μην διευρύνει τα ελλείμματα και να μην δανειζόμαστε από τους
εταίρους μας για να ξεπληρώνουμε τα προηγούμενα. Οι θέσεις μας είναι άρτια επεξεργασμένες. Με
τη νέα ελληνική κυβέρνηση δεν έχουν να φοβούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες και πιστωτές. Θα είχαν να
φοβούνται να συνεχιζόταν αυτή η αδιέξοδη πολιτική. Αυτή είναι η στρατηγική μας».
Τέλος, ο κ. Ρέντσι απάντησε ότι «δεν συζητήσαμε σε βάθος τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Ο
υπουργός Οικονομικών τις εξήγησε στο συνάδελφό του. Αυτές πρέπει να παρουσιαστούν σε εκείνο το
τραπέζι όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Πρέπει να πολεμήσουμε για μία Ευρώπη της ανάπτυξης. Οι
ελληνικές θέσεις θα βρουν πάντα την Ιταλία έτοιμη για συζήτηση, θέλουμε να γράψουμε μία νέα σελίδα
για την Ευρώπη, σε ένα κοινό ιδεώδες».
Πηγή : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Feb-04. 2015

Σύλληψη υπόπτου στην
Οτάβα για διασυνδέσεις
με τους τζιχαντιστές
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/02/2015

Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία συνέλαβε στην Οτάβα
έναν ύποπτο για διασυνδέσεις με τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού
Κράτους και συμμετοχή στις δραστηριότητες της συγκεκριμένης
τρομοκρατικής ομάδας.
Οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι ο
25χρονος Άσο Πεσχντάρι κατηγορείται επίσης για πράξεις οι οποίες
διευκόλυναν τη δράση της τρομοκρατικής ομάδας.
Η αστυνομία στην καναδική πρωτεύουσα διευκρίνισε πάντως ότι
δεν υπήρξε άμεση απειλή για τη δημόσια ζωή από τον ύποπτο που
συνελήφθη με τις κατηγορίες για εμπλοκή με τους τζιχαντιστές του
Ισλαμικού Κράτους.
Οι καναδικές αρχές επίσης έχουν εκδώσει διεθνή εντάλματα
σύλληψης εναντίον δύο άλλων υπόπτων ισλαμιστών, του Τζον
Μαγκουάιρ και του Χαντάρ Χαλίμπ κατοίκων της Οτάβα οι οποίοι
πιστεύεται ότι έχουν ενταχθεί στις τάξεις των τζιχαντιστών του
Ισλαμικού Κράτους.

Κάθε Ελληνας κατανάλωσε κατά
μέσο όρο 39 κουτιά φαρμάκων το
2014!
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/02/2015
Οι Έλληνες εξακολουθούν να παίρνουν τα φάρμακα σαν
καραμέλες, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών
Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ) επιβεβαιώνοντας το φαινόμενο
της πολυφαρμακίας στη χώρα μας. Το 2014 πωλήθηκαν περίπου 39
κουτιά φαρμάκου ανά άτομο.
Σύμφωνα με την ΟΣΦΕ, ενώ η μέση τιμή αξίας ανά τεμάχιο των
φαρμάκων μειώθηκε από 11,47 ευρώ που ήταν το 2009 σε 8
ευρώ το 2014 (30,25%), η αντίστοιχη μείωση στον όγκο κατά το
συγκεκριμένο διάστημα περιορίστηκε μόλις στο 5,5%. Επιπλέον,
το 2014 πωλήθηκαν από τα φαρμακεία περίπου 390 εκατομμύρια
συσκευασίες φαρμάκων, μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου σε 39
κουτιά φαρμάκου ανά άτομο τον χρόνο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες
μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, η μέση τιμή των φαρμάκων
υψηλού κόστους, δηλαδή των καινοτόμων σκευασμάτων δεν
εμφάνισε πτώση, αλλά αύξηση. Συγκεκριμένα, από 187 ευρώ
που κόστιζε κατά μέσο όρο ένα καινοτόμο φάρμακο, το 2014
καταγράφηκε αύξηση κατά 24% δηλαδή στα 232,4 ευρώ.
Παράγοντες από το χώρο του φαρμάκου σχολιάζοντας τα
στοιχεία, αφήνουν να εννοηθεί ότι τα φάρμακα υψηλού κόστους
απολαμβάνουν «ειδικό καθεστώς προστασίας, αφού οι προσπάθειες
των κυβερνήσεων για μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης
εστίασαν μονομερώς στις τιμές των φαρμάκων, και κυρίως των
οικονομικότερων ελληνικών, με συνέπεια να υποβαθμιστεί η ανάγκη
λήψης μέτρων ελέγχου της κατανάλωσης φαρμάκων, αλλά και
χρήσης εργαλείων αξιολόγησης του κόστους-αποτελεσματικότητας
των καινοτόμων ακριβών θεραπειών».
Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά καιρούς οι έλληνες
φαρμακοβιομήχανοι έχουν κάνει λόγο για άδικη κατανομή
της «πίτας» της φαρμακευτικής δαπάνης υπονοώντας ότι
πριμοδοτούνται τα ακριβά φάρμακα. Μάλιστα, υποστηρίζουν
ότι πολλά από τα φάρμακα υψηλού κόστους αποτελούν
μικρές παραλλαγές παλαιοτέρων φαρμάκων χωρίς σημαντική
διαφοροποίηση σε επίπεδο θεραπευτικού αποτελέσματος, γεγονός
που δεν δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό που τους αποδίδεται ως
«καινοτόμα».
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
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«Πυρήνες της Φωτιάς» για
Ξηρό: «Γραφικός, μετεμψύχωση
του Καραϊσκάκη και
κομπλεξικός»

Brooks to begin consultations on public
transit referendum

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/02/2015

- Dan Brooks, Leader of the BC
Conservatives, today is in the Lower
Mainland to begin consultations
with local-government officials,
business and labour leaders, and
other community representatives
in advance of this spring’s public
transit referendum.

Επίθεση στον Χριστόδουλο Ξηρό εξαπολύουν μέσα από τις φυλακές
εννέα μέλη της οργάνωσης «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς»,
με κείμενό τους, υπό τον τίτλο «Δημόσια Αυτοκριτική», που
αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο.
Σε αυτό αναφέρονται και στις δοκιμές που έκαναν για την
τοποθέτηση βόμβας 150 κιλών στις φυλακές Κορυδαλλού, δίνουν
λεπτομέρειες για το σχέδιο αποδρασής τους και μιλούν για τις
σχέσεις τους με τους ποινικούς κρατουμένους.
Ειδικότερα, οι «Πυρήνες» αποκαλούν «γραφικό» και «επίδοξο
ηγετίσκο» τον «Μανώλη» της 17Ν, χαρακτηρίζοντάς τον ως «χαφιέ»
και «προδότη».
Υποστηρίζουν ότι ο Ξηρός ήταν «παραληρηματικός», «υποδυόταν
την μετεμψύχωση του Καραϊσκάκη» και «εμφάνιζε κόμπλεξ
εξουσιομανίας».
«Ανίκανος να συντηρήσει ακόμα και τον εαυτό του με την εκδίωξη
απ’ τους κύκλους μας, ήταν ζήτημα ωρών να πέσει στα χέρια
της αστυνομίας και, με δεδομένη την προδοτική του ιστορία,
παραμόνευε ο κίνδυνος να καρφώσει το σχέδιο της απόδρασης
που είχαμε οργανώσει και ο ίδιος διαρκώς σαμπόταρε. Δε θα
ήταν άλλωστε η πρώτη φορά που θα ρουφιάνευε», αναφέρουν οι
«Πυρήνες», σημειώνοντας -αναφερόμενοι στο σχέδιο εξόντωσής του
που διαρκώς ανέβαλαν- ότι επήλθε «ολική ρήξη μαζί του».
Σχετικά με τις επιθέσεις που δέχθηκε πρόσφατα ο Ξηρός στις
Φυλακές Δομοκού, θεωρούν ότι δεν οφείλονται στο γεγονός ότι
δημιουργήθηκαν οι φυλακές τύπου Γ΄, καθώς παραβίασε την άδειά
του, αλλά στις «εμετικές βρωμιές που τόλμησε να εκστομίσει
εναντίον μας μέσα στη φυλακή και για το στίγμα του ρουφιάνου που
θα τον συνοδεύει για πάντα».
«Να πώς θα ανατινάζαμε τις φυλακές Κορυδαλλού»
Στο κείμενό τους οι «Πυρήνες της Φωτιάς» περιγράφουν και το
σχέδιο που οργάνωναν για να χρησιμοποιήσουν βόμβα 150 κιλών
ώστε να γκρεμίσουν τον τοίχο των φυλακών Κορυδαλλού και να
αποδράσουν.
Υποστηρίζουν ότι θα τοποθετούσαν τη βόμβα αυτή «σε βαρέλι με
κωνική κεφαλή», στα πρότυπα τεχνικής που εφάρμοσαν πρώτοι οι
Ιρακινοί και έτσι δεν θα υπήρχαν αθώα θύματα από την επίθεσή
τους.
Αποκαλύπτουν ότι «προφανώς προηγήθηκαν δοκιμές μικρότερης
κλίμακας, για να είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα» σε
απομακρυσμένες περιοχές, ώσπου να διαπιστώσουν ότι το ωστικό
κύμα εστίαζε εκεί που ήθελαν. «Το σχέδιο της απόδρασης, σε
αυτόν τον τομέα αλλά και γενικότερα, ήταν φτιαγμένο ώστε να μην
υπάρξει καμία μη προγραμματισμένη απώλεια ζωής ανθρώπου»
ισχυρίζονται.
Οι «Πυρήνες» δηλώνουν «περήφανοι για τους φίλους μας που
στάθηκαν δίπλα μας. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που μιλάνε για την
αναρχία, ελάχιστοι όμως είναι αυτοί που μιλάνε για τον τρόπο με
τον οποίο τη ζουν».
Πηγή: TA NEA
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“This is an important - and complicated - issue facing Metro Vancouver voters,” said Brooks.
“British Columbians deserve to
know where the BC Conservative
Party stands in advance of the ballots being mailed out on March 16,
and I intend to gather all of the facts
before declaring whether we support
a ‘yes’ or ‘no’ vote.”
Brooks said that he welcomed the
opportunity for Metro Vancouver
residents to cast ballots on the question of whether a special sales tax of
0.05 per cent should be levied over
a 10-year period to finance publictransit operations and capital projects estimated to cost $7.5 billion.
“None of us like to see tax increases,” said Brooks, “but at the
same time we all know that the fastgrowing Metro Vancouver needs
significant transportation improvements and investments.
“I like the fact that we ought to see a
very spirited debate about publictransit and transportation, and that
every-day, hard-working British
Columbians get to cast a ballot one
way or the other.”
Brooks also acknowledged that
public sentiment against TransLink
was a complicating factor.
“Many reasonable British Columbians have become increasingly
concerned about the authority’s
operational difficulties, financial
mismanagement and on-going governance issues,” said Brooks.
“I am optimistic that during the
course of this referendum process,
we will also see positive suggestions
as to how we can improve TransLink’s operational, financial and
governance challenges.”
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Η καναδική κεντρική τράπεζα μείωσε
απροσδόκητα το βασικό της επιτόκιο

AHEPA Scholarship Dinner corrections
District #26 Celebrates 26 Years of Recognizing Worthy Students

Η Τράπεζα του Καναδά, το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα της χώρας, μείωσε σήμερα απροσδόκητα το
βασικό της επιτόκιο στο 0,75% (-0,25%), την ώρα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται
να ανακοινώσει ένα πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης με στόχο να αναζωογονήσει την ευρωπαϊκή
οικονομία.

I would like to make some corrections to an article I submitted to the
last issue of the GNOME newspaper. I wish to apologize in advance
for any inconvenience this may have caused. We are very grateful to
all of our donours and I failed to recognize the Peter and Nina Mouzourakis Family who donated a Memorial Scholarship which was
received by Christina Tsakalos. I sincerely apologize and we are very
grateful for your donation.

Η κίνηση της καναδικής κεντρικής τράπεζας αποτελεί την απάντησή της στη μεγάλη πτώση της τιμής
του πετρελαίου στις αγορές. Η καθοδική πορεία της τιμής του πετρελαίου αναμένεται να επιβραδύνει
τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας του Καναδά —μιας χώρας η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό
εξαρτημένη από τις εξαγωγές πρώτων υλών—, ακόμη και στο 1,5%, ενώ η επίσημη, αναθεωρημένη
επί τα χείρω πρόβλεψη της καναδικής κεντρικής τράπεζας κάνει λόγο για ανάπτυξη με ρυθμό 2,1%
του ΑΕΠ το 2015 (από 2,4% το περασμένο φθινόπωρο).
Η μείωση στο βασικό κατευθυντήριο επιτόκιο της Τράπεζας του Καναδά είναι η πρώτη μεταβολή
του από τον Σεπτέμβριο του 2010 και σκοπό έχει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ρευστότητα στην
οικονομία.
Παράλληλα, ωστόσο, το καναδικό δολάριο έχει χάσει το 12% της αξίας του από το καλοκαίρι
έναντι του δολαρίου των ΗΠΑ, κάτι που ευνοεί σημαντικά τις καναδικές εξαγωγές. Η ισοτιμία
διαμορφωνόταν νωρίτερα στα 81,42 καναδικά σεντς έναντι του αμερικανικού δολαρίου.
Ο κυβερνήτης της κεντρικής τράπεζας του Καναδά, Στίβεν Πόλοζ, επισήμανε ότι η πτώση της τιμής
του πετρελαίου στις αγορές δημιουργεί κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
«Τα εισοδήματα του Καναδά από τις εξαγωγές πετρελαίου θα μειωθούν, ενώ οι επενδύσεις και οι
θέσεις εργασίας στον τομέα της ενέργειας άρχισαν ήδη να υποχωρούν», εξήγησε.
Ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου του Καναδά κατέγραφε πάντως νωρίτερα μια άνοδο 236,94
μονάδων, στις 14.545,38 μονάδες.

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑΔΙΚΟΥ
ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΥ
Στην πρόσφατη επίσκεψη του
Αρχιεπισκόπου Τορόντο Καναδά
στον Δυτικό Καναδά δήλωσε
δημόσια για την επανίδρυση
του Ελληνο-Καναδικού
Κογκρέσσου. Η είδηση αυτή
μας έπεσε κεραυνοβόλα αλλά
και χωρίς αντίδραση όταν την
ακούσαμε, διότι το Ελληνοκαναδικό κογκρέσσο έχει πέσει
σε λήθαργο ή έχει σβύσει από
τον χάρτη.
Επ’ ευκαιρίας λοιπόν της μη
ύπαρξης Ελληνικής Οργάνωσης
που να ενδιαφέρεται για τα
εθνικά μας θέματα να προβάλει
στους πολιτικούς του Καναδά
και να είναι πάντα σε επαφή με
τους πολιτικούς, και όχι μόνο
όταν βρίσκεται σε δύσκολες
διεθνείς πιέσεις η πατρίδα

μας. Ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε
ότι στο φετινό Κληρολαϊκό
Συνέδριο των Κοινοτήτων,
θα συστήσει οι πρόεδροι
των Ελληνικών Ορθοδόξων
Κοινοτήτων να υποδείξουν
αντιπροσώπους για στην
σύσταση Επιτροπής ΕλληνοΚαναδικού Κογκρέσσου, που
σκοπό της θα είναι τα εθνικά
θέματα και τα πολιτιστικά,
χωρίς την ανάμειξη της
Αρχιεπισκοπής. Θα είναι
δηλαδή άτομα που θα ανήκουν
σε Διοικητικά Συμβούλια
Κοινοτήτων.
Η είδηση αυτή ίσως θα φέρει
αντίδραση σε πολλούς και
δεν αποκλείουμε να υπάρξουν
αντιδράσεις. Αλλά ποιός φταίει;
Δεν θα έπρεπε το Ελληνο-

Οι πρώτες φωτογραφίες
του Φιντέλ Κάστρο εδώ και
έξι μήνες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/02/2015
Η κουβανική επίσημη
εφημερίδα Granma και
άλλα επίσημα κουβανικά
μέσα ενημέρωσης
δημοσίευσαν τις πρώτες
εδώ και σχεδόν έξι
μήνες φωτογραφίες του
πρώην προέδρου Φιντέλ
Κάστρο, επιδιώκοντας να
σταματήσουν τις φήμες
για την κατάσταση της
υγείας του.
«Ο Φιντέλ είναι ένα εξαιρετικό
πλάσμα» είναι ο τίτλος του
άρθρου που δημοσιεύεται στην
Granma και σε άλλα μέσα
ενημέρωσης, συνοδευόμενο
από πολλές φωτογραφίες
από μια συνάντηση
ανάμεσα στον 88χρονο
πατέρα της κουβανικής
επανάστασης και τον
επικεφαλής της Ομοσπονδίας
Πανεπιστημιακών Φοιτητών Ράντι Περντόμο Γκαρσία.
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

καναδικό Κογκρέσσο, να
είναι συνεχώς στο Καναδικό
Κοινοβούλιο και να δίνει
συνεντεύξεις στους πολιτικούς
των κομμάτων συνεχώς για τα
διεθνή θέματα που αφορούν την
πατρίδα μας;
Δεν θα έπρεπε το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσσο να έρθει
σε επαφή με τις μεταναστευτικές
υπηρεσίες του Καναδά, για να
ανακουφίσουν την ανεργία στην
πατρίδα μας;
Τί κοροιδευόμαστε λοιπόν και
τα βάζουμε με τους άλλους που
κάνουν καλά την δουλειά τους;
Καιρός να ξυπνήσουν ή να
συνεχίσουν τον λήθαργο.

I would also like to apologize to Natacha Schinas whom I omitted
from the article. Natacha Schinas was awarded the Dimitrios and
Antonia Bonnis Scholarship.
Natacha graduated with a Bachelor of Science degree from Simon
Fraser University. After completing her degree Natacha went to
Ecuador for a six-month internship with the College of the Rockies
which is funded by the Canadian International Development Agency.
While there, she worked with a doctor who was studying the risk factors for cardiovascular disease in children and also helped the YMCA
of Quito with health education workshops for poverty stricken families working in the marketplace. Natacha is currently a member of a
selected group of thirty enrolled in her second year of midwifery at
McMaster University. She will soon begin her first clinical rotation,
working alongside a midwife in Toronto. As well as maintaining her
A, A+ grades she finds the time to participate in a variety of co curricular activities including but not limited to salsa dancing, ultimate
Frisbee, inner tube water polo, French tutoring and volunteering at a
midwifery clinic.
We admire your abilities and willingness to give back to your society.
Tres bien fait Natacha!
We wish to sincerely thank all who have made it possible to recognize
worthy students each year with their generous scholarship donations.
If you are interested in donating or establishing a scholarship, please
do not hesitate to contact us. Bernadette Falias falias01@telus.net
or John Preovolos jpreovolos@telus.net

ΠΕΝΘΗ
TZOBAΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ)
1931-2015

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 20 Ιανουαρίου
2015, η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΟΒΑΡΑ. Είχε
γεννηθεί στην Αλεξάνδρια και έζησε 37 χρόνια
στην Νότια Αφρική. Το 2003 εγκαταστάθηκε
στο Βανκούβερ. Η κηδεία της έγινε την Τρίτη
27 Ιανουαρίου 2015 στον Ι.Ν. των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στο Σούρεη και η ταφή της έγινε
στο κοιμητήριο Valley View Surrey.

Κώστας Καρατσίκης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά τους
μηθητές, τις μαθήτριες και
το διδακτικό προσωπικό
του Ελληνικού Σχολείου
της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Ανατολικού
Βανκούβερ, για την κάρτα
των μαθητών και τα τόσο
αγνά αισθήματά τους με το
οποία μας ευχαριστούν για τις
ανακοινώσεις που βάζουμε στην
εφημερίδα για το σχολείο τους.
Είναι αλήθεια και το έχουμε
προσωπικά μεταβιβάσει στο
διδακτικό προσωπικό κάθε
σχολείου, να βάζουν τους
μαθητές και τις μαθήτριες να
μας στέλνουν εργασίες τους
λογοτεχνικές ή καλλιτεχνικές να
τις δημοσιεύουμε. Αυτό θα είναι
ένα κίνητρο για τα παιδιά να
ανοίγουν την εφημερίδα και κατ’
αυτόν τον τρόπο θα τους δίνεται
η ευκαιρία να εξασκήσουν την
ελληνική γλώσσα καλύτερα.
Ας το λάβουν υπόψη τους οι
δασκάλοι και οι δασκάλες κάθε
σχολείου.
Κώστας Καρατσίκης

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director: Norman Yates
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ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

ΚΡΕΑΤΑ
ÊÅÁÔÁ-ÐÏÕËÅÑÉÊÁ
ÖÑÅÓÊÁ & ÊÁÔÅØÕÃÌÅÍÁ
ÄÉÁÈÅÔÏÕÌÅ ÏËÁ TA ÅÉÄÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí
Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΝΑΔΑ κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Κώστα Καρατσίκη
Ο σεβ.Μητροπολίτης κ.
Σωτήριος χοροστάτησε
στον Μέγα Εσπερινό και
στη Θεία Λειτουργία της
Υπαπαντής στη Βικτόρια
και συλλειτούργησε με τους
ιερείς από την Βρετανική
Κολομβία,

Δεξιά:
Δυο στιγμιότυπα από
το γεύμα των Φιλοπτώχων
Αδελφοτήτων το Σάββατο
31 Ιανουαρίου 2015 στην
μικρή αίθουσα
του Ελληνικού Κοινοτικού
Κέντρου.

