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Ο Τρουντό στο Νταβός
της Ελβετίας

Τσίπρας απο Νταβός:
Το 2016 η Ελλάδα θα καταπλήξει την παγκόσμια οικονομία

Αντώνης Ανακέφαλος

Αντώνης Ανακέφαλος

Τριάντα πέντε χρόνια αργότερα,ένας άλλος Τρουντό έκανε την εμφάνισή του
στο Νταβός της Ελβετίας κατά την ετήσια σύνοδο κορυφής του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ και είχε συναντήσεις με ηγέτες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας συμμετέχοντας στο
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο
Νταβός αναφέρθηκε στα ενθαρρυντικά
σημάδια της Ελληνικής οικονομίας
τους τελευταίους μήνες και επισήμανε
τις μεγάλες προοπτικές που ανοίγονται
για επενδύσεις στην Ελλάδα,μιλώντας
στο Bloomberg.
Επίσης, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι
διαψεύστηκαν οι αρχικές εκτιμήσεις
για ύφεση το 2015.
«Πιστεύω ότι το 2016 θα είναι η
χρονιά που η Ελλάδα θα καταπλήξει
την παγκόσμια οικονομική
κοινότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά,
τονίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται
σε ένα κρίσιμο σημείο για την
Ο ¨Ελληνας Προθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και
ανάκαμψη της. Υπογράμμισε δε ότι
η Γεν. Διευθύντρια του ΔΝΤ, κα. Κ. Λαγκάρντ
τις τελευταίες εβδομάδες πολλοί
επενδυτές εμπιστεύονται ξανά την
Ελλάδα, και τόνισε την αναγκαιότητα να
ολοκληρωθεί γρήγορα και επιτυχώς η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος.

Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό δήλωσε στα Καναδικά μέσα ενημέρωσης.

“Η παγκόσμια επένδυση δημιουργεί θέσεις απασχόλησης για τους Καναδούς
της μεσαίας τάξης»,”Οι άνθρωποι που επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια
στην παγκόσμια οικονομία έχουν συγκεντρωθεί εδώ αυτή την εβδομάδα
και έχω δαπανήσει πολλές ώρες τις τελευταίες ημέρες για να στρέψω την
προσοχή τους σε επενδύσεις στο Καναδά,μιλάμε για τους Καναδούς και την
εξαιρετική τους καινοτομία,των φυσικών πόρων,τη διαφορετικότητα που μας
κάνει τόσο ισχυρούς,και ενθαρρύνοντάς τους να ρίξουν μια πιο προσεκτική
ματιά στο Καναδά όταν κάνουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις,επειδή
έχουμε πάρα πολλά να προσφέρουμε”.
Ο Τρουντό “κατσάδιασε”τον Ντι Κάπριο για την ομιλία του σχετικά με την
κλιματική αλλαγή
Ο Πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τρουντό προέτρεψε τον Λεονάρντο
Ντι Κάπριο να μετριάσει τις επικρίσεις του για τον τομέα πετρελαίου
και φυσικού αερίου του Καναδά, όταν οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο
Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία αυτή την εβδομάδα. Ο
διάσημος ηθοποιός,είπε από του βήματος στο Φόρουμ ότι η απληστία των
εταιρειών προκαλεί την κλιματική αλλαγή, φωνάζοντας ¨Φτάνει πιά!”, και
ζητώντας να σταματήσει η χρήση των ορυκτών καυσίμων.

Συνάντηση με τη Γεν. Διευθύντρια του ΔΝΤ, κα. Κ. Λαγκάρντ
Πραγματοποίησε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κα.Κριστίν
Λαγκάρντ, και είχαν μια ειλικρινή συζήτηση για την πορεία του ελληνικού προγράμματος.
Υπογράμμισε στη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ ότι ο χρόνος αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιτυχημένη

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

AHEPA HJ - 17 Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης
Βάρη 20 Ιανουαρίου 2016
Το απόγευμα της Τετάρτης 20 Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο παραλιακό ξενοδοχείο “OASIS Hotel
& Apartments” της Γλυφάδας, η πρώτη μηνιαία συνάντηση των μελών του Τμήματος HJ - 17 Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης, για το νέο έτος.

Όμως ο Τρουντό, στη συζήτηση που είχαν μετά,του είπε να μετριάσει τις
επικρίσεις του,επισημαίνοντάς του ότι “οι νέες κυβερνήσεις στον Καναδά
και την Αλμπέρτα έχουν δεσμευτεί ότι θα δράσουν για την κλιματική αλλαγή
και ότι υπάρχουν οικογένειες που υποφέρουν από την ανεργία και αυτή η
ρητορική που χρησιμοποιεί δεν είναι χρήσιμη”. Αξιωματούχος που μετέφερε
τη συζήτηση του Τρουντό με τον ένθερμο οικολόγο ηθοποιό,είπε επίσης ότι
ο Ντι Κάπριο φάνηκε δεκτικός στο μήνυμα του Καναδού Πρωθυπουργού και
του είπε ότι θα είναι ο πρώτος που θα τον χειροκροτήσει,αν λάβει σοβαρά
μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Αριστερά:

Ο Ελληνο-Καναδός
Γερουσιαστής
κ. Λεωνίδας (Λεο)
Χουσάκος στο
Ελληνικό Κοινοτικό
Κέντρο την Κυριακή
24/01/2016
μετά την Θεία
Λειτουργία μίλησε
στους παρευρεθέντες.
(Βλέπετε σελίδα 10)

Κάτω: Από την εκδήλωση της Ελληνικής Ορθ. Κοινότητας
Σούρεη για τα μέλη της κοινότητας : Βλέπετε σελίδα 17

Tη συνάντηση του Τμήματος τίμησε με τη παρουσία του, ο Υποδιοικητής της ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΑΣ κ. Βασίλειος
Πετκίδης, ο οποίος μίλησε στα μέλη, για θέματα που άπτονται της ιστορίας, της δομής και των δράσεων της
Οργάνωσής μας. Ακολούθως έγινε από τον Υποδιοικητή, τον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Μπάη, τον Αντιπρόεδρο κ.
Παναγιώτη Καραμούτσο και το Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Βαρσάμη, η επίσημη υποδοχή και ορκωμοσία των
νέων μελών του Τμήματος: κ.κ.Δημητρίου Ντιναπόγια και Εμμανουήλ Εμμανουήλ.

Δεξιά:
Το κόψιμο
της βασιλόπιτας
του συλλόγου
“SENIORS
GRECIAN
B.C.”
Βλέπετε
στη σελίδα 19

Στη συνάντηση του Τμήματός
μας παρέστη ως επισκέπτης και
το μέλος της ΑΧΕΠΑ ΚΑΝΑΔΑ
κ. Αντώνιος Ανακέφαλος,
δημοσιογράφος ομογενειακών
εφημερίδων και στέλεχος της
εφημερίδος «ΓΝΩΜΗ - OPINION»
του Καναδά. Πριν το πέρας της
συνάντησης τα μέλη του Τμήματος
έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία
με τον Υποδιοικητή και τον
επισκέπτη από το Βανκούβερ.
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Τσίπρας απο Νταβός:
Το 2016 η Ελλάδα θα καταπλήξει την παγκόσμια οικονομία
(Συνέχεια από σελιδα 1)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και συνολικά του ελληνικού προγράμματος. Συμφωνήθηκε ότι οι

καθυστερήσεις δεν αποτελούν στόχο καμιάς από τις δύο πλευρές. Επίσης, συμφωνήθηκε να υπάρχει απευθείας
επικοινωνία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και το ΔΝΤ προκειμένου η κάθε πλευρά να έχει σαφή αντίληψη για
τις θέσεις της άλλης.
Επιπλέον,ενημέρωσε την κα.Λαγκάρντ σχετικά με τους ελέγχους που διεξάγουν οι ελληνικές αρχές για λίστες
καταθετών στο εξωτερικό. Ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε ότι για πρώτη φορά υπάρχει πολιτική βούληση να
διερευνηθούν αυτές οι υποθέσεις και όχι να συγκαλυφθούν όπως στο πρόσφατο παρελθόν, όταν ελεγχόμενα
πρόσωπα απολάμβαναν πολιτικής προστασίας σε ανώτατο επίπεδο και στα οποία σήμερα έχουν επιβληθεί
υψηλότατα πρόστιμα. Τέλος,ενημέρωσε ότι η κυβέρνηση προσδοκά να εισπράξει σημαντικό μέρος των ποσών
αυτών που βρίσκονται σε καταθέσεις του εξωτερικού με τη νομοθέτηση της διαδικασίας της «αυτοκαταγγελίας».

ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ .................

911
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ .......911
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ..............

911

Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, κ. Τζο Μπάιντεν

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

ΤΗΛ: 604-681-1381
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:
09:30 π.μ. ΕΩΣ 1:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ
ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ

Στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που διοργανώνεται στο Νταβός, συναντήθηκε με τον
Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ζο Μπάιντεν. Η μεταξύ τους συζήτηση επικεντρώθηκε στο ελληνικό οικονομικό
πρόγραμμα, στο προσφυγικό, στην ελληνοαμερικανική συνεργασία με έμφαση στις επενδύσεις, στα ενεργειακά, στο
Κυπριακό και στην επίλυση του ζητήματος της ονομασίας της ΠΓΔΜ
Ο Αμερικάνος Αντιπρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της σταθερότητας στην Ελλάδα για την ευρύτερη
σταθερότητα στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε ότι η πρώτη αξιολόγηση πρέπει να ολοκληρωθεί
έγκαιρα, προκειμένου να αναδειχθεί η δυναμική της Ελληνικής οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος
καλωσόρισε τις πρωτοβουλίες του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ για την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών οικονομικών
σχέσεων και την περεταίρω προώθηση των αμερικανικών επενδύσεων στην χώρα μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

THΛ: 604-266-7148 / 7149 FAX: 604-266-7140

ΗΕLLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER

4500 Arbutus Street,Vancouver, B.C. Canada V6J 4A2
THΛ:604-266-7148 \ 7149 FAX:604-266-7140

St.George Greek Orthodox Church

Για το προσφυγικό: χαιρετίστηκε
η σημαντική προσπάθεια της
χώρας μας για την ανθρώπινη και
αποτελεσματική διαχείριση του
προσφυγικού, ενώ τονίστηκε η ανάγκη
περαιτέρω δραστηριοποίησης της
διεθνούς κοινότητας πάνω στο ζήτημα.

Parish Priest: Fr. Constantinos Economos

Για τα ενεργειακά: χαιρετίστηκε
η ολοκλήρωση των διαδικασιών
για τους αγωγούς TAP και IGB και
εκτιμήθηκαν οι προοπτικές για την
αξιοποίηση σταθμών LNG στην
Ελλάδα. Στην κατεύθυνση αυτή σημειώθηκε η ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο για τις νέες διόδους
μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Για το Κυπριακό: επισημάνθηκε η ύπαρξη θετικής δυναμικής στις διακοινοτικές συνομιλίες. Υπογραμμίστηκε η
ανάγκη για δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του ζητήματος στην βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και της ιδιότητας της
Κύπρου ως κράτους-μέλους της Ε.Ε. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το αίσθημα ασφάλειας στον κυπριακό λαό,
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, δεν διασφαλίζεται με αναχρονιστικά σχήματα όπως οι εγγυήσεις.
Για το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ: οι δύο πλευρές, Ελλάδα και ΗΠΑ, τόνισαν τη σημασία που αποδίδουν στην
συνέχιση των συνομιλιών, υπό τον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ, κ. Νίμιτς. Παράλληλα, επεσήμαναν την
ανάγκη οι εκλογές στην ΠΓΔΜ να συμβάλλουν θετικά στην εξασφάλιση σταθερότητας στη χώρα, καθώς και στη
δημιουργία κλίματος για αμοιβαία αποδεκτή επίλυση του ζητήματος της ονομασίας της ΠΓΔΜ, προς όφελος και της
ενταξιακής προοπτικής της γειτονικής χώρας.

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

THΛ: 604-438-6432

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EAST
VANCOUVER

4641 Boundary Road, Vancouver, B.C. Canada V5R 2N5

Sts Nicolaos & Dimitrios
Parish Priest: Fr. Timoleon Prattas

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΕΗ ΚΑΙ
ΦΡΑΣΕΡ ΒΑΛΛΕΥ

ΤΗΛ: 604-496-5099
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Κυβερνητική σύσκεψη με τη
Ελληνοκαναδική ομογένεια
12η Ιανουαρίου 2016: “Ημέρα Καναδά”

Έ

πειτα από το πολυήμερο ταξίδι/ρεπορτάζ στο Καναδά του δημοσιογράφου Βασίλη
Κασιμάτη και τις επαφές του με τους εκπροσώπους του απόδημου Ελληνισμού και
ακολούθως της ενημέρωσης
στο υπουργείο εξωτερκών
και τον υφυπουργό Γιάννη
Αμανατίδη (υπεύθυνο για
τον Απόδημο Ελληνισμό),
ακολούθησε η πρόσκληση στην
Ελλάδα των προέδρων των 2
μεγάλων Ελληνικών κοινοτήτων
(Τορόντο & Μόντρεαλ).
Πιο συγκεκριμένα, σύσκεψη
με τους εκπροσώπους των
ελληνικών κοινοτήτων του
Μόντρεαλ και του Τορόντο, με στόχο την επίλυση προβλημάτων της ελληνικής ομογένειας
στον Καναδά, πραγματοποιήθηκε προχθές, Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016, στο Υπουργείο
Εξωτερικών.
Της σύσκεψης προήδρευσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, ενώ από πλευράς
Καναδά παρέστησαν, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο Αντώνης Αρτεμάκης,
ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Μόντρεαλ
Νικόλας Παγώνης, ο
δημοσιογράφοςΒασίλης
Κασιμάτης, ο Καθηγητής
Γλωσσολογίας στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας Κώστας
Ντίνας, και η Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Γλωσσολογίας
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας Ελένη Γρίβα.
Από πλευράς των Ελληνικών αρχών ήταν ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, κ.
Μιχάλης Κόκκινος η υπεύθυνη του γραφείου του Υπουργείου Οικονομικών κα Αιμιλιάνα
Παπαδάτου, υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών καθώς και
διπλωματικοί παράγοντες.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΔΕΞΙΑ
Από Αριστερά: Βασίλης
Κασιμάτης (δημοσιογράφος),
Νίκος Παγώνης (Πρόεδρος
Μόντρεαλ), Γιάννης
Αμανατίδης (Υφυπουργός
Εξωτερικών), Αντώνης
Αρτεμάκης Πρόεδρος
Τορόντο.
Ένα εκ των βασικών θεμάτων
της σύσκεψης αφορούσε και η διαγραφή του χρέους της Ελληνικής κοινότητας του Καναδά
προς το Ελληνικό δημόσιο. Αυτό το θέμα είχε λυθεί από αρμόδια οικονομική επιτροπή
της Βουλής το 2014, αλλά εντάχθηκε σε λάθος νομοσχέδιο και όταν πλέον ήταν έτοιμη η
νομοθετική ρύθμιση, διαλύθηκε η βουλή για τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, με αποτέλεσμα
να εκπέσει σε διαδικαστικό κενό το μείζον για το Μόντρεαλ οικονομικό θέμα.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν επίσης και η αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης στον Καναδά, όπως και ο συντονισμός των δράσεων για την ενίσχυση της
δραστηριότητας των εκεί ελληνικών κοινοτήτων.
«Βούληση της κυβέρνησης αποτελεί η άμεση διευθέτηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων
της ελληνικής ομογένειας στον Καναδά και με τρόπο συνεργατικό μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων» τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών κος Αναματίδης, μετά το πέρας της σύσκεψης.
Μετά το πέρας της συσκέψεως ο κος Αμανατίδης ανέφερε ότι επίκειται η επίσημη επίσκεψη
των Ελληνικών αρχών στο Καναδά, ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί τους αμέσως προσεχείς
μήνες και αφού έχουν δρομολογηθεί οι τελικές λύσεις στα ζητήματα που τέθηκαν από τους
προέδρους των Ελληνικών κοινοτήτων, ώστε να “... έχουν γεμάτες τις βαλίτσες τους”, όπως ο
ίδιος χαρακτηριστικά και με νόημα ανέφερε!
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Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μία ακόμα όμορφη καλά οργανωμένη εκδήλωση απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν
χθες βράδυ στην αίθουσα της Παμμακεδονικής Οργάνωσης στο Τορόντο.
Η εκδήλωση η οποία οργανώθηκε από το ακούραστο Δ. Συμβούλιο της
οργάνωσης για το καλωσόρισμα του νέου χρόνου, ήταν αφιερωμένη στους
γιατρούς του Κόσμου, στην οργάνωση των οποίων θα δοθούν όλα τα έσοδα
μαζί με μια δωρεά από το ταμείο της Παμμακεδονικής, όπως ανήγγειλε
ο πρόεδρος της κ. Δημ . Καράς κατά την σύντομη προσφώνηση των
συμμετασχόντων.
Την εκδήλωση παρακολούθησε και ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας κ.
Αλέξανδρος Ιωαννίδης ο οποίος ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και καλή
χρονιά.Απαντώντας σε ερώτηση πως είδε τα πράματα στην Ελλάδα που
επισκέφθηκε κατά την διάρκεια των εορτών, απήντησε ότι τα πράγματα
γίνονται δυσκολώτερα.
Παρακολουθήστε μέρος του προγράμματος όπως το κατέγραψε η κάμερα του
Καιάδα.

Πήτερ Γαλιάτσος

Άνω: Πρώτος στο χορό ο Γενικός Πρόξενος Τορόντο Καναδά
κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης.
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Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΛΑΜΠΕΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΖΕΙ
ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΥ
Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος: «Μή φοβεῖσθε ἐκείνους οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦν δυσκολίας,
προβλήματα, τούς φανατικούς, τούς προδότας, τούς συκοφάντας, διότι ὁ Χριστός, “ὁ Κύριος καί Θεός μας”, δέν
μᾶς ἐγκαταλείπει∙ δέν ἐγκαταλείπει οὐδένα, διότι θέλει νά σωθοῦν ὅλοι, εἶναι πάντοτε μαζί μας: “μεγάλη χαρά
ἐν τῷ λαῷ”»

Ἡ

Ποιμαντορική
περιοδεία τοῦ
Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ἰταλίας καί
Μελίτης κ. Γενναδίου εἰς τήν
Βόρειον Δυτικήν Ἰταλίαν
κατά τήν περίοδον τοῦ Ἁγίου
Δωδεκαημέρου, μέ κέντρον τήν
βιομηχανικήν πόλιν τοῦ Τορίνο,
ἦτο καί τήν φοράν αὐτήν εἰς
μέγαν βαθμόν ἰκανοποιητική,
διότι οἱ κατηχούμενοι τῆς
Μητροπόλεως εἰς τήν περιοχήν
αὐτήν προητοιμάσθησαν καλῶς

καί εἶναι ἄξιοι νά εἰσέλθουν
εἰς τούς κόλπους της. Οὗτοι
στολίζουν τήν Μητρόπολιν μέ
τήν νεότητα καί τήν cultura των,
εἶναι Ἰταλικῆς καταγωγῆς καί
ἔχουν τήν προέλευσίν των ἀφ’
ἑνός μέν εἰς τούς προγόνους
αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι παρέλαβον
τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν παρά
τῶν πρώτων φωτιστῶν καί
διδασκάλων των, Σισινίου,
Μαρτυρίου καί Ἀλεξάνδρου,
ἀφ’ ἑτέρου δέ οἱ κατηχούμενοι
εἶναι πρῴην Ρ.καθολικοί, οἱ
ὁποῖοι ἐθαύμασαν τούς Πατέρας
καί τήν πνευματικότητα τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί
ἔζησαν εἰς τούς κόλπους
τῆς ἐνορίας ἐπί πολλά ἔτη,
κατηχηθέντες ἐν ἀρμονίᾳ καί
ἀληθείᾳ.

Εἰς τήν Βόρειον Ἰταλίαν
ἔδρασαν οἱ μαθηταί τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
Σισίνιος, Μαρτύριος καί
Ἀλέξανδρος, οἱ ὁποῖοι ἄφησαν
τήν εὐλογίαν καί τήν χάριν των
εἰς τήν ἀρχοντικήν χώραν τοῦ
Πιεμόντε.
Μέ τό Τορίνο, καί αἱ πόλεις
Μοντοβί, Βερτσέλλι, (ἔνθα ἦτο
Ἐπίσκοπος ὁ Ἅγιος Εὐσέβιος),
Τρέντο καί Μπολτζάνο,
παρουσιάζουν μίαν ἰδιαιτέραν
εἰκόνα, μέ πιστούς καί
εὐσυνειδήτους νέους, εἰς τούς
ὁποίους κυριαρχεῖ τό πνεῦμα τῆς
θυσίας, καί οἱ ὁποῖοι μέ διάθεσιν

γλῶσσαν, τούς ἐξαισίους
ὕμνους τῆς Κυριακῆς πρό
τῶν Χριστουγέννων. Πρό τῆς
Ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ἰταλίας μετέφερε
τάς εὐχάς τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης
Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
ὅλως ἰδιαιτέρως, εἰς τούς
νέους γονεῖς καί εἰς τά τέκνα
αὐτῶν, τά ὁποῖα μέ κατάνυξιν

ἀγωνιστικότητος καί ἀδελφικήν
διαθεσιμότητα, ὑπερασπίζονται
καί προστατεύουν τήν ἱερωτάτην
κληρονομίαν τῶν προγόνων
των, ἡ ὁποία συνίσταται εἰς
τήν εὕρεσιν, διατήρησιν καί
διαφύλαξιν τῆς Ὀρθοδόξου
πίστεως.
Καίτοι οἱ σημερινοί τραγικοί
χρόνοι, χαρακτηρίζονται
ἀδιάφοροι, καί ἀνάδελφοι
καί διεφθαρμένοι, χωρίς
σεβασμόν καί ἀγάπην πρός

τόν συνάνθρωπον, μέ κύριον
σκοπόν τήν καταπολέμησιν
τῆς ἀξιοπρεπείας καί τήν
ἐκμηδένισιν του, εὐτυχῶς, μέ
τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἔχομεν
εἰς τήν Μητρόπολιν Ἰταλίας
καί Μελίτης τήν ἀληθινήν
ἐξύψωσιν, τήν πνευματικήν
πρόοδον καί τήν κοινωνικήν
ἀνάπτυξιν τοῦ Ὀρθοδόξου.
Εἰς τήν ὑπεύθυνον, καί
λεπτοτάτην, ἀπό πάσης πλευρᾶς
προσπάθειαν τῆς Ὀρθοδόξου
Μητροπόλεως τόν πρῶτον λόγον
ἔχει ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος
τοῦ Τορίνο, Αἰδεσιμολογιώτατος
Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωσήφ
Restagnο, ὁ ὁποῖος ἐσπούδασε
Βυζαντινολογίαν, γνωρίζει
τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν καί
εἶναι ἄριστος συνεργάτης τῆς

Μητροπόλεως, ἀκολουθῶν τάς
πολυτίμους αὐτῆς συμβουλάς
καί πράττων σύμφωνα μέ
τό ἀνθρώπινον, ἐλεύθερον,
συνετόν καί ἐκκλησιαστικόν
αὐτῆς πνεῦμα. Καί τό Τορίνο, τό
ὁποῖον πολιτικά καί ἐμπορικά
ἔχει ὑψίστην σημασίαν δι’
ὁλόκληρον τήν Ἰταλίαν,
τώρα δέ, καί ἀπό πλευρᾶς
ἐκκλησιαστικῆς, ἔχει μεγίστην
σπουδαιότητα, καθόσον ὁ
ἀριθμός τῶν Ὀρθοδόξων ἔχει
αὐξηθεῖ καί ἀποτελεῖ τήν
δευτέραν δύναμιν, μετά τήν
Ρ.καθολικήν Ἐκκλησίαν, ὄχι
μόνον εἰς τήν πόλιν αὐτήν,
ἀλλά καί εἰς ὁλόκληρον τήν
δικαιοδοσίαν τῆς Μητροπόλεως.

Ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις
Ἰταλίας καί Μελίτης τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
μέ συνετόν καί σώφρονα
τρόπον, καί μέ προσεκτικήν
συμπεριφοράν, εὐαισθητοποιεῖ
τά πρός τήν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν συγκλίνοντα καί
ἀπευθυνόμενα πρός αὐτήν
πρόσωπα διά τήν ἐνίσχυσιν καί
τελικήν αὐτῶν ἀπόφασιν. Οὕτω
καί εἰς τήν πρωτεύουσαν τοῦ
Πιεμόντε τῆς Ἰταλίας, τό Τορίνο,
ἐδημιουργήθη μία νέα «Ἕστία»
πνευματικῆς καί πολιτιστικῆς
δυνάμεως, μέ νέους, οἱ ὁποῖοι
ἀποτελοῦν καύχημα καί δή
εἶναι οἱ μαχηταί κατά τῶν
νεο-αἱρέσεων, τῶν λεγομένων
νεοπαγανιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
κέντρον τό Τορίνον, γνωστόν
διά τάς αἱρετικάς αὐτῶν φωλεάς,
διά τόν «σατανισμόν», ὁ ὁποῖος
κατέστρεψεν ἑκατοντάδας
νέους κατά τά τελευταῖα
χρόνια, καί ἰδιαιτέρως κατά
τούς νῦν καιρούς τῆς κρίσεως.
Παράλληλα, λοιπόν, μέ τά
μοναστικά κέντρα ἡμῶν εἰς
Καλαβρίαν, ὅπως εἰς Σεμινάρα
(Ἠλίας ὁ Νέος καί Φιλάρετος ὁ
Κηπουρός) καί εἰς Μελικουκκᾶ
(Ἠλίας ὁ Σπηλαιώτης),
λειτουργεῖ καί ἡ ἐν Τορίνῳ
«Ἑστία Νέων», οἱ ὁποῖοι εἶναι
οἱ διαπρύσιοι κήρυκες καί
μάρτυρες, ἀλλά καί οἱ μαχηταί
τῆς Μητροπόλεως εἰς τό
πολιτιστικόν, ποιμαντικόν καί
κοινωνικόν αὐτῆς ἔργον εἰς τήν
περιοχην αὐτήν.
Εἰς τόν Πανηγυρικόν Μέγαν
Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς,
ἐνώπιον πυκνοτάτου
ἐκκλησιάσματος, ἔψαλλον
ἐμμελέστατα ὁ Δεξιός
Χορός καί ὁ Ἀριστερός, ὁ
ὁποῖος ἀποτελεῖτο ἐξ Ἰταλῶν
νεοφωτίστων καί κατηχουμένων
γυναικῶν, αἱ ὁποῖαι ἄφησαν
ἀρίστας ἐντυπώσεις διά τήν
καθαρότητα τῆς προφορᾶς τῶν
συλλαβῶν καί τῶν λέξεων,
καθώς καί διά τήν ἔξοχον
ἐφαρμογήν τῶν μουσικῶν
φθόγγων.
Κατά τήν Χοροστασίαν ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας μετέφερε τήν Πατριαρχικήν
εὐλογίαν καί τάς διαπύρους
εὐχάς τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης
Παναγιότητος τοῦ

Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου καί
ὡμίλησεν ἐπικαίρως ἐπί τοῦ
θέματος «Μή φοβεῖσθε».
Ἀνέφερε δέ, μεταξύ τῶν
ἄλλων, καί τά κατωτέρω:
«Μή φοβεῖσθε ἐκείνους
οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦν
δυσκολίας, προβλήματα, τούς
φανατικούς, τούς προδότας,
τούς συκοφάντας, διότι ὁ
Χριστός, “ὁ Κύριος καί Θεός
μας”, δέν μᾶς ἐγκαταλείπει∙
δέν ἐγκαταλείπει οὐδένα, διότι
θέλει νά σωθοῦν ὅλοι, εἶναι
πάντοτε μαζί μας: “μεγάλη
χαρά ἐν τῷ λαῷ”».
Οἱ ἐν Τορίνῳ Ὀρθόδοξοι,
συναντῶνται συχνότατα εἰς
τόν ἱερόν ναόν, ἀφιερωμένον
εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Τιμίου
Προδρόμου, καθώς καί εἰς
τήν «Ἑστίαν» τῶν Νέων, διά
τά ζητήματα τῆς Κατηχήσεως
καί τῆς ἐκμαθήσεως τῆς
Ἑλληνικῆς γλώσσης.
Ἡ ἐνορια τοῦ Τορίνο εἶναι
μία ἐνορία μέ πολιτιστικήν
πρόοδον καί Ὀρθόδοξον
ὡριμότητα, ἡ ὁποία, κατά τά
τελευταῖα ἔτη, ἐδημιούργησε
μίαν ἀτμόσφαιραν ἄνευ
προηγουμένου εἰς τά
ἐκκλησιαστικά πράγματα τῆς
Μητροπόλεως, ἡ ὁποία, μέ
τήν σειράν της συνετέλεσεν
εἰς τήν σταθεράν ἑνότητα
λαοῦ καί κλήρου, μέ θετικά
ἀποτελέσματα εἰς τήν ζωήν
καί τήν δρᾶσιν αὐτῆς.
Ἕτερον κέντρον, μέ
ἐνορίαν ἐκκλησιαστικήν
διά τήν διακονίαν τῶν
Ὀρθοδόξων, ἐκ Ρουμανίας
κυρίως καταγομένων,
εἶναι ἡ πόλις Μοντοβί, 120
χιλιόμετρα μακράν τοῦ
Τορίνου, ἔνθα ἱερατεύει
ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος
Πρωτοπρεσβύτερος
Μάριος Κωστέας, σεμνός
καί ἐργατικός κληρικός, ὁ
ὁποῖος εὑρίσκεται πάντοτε
πλησίον τῶν ἐνοριτῶν του,
συμβουλεύων καί καθοδηγῶν
αὐτούς εἰς τό δύσκολον
μονοπάτι τῆς ζωῆς. Κατά
τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν
Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς,
τήν ὁποίαν παρηκολούθησαν
ὅλοι οἱ ἐνορίται, ὁ Χορός
ἔψαλλεν ἐμμελῶς, εἰς τήν
Ρουμανικήν καί Ἰταλικήν

καί εὐλάβειαν μετέλαβον τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων.
Τῷ ἀπογεύματι τῆς Κυριακῆς ὁ
Ποιμενάρχης μας κ. Γεννάδιος
προσεκύνησεν εἰς τήν Ἱεράν
Μονήν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου,
τῆς ὁποίας ἱεροεπιστάτης
εἶναι ὁ ἱερομόναχος Γαβριήλ.
Ἡ Μονή ἐδωρήθη τῇ Ἱερᾷ
Μητροπόλει Ἰταλίας καί
Μελίτης ὑπό τοῦ πρώτου αὐτῆς
Ἡγουμένου, Ἀρχιμανδρίτου τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Λιβίου.
Μετά τοῦ ἱερομονάχου Γαβριήλ
ὁ Μητροπολίτης συνεζήτησαν
τά προβλήματα, τάς δυσκολίας,
καί ἤκουσε τάς προτάσεις
του, σχετικά μέ τό μέλλον τῆς
Μονῆς.
Κατά τήν Ποιμαντορικήν
Περιοδείαν του εἰς Piemonte ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας
Γεννάδιος συνηντήθη μέ τούς
Ρ.Καθολικούς Ἐπισκόπους
καί τούς ἐκπροσώπους
αὐτῶν, καθώς καί μέ τούς
ἐντιμοτάτους Προξένους τῶν
πόλεων Μιλάνου κ. Ἀθανάσιον
Κοτσιώνην (Γενικόν)
καί Τορίνου κ. Νικόλαον
Γαρυφαλλίδην (Ἐπίτιμον
Τορίνου), μέ τήν παλαιοτέραν
γενεάν τῶν Ὀρθοδόξων καί μέ
τούς Ἕλληνας φοιτητάς. Μετά
τό πέρας τῶν Ἀκολουθιῶν αἱ
ἐνορίαι διωργάνωσαν «Δεῖπνα
και Γεύματα Ἀγάπης», μέ
μοναδικόν σκοπόν τήν ἐπί
τῷ αὐτῷ συνάντησιν καί
ἀνταλλαγήν ἀπόψεων ὅσον
ἀφορᾷ εἰς τήν ἐπί τά βελτίῳ
ἔτι περισσότερον πρόοδον
καί ἀνάπτυξιν αὐτῶν διά τό
κοινωνικόν συμφέρον καί τήν
θετικήν αὐτῶν ἐξέλιξιν εἰς τήν
περιοχήν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ αὐτοῦ
βιομηχανικοῦ Διαμερίσματος.
Τά ἀποτελέσματα τῆς
Ποιμαντορικῆς Περοδείας
ἦσαν θετικώτατα καί εἰς μέγαν
βαθμόν ἱκανοποιητικά. Εἰς
αὐτήν, συνοδός, πιστός καί
ἀφωσιωμένος τῇ Μητρί ἡμῶν
Ἐκκλησίᾳ, καί τῇ Μητροπόλει,
ἦτο ὁ Πανοσιολογιώτατος
Πρωτοσύγκελλος τῆς
Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως,
Ἀρχιμανδρίτης τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Εὐάγγελος Ὑφαντίδης.
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Τσίπρας απο Νταβός:

Το 2016 η Ελλάδα θα καταπλήξει την παγκόσμια οικονομία
(Συνέχεια από σελίδα 2)
Συνάντηση με τον Υπουργό
Οικονομικών των ΗΠΑ, κ. Τζακ
Λιού
Κατά τη συνάντησή τους
συζητήθηκε η πορεία της
ελληνικής οικονομίας. Ο
Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε
τον Αμερικάνο Υπουργό
Οικονομικών το κυβερνητικό
σχέδιο μεταρρυθμίσεων, καθώς
και τα δημοσιονομικά και
μακροοικονομικά δεδομένα της
ελληνικής οικονομίας. Επίσης,
συζητήθηκε η σταθερή θέση των
Ηνωμένων Πολιτειών υπέρ της
αναδιάρθρωσης του Ελληνικού
χρέους.
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της
ΕΚΤ,κ. Μ. Ντράγκι
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα
και συζητήθηκε η πορεία του
ελληνικού προγράμματος και των
μεταρρυθμίσεων.Υπήρξε απόλυτη
συμφωνία μεταξύ του Έλληνα
Πρωθυπουργού και του Προέδρου
της ΕΚΤ στην εκτίμηση ότι η πρώτη
αξιολόγηση του προγράμματος
πρέπει να ολοκληρωθεί το
συντομότερο.
Πώς είδε ο ξένος Τύπος την
εμφάνιση Τσίπρα στο Νταβός
Στην εμφάνιση και τις επαφές
που είχε ο πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ
στο Νταβός επικεντρώνονται
σήμερα τα ευρωπαϊκά μέσα
ενημέρωσης, δίνοντας βάρος εκτός
από τα ζητήματα του ελληνικού
μνημονίου και στις αναφορές για το
προσφυγικό. Σχετικά μεγαλύτερο
είναι το ενδιαφέρον στα γερμανικά
ΜΜΕ, τα οποία περιορίζονται σε
ψυχρή περιγραφή της συζήτησης
με τον Σόιμπλε -με την εξαίρεση
ωστόσο της Welt, που βάζει «κάτω
από τη βάση» στον πρωθυπουργό,
υποστηρίζοντας πως «έγινε
περίγελως δείχνοντας άγνοια
οικονομικών εννοιών».
Το βρετανικό Reuters
στέκεται στη συνάντηση με την
Λαγκάρντ, λέγοντας πως «το
ΔΝΤ επαναλαμβάνει τη θέση του
για σημαντική ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους».
Νωρίτερα, σημειώνει ότι στο πάνελ
με τον Β.Σόιμπλε, ο Αλ.Τσίπρας
ανέφερε πως η Ελλάδα αποδέχθηκε
την παρουσία του ΔΝΤ για να
υπάρξει συμφωνία και, όσον αφορά
το ασφαλιστικό «επέμεινε ότι δεν
πρέπει να υπάρξουν οριζόντιες
μειώσεις στις συντάξεις».
Σημειώνοντας τις αναφορές
με το «κερί και το δυναμίτη»,
το πρακτορείο αναφέρει πως
ο γερμανός ΥΠΟΙΚ «απέφυγε
να αναφερθεί ανοικτά στο
ασφαλιστικό, όμως είπε πως
σημασία έχει να εφαρμόζονται τα
συμφωνηθέντα, πάγια γερμανική
κριτική στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια».
Ο βρετανικός Guardian από
την πλευρά του επικεντρώνεται
στη συνάντηση με την Λαγκάρντ,
σημειώνοντας πως το ΔΝΤ
επανάλαβε την πάγια θέση του για
βιώσιμο χρέος και μεταρρυθμίσεις.
Η εφημερίδα χαρακτηρίζει «καλή»
τη συνάντηση, επικαλούμενο
αναφορά από αξιωματούχο -ενώ σε
άλλο σημείο σημειώνει πως «ενώ
ο Τσίπρας βρίσκεται στο Νταβός,
στους δρόμους της Αθήνας γίνονται
διαμαρτυρίες για το ασφαλιστικό».
Στο τοπίο των γερμανικών ΜΜΕ,
ξεχωρίζει η Welt για τους υψηλούς
της τόνους: «Πώς ο Τσίπρας έγινε
περίγελως στο Νταβός» βάζει τίτλο,
λέγοντας πως «το Νταβός καθιστά
σαφές πως ο έλληνας πρωθυπουργός
έχασε τα 15 λεπτά δημοσιότητάς
του».
Γράφοντας πως ο Τσίπρας
εμφανίστηκε ως «ξεροκέφαλος
αρχηγός κυβέρνησης που ακόμη
δεν έχει αντιληφθεί εντελώς τη
σοβαρότητα της κατάστασης»,
η εφημερίδα υποστηρίζει πως
έδειξε «άγνοια οικονομικών
εννοιών» με την αναφορά του
περί ανταγωνιστικότητας και
παραγωγικότητας, λέγοντας πως
«έδειξε να μην αναγνωρίζει τον
οικονομικό συσχετισμό μεταξύ
ανταγωνιστικότητας, μισθών και
παραγωγικότητας».
Από την πλευρά του, το Spiegel
αναφέρει ότι στο πάνελ με τον
Σόιμπλε η αρμονία «περιορίστηκε»
στο προσφυγικό: «Ο Τσίπρας

και ο Σόιμπλε κάνουν λόγο για
ντροπή στα σύνορα της Ευρώπης»
αναφέρει.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, γράφει
το περιοδικό, «επέρριψε στο ΔΝΤ
υπερβολική σκληρότητα και δεν
θεωρεί τη συμμετοχή του στο
ελληνικό πρόγραμμα αναγκαία»
ενώ «ο Σόιμπλε παραδέχθηκε ότι
και ο ίδιος ήταν αρχικά εναντίον
της συμμετοχής του Ταμείου στα
προγράμματα διάσωσης, αλλά
υποχώρησε λόγω της επιμονής της
καγκελαρίου».
«Ο Τσίπρας και ο Σόιμπλε ανοίγουν
παλιές πληγές» βάζει τίτλο από
την πλευρά της η Sueddeutsche
Zeitung, σημειώνοντας πως το θέμα
του ΔΝΤ «επανέρχεται συνέχεια,
στο ελληνικό Κοινοβούλιο, από
τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα στις
βραδινές ειδήσεις, τώρα και στο
Νταβός».
«Ο Αλ. Τσίπρας, που καθόταν
δίπλα στον Σόιμπλε βλέπει τα
πράγματα διαφορετικά» συνεχίζει
η εφημερίδα, μεταφέροντας
εκτενώς τις δηλώσεις του έλληνα
πρωθυπουργού στο πάνελ. Σε
ξεχωριστό δημοσίευμα της ίδιας
εφημερίδας για το προσφυγικό, και
τις αναφορές του Σόιμπλε, η SZ
επίσης καταγράφει ότι, όσον αφορά
τη γερμανική και την ελληνική
πλευρά, «στο προσφυγικό η
ρητορική πλησίασε» και «ο Τσίπρας
μίλησε και αυτός για αλληλεγγύη
και χαρακτήρισε ντροπή το
επικίνδυνο ταξίδι των προσφύγων
από τη Μεσόγειο».
«Η μοναδική διέξοδος της
Ευρώπης», γράφει η Handelsblatt όπου σημειώνεται ότι ο
Έλληνας πρωθυπουργός και ο
Γερμανός ΥΠΟΙΚ, όπως σπάνια
συμβαίνει, συζήτησαν στο
Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός
και δεν αντιπαρατέθηκαν καθώς
στο προσφυγικό υπάρχει μόνο ένας
δρόμος. «Στο προσφυγικό τους
ενώνουν πολλά» αναφέρει, λέγοντας
πως «όταν οι άλλοι έφυγαν,
αυτοί παρέμειναν στη σκηνή και
συζήτησαν εντατικά μεταξύ τους».
«Αντίθετα στην οικονομική
πολιτική οι διαφορές Τσίπρα και
Σόιμπλε προφανώς παραμένουν και
ορισμένες αναφορές του Έλληνα
πρωθυπουργού προκάλεσαν μια
μάλλον ειρωνική γκριμάτσα του
Γερμανού ΥΠΟΙΚ» αναφέρει η
Handelsblatt, που σημειώνει ότι
«ωστόσο η κρίση φέρνει πιο κοντά:
“Δεν είναι η σωστή στιγμή να
μιλάμε για Brexit ή Grexit” δήλωσε
ο κ. Τσίπρας, “χρειαζόμαστε μια
αλληλέγγυα Ευρώπη”».
Στο Bloomberg: Το 2016 η Ελλάδα
θα καταπλήξει την παγκόσμια
οικονομία
Αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη
των επενδυτών στην ελληνική
οικονομία, δήλωσε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, στο Bloomberg
από το Νταβός, την ώρα που το
ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωνε ότι αποδέχεται
τη βελτιωμένη προσφορά της Cosco
για την απόκτηση του 67% των
μετοχών του ΟΛΠ.
«Πιστεύω ότι το 2016 θα είναι η
χρονιά που η Ελλάδα θα καταπλήξει
την παγκόσμια οικονομική
κοινότητα», δήλωσε ο Αλέξης
Τσίπρας στην τηλεόραση του
Bloomberg . «Αν και πέρυσι ήταν
μια χρονιά με προκλήσεις για την
Ελλάδα και την Ευρώπη, πιστεύω
ότι έχουμε πολλές ευκαιρίες
μπροστά μας», πρόσθεσε.
«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα
κρίσιμο σημείο, σε ένα κρίσιμο
σημείο για να ανακάμψουμε»,
δήλωσε επίσης ο Έλληνας
πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας
την ανάγκη ολοκλήρωσης των
συνομιλιών για την αξιολόγηση με
την ΕΕ και το ΔΝΤ.
«Όσο γρηγορότερα έχουμε μια
επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης, τόσο το καλύτερο θα
είναι για την ανάκαμψη, και για την
ευρωπαϊκή οικονομία ως σύνολο»,
σημείωσε επίσης.
«Είμαι πεπεισμένος ότι όλοι οι
εταίροι μας θέλουν μια έγκαιρη
ολοκλήρωση της αξιολόγησης και
είμαι πεπεισμένος ότι θέλουν μια
επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση
της αξιολόγησης, επειδή μπορούν να
καταλάβουν ότι ο χρόνος αποτελεί
μέρος της στρατηγικής μας»,
υπογράμμισε ο πρωθυπουργός,
μιλώντας στο Bloomberg.

Αυτοί είναι οι νέοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της ΝΔ Τσιάρας για γραμματέας της Κ.Ο του Πάνου Ρασσιά

Τ

ον βουλευτή Καρδίτσας Κωνσταντίνο Τσιάρα προτείνει για γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ ο νέος πρόεδρος του
κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Τσιάρας δεν είναι καινούργιος σε αυτό τον ρόλο καθώς διατέλεσε γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας
ξανά το 2012 επί κυβέρνησης Σαμαρά.
Από τον Ιούλιο του 2012 έως και τον Ιούνιο του 2013 υπήρξε υφυπουργός Εξωτερικών και ακολούθως διετέλεσε
Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής μέχρι τον Ιανουάριο
του 2015.
Για αναπληρωτές του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας προτείνονται οι βουλευτές:Κωνσταντίνος Βλάσης
(Αρκαδίας), Στέργιος Γιαννάκης (Πρέβεζας), Αθανάσιος Καββαδάς(Λευκάδας), Ανδρέας Κατσανιώτης (Αχαΐας) και
Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησίας).
Επιπλέον, με απόφαση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ορίζονται:
• Πρώτος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Νίκος Δένδιας, βουλευτής Β’ Αθηνών και πρώην υπουργός.
• Δεύτερος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Γιάννης Βρούτσης, βουλευτής Κυκλάδων και πρώην υπουργός.
• Τρίτη Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος η Νίκη Κεραμέως, βουλευτής Επικρατείας.
• Στη θέση του Εκπροσώπου Τύπου του Κόμματος ορίζεται ο βουλευτής Β’ Αθηνών Γιώργος Κουμουτσάκος.
Ακόμη με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκητοποθετείται αναπληρωτής
Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, ο
οποίος ορίζεται και σύνδεσμος του Κόμματος με την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Τι σηματοδοτούν τα νέα πρόσωπα
Διόλου τυχαία και με ειδικά χαρακτηριστικά είναι τα πρόσωπα που τοποθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε θέσεις
κλειδιά στον κομματικό μηχανισμό προκειμένου να στείλει συγκεκριμένα μηνύματα, εντός και εκτός ΝΔ για τη
φυσιογνωμία του κόμματος και το ρόλο που θα έχει στο πολιτικό σύστημα.
Ο βουλευτής Καρδίτσας και πρώην υφυπουργός Κωνσταντίνος Τσιάρας που προτάθηκε για τη θέση του Γραμματέα
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έχει μακρά κοινοβουλευτική θητεία και εμπειρία, ενώ οι αναπληρωτές του,
(Κώστας Βλάσης, Στέργιος Γιαννάκης, Θανάσης Καββαδάς, Ανδρέας Κατσανιώτης και Χρήστος Μπουκώρος) είναι
μια νέα γενιά στελεχών και τοποθετήθηκαν σε μια σαφή κίνηση που συμβολίζει την ανανέωση.
Στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, πρώτος τη τάξει ορίστηκε ο Νίκος Δένδιας, που έχει διατελέσει ξανά
εκπρόσωπος της ΝΔ στην ολομέλεια, για το ειδικό πολιτικό βάρος του, δεύτερος ο Γιάννης Βρούτσης, που
επίσης έχει περάσει από την ίδια θέση και έχει γνώσεις στο ασφαλιστικό που θα αποτελέσει το επίκεντρο της
αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση και τρίτη η Νίκη Κεραμέως, γυναίκα και νέο στέλεχος.
Τη θέση του Εκπροσώπου Τύπου του Κόμματος αναλαμβάνει ο Γιώργος Κουμουτσάκος, με επιτυχημένη θητεία ως
εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, πρώην ευρωβουλευτής και γνώστης των ευρωπαϊκών θεμάτων.
Εντύπωση προκάλεσε η τοποθέτηση του Λευτέρη Αυγενάκη στη θέση του αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής
Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Λευτέρης Αυγενάκης αρχικά οι πληροφορίες τον έφεραν για γραμματέα της
Κ.Ο., ωστόσο τελικά μπήκε κάτω από τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, ο οποίος θα παραμείνει Γραμματέας ως το

Συνέδριο.
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από πάνω (όπως βάζουμε στους
ντολμάδες) - με τη λαδόκολλα
τα λαχανικά θα μαγειρευτούν
στους ατμούς τους και θα γίνουν
λουκούμι, ενώ το πιάτο θα τα
συγκρατεί για να μη διαλυθούν.

Οσομπούκο χειμωνιάτικο,
με κρασί και θυμάρι
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το
καπάκι και μαγειρεύουμε σε μέτρια
προς χαμηλή φωτιά για περίπου
20 λεπτά. Βγάζουμε το πιάτο με
προσοχή, σηκώνουμε μια άκρη
της λαδόκολλας και με ένα πιρούνι
δοκιμάζουμε αν τα λαχανικά είναι
έτοιμα. Αν δεν είναι, σκεπάζουμε
και μαγειρεύουμε λίγο ακόμη.
Μόλις γίνουν, προσθέτουμε τις
φέτες πορτοκαλιού, σκεπάζουμε
πάλι με λαδόκολλα, πιάτο και
καπάκι, και συνεχίζουμε το
μαγείρεμα για άλλα 5 λεπτά.
Αποσύρουμε και αφήνουμε το
φαγητό να κρυώσει καλά (είναι πιο
νόστιμο σε θερμοκρασία δωματίου).
Σερβίρουμε το φαγητό,
πασπαλίζουμε με το μυρωδικό
και περιχύνουμε με το λαδάκι της
κατσαρόλας. Συνοδεύουμε με τυρί
φέτα και ψωμί.

Το φαγητό αυτό ξεκινά στο μάτι της κουζίνας και
ολοκληρώνεται στο φούρνο. Για να μη λερώνουμε πολλά
σκεύη, χρησιμοποιούμε μια πυρίμαχη κατσαρόλα (που να
μπαίνει στο φούρνο) ή μια γάστρα που να κάνει και για το μάτι
της κουζίνας. Αν δεν έχουμε, ξεκινάμε το φαγητό σε μια απλή
κατσαρόλα και στη συνέχεια το μεταφέρουμε σε ένα ταψί, που
θα πρέπει να καλύψουμε δύο φορές με αλουμινόχαρτο προτού
το φουρνίσουμε.

Φιλέτα γλώσσας
με τζίντζερ και
κινέζικο λάχανο

Υλικά για 6 άτομα:
•
6 φέτες μοσχαρίσιο οσομπούκο (φέτα από το κότσι με κόκαλο στο
κέντρο), περίπου 300 - 400 γρ. η καθεμία
•
2 μέτρια κρεμμύδια, σε ψιλά καρέ
•
2 σκελίδες σκόρδου, τριμμένες
•
2 καρότα, σε μέτριες φέτες
•
6 - 7 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι (σε μεγάλα σούπερ μάρκετ) ή 1
κουτ. σούπας ξερό θυμάρι
•
350 ml λευκό, ξηρό κρασί (προτιμότερο Chardonnay)
•
700 ml ζεστός ζωμός κοτόπουλου ή νερό
•
2 δάφνες
•
100 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, 6 - 8 κόκκοι πιπεριού
•
Διαδικασία:
•
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170° C.
•
Στεγνώνουμε τις φέτες του κρέατος πολύ καλά με χαρτί κουζίνας.
Τις αλατοπιπερώνουμε. Βάζουμε μια ευρύχωρη κατσαρόλα (ιδανικά
πυρίμαχη, που να μπαίνει και στο φούρνο) ή μια γάστρα (που να κάνει και
για το μάτι της κουζίνας) ή μια απλή κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και, μόλις
ζεσταθεί καλά, ρίχνουμε το μισό λάδι και σοτάρουμε 3 από τις φέτες του
κρέατος για 5 λεπτά από την κάθε πλευρά έτσι ώστε να ροδίσουν καλά.
Βγάζουμε το κρέας σε μια πιατέλα.
Επαναλαμβάνουμε με το υπόλοιπο λάδι και το υπόλοιπο κρέας, το οποίο
επίσης βγάζουμε στην πιατέλα. Δεν σοτάρουμε τις φέτες όλες μαζί, γιατί θα
πέσει η θερμοκρασία του σκεύους από τη μεγάλη ποσότητα και το κρέας
δεν θα σοταριστεί σωστά.
•
Στο ίδιο σκεύος ρίχνουμε το κρεμμύδι, το καρότο και το σκόρδο
και τα σοτάρουμε στο λάδι που έχει μείνει σε μέτρια φωτιά για περίπου
7 - 8 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Ξαναβάζουμε το κρέας, σβήνουμε με το
κρασί και προσθέτουμε τις δάφνες, το θυμάρι και τους κόκκους πιπεριού.
Μετά από 1 λεπτό, προσθέτουμε το ζωμό ή το νερό και, μόλις πάρει βράση,
σκεπάζουμε το σκεύος με το καπάκι και φουρνίζουμε. Ψήνουμε για περίπου
2 ώρες ή μέχρι να μαλακώσει το κρέας και να μελώσει η σάλτσα.
Αν δεν έχει δέσει όσο θέλουμε, βγάζουμε το κρέας σε μια πιατέλα και
βράζουμε τη σάλτσα μέχρι να αποκτήσει την πυκνότητα που επιθυμούμε
(αν θέλουμε, για να δέσει ακόμη καλύτερα η σάλτσα, λιώνουμε μερικά
κομμάτια κρεμμυδιού και καρότου). Σερβίρουμε το κρέας με το πιλάφι.
Πηγή;Gastronomos.gr

Λαδερή σελινόριζα με πορτοκάλι
και άνηθο
ΝΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ

Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά για 4 άτομα:
•
3 μέτριες σελινόριζες (1
κιλό συνολικό βάρος), σε μέτρια
κομμάτια
•
1 ξερό κρεμμύδι,
τριμμένο
•
2 μεγάλα καρότα, σε
μέτριες ροδέλες
•
2 μεγάλες πατάτες, σε
μέτριους κύβους
•
1 πορτοκάλι,
καθαρισμένο και κομμένο σε
φέτες + χυμός από 2 πορτοκάλια
•
120 ml ελαιόλαδο
•
χυμός από 1 λεμόνι
•
1 κουτ. γλυκού αλεύρι
•
500 ml ζεστό νερό
•
αλάτι, πιπέρι
φρεσκοτριμμένο
•
2 κουτ. σούπας άνηθος,
ψιλοκομμένος
Διαδικασία:
Μόλις καθαρίσουμε και κόψουμε
τις σελινόριζες, τις περιχύνουμε
με το χυμό λεμονιού για να μη
μαυρίσουν και τις κρατάμε στην

άκρη. Σε μια φαρδιά κατσαρόλα
ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια
φωτιά και σοτάρουμε τα καρότα και
το κρεμμύδι για 5 - 6 λεπτά.
Πασπαλίζουμε με το αλεύρι,
ανακατεύουμε και συνεχίζουμε το
σοτάρισμα, έως ότου ροδίσουν λίγο
τα υλικά.
Προσθέτουμε το ζεστό νερό, το
χυμό πορτοκαλιού, τις πατάτες,
τις σελινόριζες, αλατοπίπερο και
σκεπάζουμε το φαγητό με ένα
κομμάτι λαδόκολλα και ένα πιάτο

Μπέργκερ με χοιρινά μπριζολάκια,
μουστάρδα και αγγουράκι τουρσί
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά για 2 άτομα:
Ζητάμε από τον
χασάπη να μας
κόψει 2 χοιρινές
μπριζόλες χωρίς
κόκαλο, να τις κόψει
σε δύο κομμάτια
την καθεμιά και
να τις χτυπήσει να
λεπτύνουν. Βάζουμε
σε ένα ταψί τα μπριζολάκια, τα αλείφουμε με 1 κουτ. σούπας
ελαιόλαδο και τααλατοπιπερώνουμε. Τα ψήνουμε στο γκριλ για 3 - 4
λεπτά από κάθε πλευρά. Παίρνουμε 2 ψωμάκια (κατά προτίμηση
τσιαπάτα - βρίσκουμε και στα σούπερ μάρκετ), τα κόβουμε στη
μέση και αλείφουμε το κάτω μέρος με 1 κουταλιά μουστάρδα.
Από πάνω βάζουμε τα μπριζολάκια, από 1 - 2 λεπτές φέτες τυρί
της αρεσκείας μας και 5 - 6 αγγουράκια τουρσί, σε λεπτές ροδέλες.
Ψήνουμε τα μπέργκερ για 1 - 2 λεπτά σε τοστιέρα ή στο φούρνο, ίσα
να λιώσει το τυρί. Συνοδεύουμε με απλή πράσινη σαλάτα.

Ψητό κουνουπίδι
Υλικά
1 μεγάλο κεφάλι κουνουπίδι (ή 2 μικρά) 1½ φλ. γιαούρτι (πλήρες ή ελαφρύ)
ξύσμα και χυμό από 1 λεμόνι 2 κ.σ. καυτερή πάπρικα 1 κ.σ. κύμινο 1 κ.σ.
σκόρδο λιωμένο 1 κ.γ. κάρι 2 κ.γ. αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι 1 κ.σ.
ελαιόλαδο.
Tρόπος παρασκευής

Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Υλικά για 4 άτομα
•
4 φιλέτα γλώσσας
•
1 κουτ. σούπας φρέσκο
τζίντζερ, τριμμένο (ή 1/2 κουτ.
σούπας ξερό, σε σκόνη)
•
1/2 κουτ. γλυκού
πάπρικα γλυκιά ή καυτερή,
•
1 σκελίδα σκόρδου,
λιωμένη,
•
1 κουτ. σούπας
σησαμέλαιο (ή ελαιόλαδο)
•
4 κουτ. σούπας
σάλτσα σόγιας, κατά προτίμηση
βιολογική
•
1 μικρού μεγέθους
κινεζικό λάχανο
Προθερμαίνουμε το γκριλ στους
220° C. Λαδώνουμε ένα ταψί
που να χωράει 4 φιλέτα γλώσσας
σε μία στρώση και τα βάζουμε
μέσα.
Ανακατεύουμε σε ένα μικρό
μπολ 1 κουτ. σούπας φρέσκο
τζίντζερ, τριμμένο (ή 1/2
κουτ. σούπας ξερό, σε σκόνη),
μαζί με 1/2 κουτ. γλυκού
πάπρικα γλυκιά ή καυτερή, 1
σκελίδα σκόρδου, λιωμένη, 1
κουτ. σούπας σησαμέλαιο (ή
ελαιόλαδο) και 4 κουτ. σούπας
σάλτσα σόγιας, κατά προτίμηση
βιολογική.
Αλείφουμε με το μείγμα τα
φιλέτα και από τις δύο πλευρές
και τα ψήνουμε για περίπου 5
- 6 λεπτά. Ζεσταίνουμε 2 κουτ.
σούπας ελαιόλαδο σε ένα γουόκ
ή σε απλό τηγάνι, ρίχνουμε άλλη
1 σκελίδα σκόρδου, λιωμένη,
τη σοτάρουμε ελαφρώς για 1/2
λεπτό και έπειτα προσθέτουμε
1 μικρού μεγέθους κινεζικό
λάχανο, κομμένο σε χοντρές
λωρίδες.
Συνεχίζουμε το σοτάρισμα για
3 - 4 λεπτά, μέχρι να μαραθεί.
Αποσύρουμε, σερβίρουμε τα
φιλέτα γλώσσας στα πιάτα και
συνοδεύουμε με το λάχανο και,
αν θέλουμε, με ρύζι μπασμάτι.
Συνοδεύουμε με: το λάχανο και,
αν θέλουμε, με ρύζι μπασμάτι.
Πηγές: H Καθημερινή

• Καθαρίζουμε το κουνουπίδι από το σκληρό κοτσάνι της βάσης και τα
πράσινα φύλλα. Ανακατεύουμε σε μπολ το γιαούρτι με τον χυμό και το
ξύσμα του λεμονιού, την καυτερή πάπρικα, το κύμινο, το σκόρδο, το
κάρι και αλατοπιπερώνουμε. • Βυθίζουμε το καθαρισμένο κουνουπίδι
(ολόκληρο) στο μπολ και φροντίζουμε να το αλείψουμε όλο με τα χέρια με
το μείγμα του γιαουρτιού. • Τοποθετούμε το κουνουπίδι πάνω σε λαδωμένο
ταψί και το βάζουμε σε προθερ- μασμένο φούρνο στους 175°C να ψηθεί
για 30-40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφά- νεια του και να γίνει ελαφρώς
τραγανή. • Αφήνουμε να κρυώσει για 10 λεπτά. Το σερβίρουμε με μια
υπέροχη πράσινη σαλά- τα και την πικάντικη σάλτσα του ταχινιού.

Πικάντικη σάλτσα ταχινιού
Η σάλτσα με το ταχίνι, το λεμόνι και το σκόρδο μπορεί να συνοδεύσει ψητά
ή βραστά λαχανικά αντί για άλλο ντρέσινγκ. Δοκιμάστε τη με λάχανο ψητό
ή κουνουπίδι στον φούρνο
Υλικά 10 κ.σ. ταχίνι 7-10 κ.σ. νερό 5 κ.σ. χυμό λεμονιού 2-3 σκελίδες
σκόρδο λιωμένες 3 κ.σ. σησαμέλαιο 3 κ.σ. ηλιέλαιο αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι 1/2 λάχανο πάπρικα ελαιόλαδο σουσάμi.
Tρόπος παρασκευής
Ετοιμάζουμε τη σάλτσα: Χτυπάμε στο μίξερ να ομογενοποιηθούν το
σκόρδο, το αλά- τι και το λεμόνι και στο τέλος προσθέτουμε το ταχίνι, το
σησαμέλαιο, το ηλιέλαιο και το νερό. Διατηρούμε τη σάλτσα σε γυάλινο
βάζο. Ετοιμάζουμε το λάχανο: Κόβουμε το μισό λάχανο σε φέτες πάχους
1 εκ. Βγάζουμε τη χοντρή καρδιά και αραδιάζουμε τις υπόλοιπες σε ταψί.
Αλατίζουμε, πασπαλίζουμε με πάπρικα -αν θέλουμε, ελα- φρώς καυτερήκαι σουσάμι, περιχύνουμε ελαφρά με ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για 25-30 λεπτά.

ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ ΜΕ ΚΡΟΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΛΙΚΑ
4 μπούτια κοτόπουλου 1 φλ. πέτουρα ψιλά ή 1 φλ. τραχανά ξινό 1 κ.γ.
μελισσόχορτο φρέσκο ή αποξηραμένο 1 κ.γ. εστραγκόν 20 στήμονες κρόκου
Κοζάνης (και λίγοι ακόμα για το φινίρισμα) 50 ml κρέμα γάλακτος 4 κ.σ.
τουλουμοτύρι αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι φρυγανισμένες φετούλες ψωμί,
κομμένες σε λωρίδες 1 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Σε κατσαρόλα με αλατισμένο νερό βράζουμε το κο- τόπουλο, ξαφρίζοντάς
το όσο χρειάζεται. Μόλις το κρέας βράσει, ξεκοκαλίζουμε τα μπουτάκια,
βγάζουμε την πέτσα τους και τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια. • Σουρώνουμε
τον ζωμό σε άλλη κατσαρόλα. Ρίχνου- με και τα κομματάκια κοτόπουλου
και βράζουμε σε μέτρια φωτιά, προσθέτοντας και τα πέτουρα. Μόλις πάρει
βράση, ρίχνουμε το μελισσόχορτο, το εστρα- γκόν και τον κρόκο Κοζάνης.
Αλατοπιπερώνουμε, αν χρειάζεται. Σε 6 λεπτά η σούπα μας θα είναι έτοιμη.
• Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από το μάτι και προ- σθέτουμε την κρέμα
γάλακτος. Ανακατεύουμε ελα- φρά και αφήνουμε να πάρει μια βράση ακόμα
για 2 λεπτά, προκειμένου να ομογενοποιηθεί η σούπα. • Σερβίρουμε σε
βαθιά πιάτα βάζοντας στη μέση μια κουταλιά τουλουμοτύρι, φρυγανισμένο
ψωμάκι και 2 Σστήμονες κρόκου και πασπαλίζοντας με μαϊντανό.
Πηγή:Realnews.gr

Minister Mihychuk talks youth,
jobs and global best practices
Organisation for Economic Co-operation and Development hosts Employment and Labour Ministers from around the world
PARIS, France, Jan. 15, 2016 /CNW/ - The Honourable MaryAnn Mihychuk, Minister of Employment, Workforce Development and Labour
attended the Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) Policy Forum on the Future of Work and the Employment and Labour Ministerial Meeting on January 14 and 15 at the OECD Headquarters
in Paris, France.
During the forum, Minister Mihychuk highlighted the Government of
Canada’s focus on creating more jobs and better opportunities for young
Canadians. She also reaffirmed the government’s commitment to improving
the Employment Insurance system which includes better-aligning it with the
realities of today’s labour market, and increasing workers’ access to good
quality job training that provides Canadians with pathways to good careers.
At the meeting, Minister Mihychuk talked about the changing nature of
work in the digital age and the importance of strong labour markets and
inclusiveness. She also met with several of her counterparts including Mr.
Thomas E. Perez, U.S. Secretary of Labor, the Right Honourable Priti Patel,
Minister of State for Employment, United Kingdom, Luis Eduardo Garzón,
Minister of Labour for Colombia, Mr. Alfonso Navarrete Prida, Secretary
of Labour and Social Welfare for Mexico and Mr. Angel Gurría, Secretary-General of the OECD. Minister Mihychuk used these opportunities to
reaffirm Canada’s positive relationship with its partners and to exchange best
practices in the area of labour market and workforce development.

Federal, provincial and territorial ministers to meet
on social outcomes for Canadians
GATINEAU, QC, Jan. 25, 2016 /CNW/ - For the first time in 10 years,
federal, provincial and territorial social services ministers from across
Canada will meet on February 4 and 5 in Edmonton, Alberta, to share
information, establish priorities and determine a plan to move forward on
common goals.
As part of the Government of Canada’s commitment to engage early with
provinces and territories, this initial meeting will set the stage for future
collaboration on social issues. The Honourable Jean-Yves Duclos, Minister of Families, Children and Social Development, will take this opportunity to highlight the Government’s agenda to support Canadian families.
He will reaffirm the importance of building positive relationships and
exchanging best practices to deliver on real change for Canadians.
The meeting will be co chaired by Minister Duclos and the Honourable
Irfan Sabir, Alberta Minister of Human Services.
At the meeting, some key issues to be discussed will include child care
and early learning opportunities, Indigenous children in care, poverty
reduction and social infrastructure.

THE WHITE HOUSE
Office of the Vice President
January 20, 2016
Vice President Biden’s Meeting with Greek Prime Minister Alexis
Tsipras
Vice President Biden met today with Prime Minister of Greece Alexis
Tsipras. The leaders agreed on the importance of moving forward as
quickly as possible on Greece’s economic reforms, including serious discussions with creditors on debt relief. The Vice President commended the
Prime Minister for the constructive approach his government has taken
on the Cyprus issue, along with his leadership on energy infrastructure
projects that boost European energy security. Both leaders stressed the
importance of security cooperation and continuing to move forward on a
whole-of-Europe solution to the migration crisis.

Downtown Eastside Community Plan delivers first
project with 60% social
housing requirement
City of Vancouver
January 25, 2016 Today, the
City’s Development Permit
Board approved a new housing
development in the Downtown
Eastside that will feature 172
residential units. The project is
comprised of 60% (104 Units)
social housing - including 35
mandatory shelter-rate units
- and 40% (68 Units) secured
market rental. The new mixeduse building atEast Hastings
and Gore is the first project
approved to meet the 60/40
housing requirement under
the new Downtown Eastside
Community Plan.
“It’s great to see this project
move forward, bringing new affordable housing into the heart
of the Downtown Eastside,”
said Mayor Gregor Robertson.
“The 60/40 zoning was a key
policy that council implemented to reduce land speculation
in the Downtown Eastside,
and to ensure that new housing
projects strike a balance.”
Under the site’s existing DEOD
(Downtown Eastside Oppenheimer District) zoning, the
project at 288 E Hastings is
the first application since the
zoning was updated in 2014.
This new project meets the
height and density as set out
in the Downtown Eastside
Community Plan; the 12-storey
building will bring 104 units
of below-market housing to
the area, with 35 of the units
renting at income assistance
rates of $375/month.
Approved by Council in March
2014, the DTES Plan includes
updates to the Downtown
Eastside Oppenheimer District
zoning and prioritizes the area
for social and rental housing.
Using innovative development
models, including allowances
for bonus density and micro-suites, the updated zoning
encourages mixed-income
rental buildings provided the
units are 60% social housing
and 40% market rental.

Sajjan admits Liberals are out of step
with allies: Bezan and Paul-Hus
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January 15, 2016
OTTAWA – National Defence Minister Harjit Sajjan’s admission that withdrawing Canada’s CF-18s from the fight against
ISIS is not something our allies want is an admission of failure,
say Official Opposition Defence Critic James Bezan and Associate Defence Critic Pierre Paul-Hus. In a radio interview to be
broadcast on Saturday, Minister Sajjan stated, in a response to a
question regarding concerns of our allies, “Of course they want
to keep our CF-18s there.”
“Minister Sajjan’s admission is just further proof that the
Trudeau government is out of step with our allies in the war
against ISIS,” said Bezan. “The Liberals have never been able
to explain why withdrawing our CF-18s from the air combat
mission is ‘responsible’ when our allies want us to stay.”
Next week, defence ministers from the coalition partners are
meeting in Paris to discuss further efforts to degrade the ability
of ISIS to spread its terrorism and genocidal ideology. Sajjan
has said he will not be attending the meeting.
“Is Minister Sajjan skipping the meeting to avoid the ire of our
allies?” asked Paul-Hus. “Or is the minister already accepting
the Liberal government’s self-imposed diminished role and
reduced influence in the coalition?”
As the Official Opposition, the Conservative Party has been
calling on the government to keep the CF-18s in the fight
against ISIS, as well as supporting a more robust training mission and increased humanitarian relief for the region.
“Unfortunately, the incoherent and contradictory messages
coming from the Liberal government have only added to the
confusion on the future of Canada’s contributions to the coalition,” said Bezan.
Cory Hann
Director, Communications
Conservative Party of Canada

Canada has welcomed its first 10,000
Syrian refugees
January 13, 2016—Ottawa, ON—A significant milestone was reached late
yesterday evening. Canada has now welcomed more than 10,000 Syrian
refugees to our country as part of the #WelcomeRefugees initiative, bringing us closer to our goal of welcoming 25,000 Syrian refugees by the end
of February 2016.
Working with partners in Canada – and around the world – the government
has undertaken an unprecedented effort to help thousands of Syrian refugees
find a new home. We are working with our international partners, the United
Nations High Commissioner for Refugees, and the International Organization for Migration, as well as with the host countries of Jordan, Lebanon,
and Turkey, to help those who have been forced to flee their homes.
In provinces and territories across the country, the steadfast support of resettlement organizations, service providers, and private sponsorship groups
is essential to this initiative. More than one hundred communities across
Canada have welcomed or are preparing to welcome Syrian refugees.
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Με ηγέτη τον Φορτούνη νίκησε
ο Ολυμπιακός στα Γιάννενα
31/01/2016

Την 10η εκτός έδρας νίκη και
την 19η συνολικά στο εφετινό
πρωτάθλημα της Super League
σημείωσε στην Ήπειρο ο
Ολυμπιακός.

Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έκαναν
ένα ακόμη βήμα για την εξασφάλιση
του τίτλου, σε αναμέτρηση για
την 20η αγωνιστική που έγινε στο
«Ζωσιμάδες» επικράτησαν 3-0 του

Συναρπαστικό ματς και «διπλό»
του Παναθηναϊκού στα Χανιά
31/01/2016
Παίζοντας ουσιαστικό
ποδόσφαιρο και
εκμεταλλευόμενος στο
έπακρο τις αδυναμίες των
γηπεδούχων, ο
Παναθηναϊκός επικράτησε
στην Κρήτη του Πλατανιά
με 3-2 και παραμένει στην
διεκδίκηση της δεύτερης
θέσης, μαζί με την ΑΕΚ.
Η αναμέτρηση έγινε για
την 20η αγωνιστική της Super League και τα τέρματα των «πρασίνων»
σημείωσαν ο Καλτσάς (45` και 53`) και ο Κλωναρίδης (69`), ενώ οι
γηπεδούχοι μείωσαν με τον Γουνδουλάκη στο 62ο λεπτό και με τον Ράμος
(73`).
Οι δύο ομάδες μπήκαν «ορεξάτες» στο γήπεδο και μέχρι το 11ο λεπτό είχαν
από ένα δοκάρι. Αρχικά οι φιλοξενούμενοι με τον Κλωναρίδη (10`) που
δέχθηκε την μπάλα από τον Πέτριτς και από διαγώνια θέση πλάσαρε στην
δεξιά γωνία του Σωτηρίου κι έστειλε την μπάλα κοντά στην συμβολή κι
ένα λεπτό αργότερα οι Κρήτες με την εκτέλεση κόρνερ του Μενδρινού που
επιχείρησε να αιφνιδιάσει τον Στιλ στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι του
Στιλ.
Κανένας από τους δύο αντιπάλους δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του,
με αποτέλεσμα η μπάλα να κινείται κυρίως στην μεσαία γραμμή και όποια
προσπάθεια να σταματά στο ύψος της περιοχής. Μέχρι το 45ο λεπτό, όταν
ο Καλτσάς εκμεταλλεύθηκε την αδράνεια των αμυντικών του Πλατανιά
και πλάσαρε ανενόχλητος τον Σωτηρίου, δίνοντας προβάδισμα στους
«πράσινους».
Στην αρχή του δεύτερου μέρους, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε με τον
Παναθηναϊκό, πλέον, να επικεντρώνεται στην διατήρηση των κεκτημένων.
Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να καταστούν απειλητικοί, ούτε μετά την
αναγκαστική (σ.σ. λόγω τραυματισμού) αποχώρηση του Τελάντερ. Αντίθετα,
οι παίκτες του Στραματσόνι διπλασίασαν τα τέρματα τους στο 53` οταν ο
Καλτσάς «νίκησε» τον Κουλιμπαλί, εκμεταλλεύθηκε την άστοχη έξοδο του
Σωτηρίου από την σέντρα του Μέστο και με κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-0.
Κι ενώ όλα έδειχναν ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει ένα ...ήσυχο απόγευμα,
ακολούθησε «βροχή» από γκολ. Αρχικά, ήρθε ο Φανούρης Γουνδουλάκης
να εκμεταλλευθεί την αδράνεια των αμυντικών του Παναθηναϊκού και με
πλασέ μέσα από την περιοχή να δώσει νέο ενδιαφέρον στον αγώνα (2-1).
Στην -λογική- προσπάθεια των γηπεδούχων να πιέσουν, ο Παναθηναϊκός
είχε άμεση απάντηση, καθώς ο νεοεισελθείς Μπουμάλ έβγαλε σε
πλεονεκτική θέση τον Κλωναρίδη που αφού προσποιήθηκε έξω από την
περιοχή, πλάσαρε τον ανήμπορο ν΄αντιδράσει, Σωτηρίου, «σφραγίζοντας»
ουσιαστικά την νίκη της ομάδας του (3-1).
Ωστόσο, οι παίκτες του Πλατανιά αποδείχθηκαν αποφασισμένοι να
διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό και στο 73ο λεπτό, μείωσαν και πάλι
το σκορ, με «δράστη» τον Ράμος που μετά από εκτέλεση κόρνερ, νίκησε
συμπαίκτες και αντιπάλους και με κεφαλιά «έγραψε» το 2-3. Στην συνέχεια
και παρά την πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι, ο Παναθηναϊκός κατάφερε
να ισορροπήσει και να ελέγξει τον ρυθμό για να πάρει τους τρεις βαθμούς
που τον διατηρούν σε επαφή με την ΑΕΚ.
Διαιτητής: Παπαδόπουλος
Κίτρινες : Μπανανά, Κουλιμπαλί - Ταυλαρίδης
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Γιώργος Παράσχος): Σωτηρίου, Κουλιμπαλί, Σελίν,
Δημήτρης, Μπανανά, Γκνιάτιτς, Μενδρινός (81` Ανγκούλο), Μουνάφο (57`
Μιλούνοβιτς), Ράμος, Γουνδουλάκης, Αποστολόπουλος (63` Ντίνας).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αντρέα Στραματσόνι): Στιλ, Μέστο, Πράνιτς,
Τελάντερ (51` λ.τρ. Λουντ), Ταυλαρίδης, Εσιέν, Ζέκα, Αμπέντ, Καλτσάς
(68` Μπουμάλ, 83` λ.τρ. Εβαντζελίστα), Κλωναρίδης, Πέτριτς
Σούπερ Λιγκα 2015-2016

ΠΑΣ Γιάννινα και έφτασαν τους 58
βαθμούς, 16 περισσότερους από την
δεύτερη ΑΕΚ.
Τα τέρματα σημείωσαν οι
Φορτούνης (13`, 25`-πέναλτι) και
Ντουρμάζ (57`).
Το «σφυροκόπημα» του
Ολυμπιακού άρχισε με την πρώτη
σέντρα του αγώνα. Διπλή ευκαιρία
στο 3ο λεπτό (πλασέ Πάρντο
η μπάλα κόντραρε σε σώματα
αμυντικών και κατέληξε κόρνερ,
κεφαλιά Μιλιβόγεβιτς άουτ), μία
ακόμη στο 9ο (από τη σέντρα του
Πάρντο ο Ζντιέλαρ δεν κατάφερε
να βρει σωστά την μπάλα με
αποτέλεσμα να καταλήξει άουτ) και
το γκολ δεν άργησε να έρθει.
Στο 13ο λεπτό, από την απευθείας
εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, ο
Περιστερίδης έμεινε... άγαλμα με
την μπάλα να καταλήγει στο βάθος
της εστίας του για το 0-1 υπέρ των
«ερυθρόλευκων».
Η πίεση συνεχίστηκε και το
0-2 ήρθε 12 λεπτά αργότερα. Ο
Φορτούνης εκτέλεσε εύστοχα
ένα πέναλτι που υποδείχθηκε σε
απλωμένο χέρι του Μανιά εντός
περιοχής και ύστερα από κεφαλιά
του Σιόβα, δίνοντας προβάδισμα
νίκης στην ομάδα του Πειραιά.
Με την έναρξη του β’ ημιχρόνου ο
Ολυμπιακός έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν
θα επαναπαυτεί στο 0-2. Έψαχνε κι
άλλο γκολ, το οποίο σημείωσε στο
57ο λεπτό. Το γκολ δημιούργησε ο
Φορτούνης που έσπασε ωραία το
τεχνητό οφ σάιντ των γηπεδούχων
και έδωσε εξαιρετική ασίστ στον
Ντουρμάζ, με το πλασέ του
τελευταίου να καταλήγει στα δίχτυα
του Περιστερίδη για το 0-3.
Οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν το
4ο γκολ στο 67ο λεπτό, όταν ο
Φορτούνης έφυγε μόνος προ του
Περιστερίδη, αλλά το δεξί πλασέ
έφυγε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι.
Οι Ηπειρώτες στο 78` είδαν τον
Ρομπέρτο να διώχνει με γροθιές το
μακρινό σουτ του Φερφελή, ενώ στο
τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, το
δυνατό αριστερό σουτ του Σεμπά
εκτός περιοχής, απέκρουσε δύσκολα
ο γκολκίπερ του ΠΑΣ.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μ. Λαμπρόπουλος
(Ηλείας)
Κίτρινες κάρτες: 20’ Ακόστα,
24’ Μανιάς, 58’ Κοζορώνης - 20’
Ντουρμάζ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Γιάννης
Πετράκης): Περιστερίδης, Στρούνα,
Μανιάς (73’ Φερφελής), Ναδάλες,
Ριβέρα (63’ Νικολιάς), Τσουκαλάς,
Κοζορώνης, Τζημόπουλος, Μιχαήλ,
Ηλιάδης (78’ Καρανίκας), Ίλιτς.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μάρκο Σίλβα):
Ρομπέρτο, Ελαμπντελαουΐ, Μποτία
(51’ λ.τρ. Ντα Κόστα), Μαζουακού,
Σιόβας, Ζντιέλαρ, Μιλιβόγεβιτς,
Φορτούνης, Ντουρμάζ, Πάρντο (79’
Σεμπά), Ιντέγε (85’ Πουλίδο).
Πηγή: TA NEA.gr

H μεγαλοκυρία που λέγεται Eυτυχία
Έχω πολλά ράμματα για τη γούνα αυτής της μεγαλοκυρίας που
λέγεται ευτυχία.
Μου έχει σπάσει τα νεύρα με όσα ισχυρίζεται.
Πρώτα απ’ όλα με έστησε .Τη περίμενα πολύ αλλά αυτή ποιός ξέρει
που γύριζε με άλλους.
Μετά μου εξηγεί οτι τάχα ήρθε, και ενώ εκείνη με περίμενε σε τούτο
και σε κείνο,εγώ την περίμενα αλλού .
Εγώ είχα το νου μου σε τούτο και σε κείνο, σε πράγματα αδύνατα να
συμβούν, ενώ αυτή ήταν σε πράγματα πιο απλά και εύκολα .
Κι αυτός ήτανε, λέει, ο λόγος που την προσπέρασα.
Άλλοτε πάλι, επιμένει πως ήρθε, αλλά στάθηκε λέει έξω από κάτι
ιστορίες, που ήμουνα μπλεγμένος. Είχε λέει τη διάθεση να πηδήξει
από το παράθυρο και να μπεί μέσα στη ζωή μου , αλλά ήταν τόσο
υπερυψωμένη η δυσπιστία μου που δεν το τόλμησε.
Άλλη δικαιολογία, τραβηγμένη από τα μαλλιά, πως εγώ χτύπησα
πολύ σιγά την πόρτα της και δε με άκουσε!
Αλλες φορές λέει ή ότι χτύπησα πολύ δυνατά την πόρτα της,
φοβήθηκε και δεν μου άνοιξε.
Και ότι άλλες φορές χτύπησα λάθος πόρτα και βλέποντάς με
συνεπέρανε ότι το λάθος μου μπορεί να μου βγεί σε καλό και μ’
άφησε χωρις να με διακόψει.
Τι ψεύτρα, Θεέ μου, ειναι η Ευτυχια!
Μου έχει απαριθμήσει μία μία τις στιγμές με το όνομά τους, που
ήταν εκεί , αλλά εγώ θυμάμαι μόνο τι φόβο είχα μην χάσω αυτές τις
στιγμές.
Αμέτρητες οι φορές που ήθελα να συναντηθούμε οχι για λίγες
στιγμές αλλά γι’ μέρες και εβδομάδες ολόκληρες αλλά με άφηνε να
την περιμένω χωρίς να φανεί.
‘Ητανε λέει στις μαύρες της και γι’ αυτό δεν ήρθε , ή πως ενώ ήρθε,
εγώ δεν την αναγνώρισα και δεν φταίει αυτή.
Και με τι θράσος που έχει να εμφανίζεται μετά στα όνειρά μου,ή
όταν εγώ δεν την περιμεμω .
Αλλά έμαθα το μάθημά μου και αποφάσησα ότι μπορώ να ζήσω και
χωρίς αυτή την άστατη. Είδα κι έπαθα να μην έχω την ανάγκη της.
Και τώρα που παλεύοντας τα κατάφερα, έρχεται πρόθυμα και μου
δίνει συγχαρητήρια, πως αφού δεν έχω την ανάγκη της, αυτό είναι
πραγματική ευτυχία.
Άπιαστη σου λέω αυτή η μεγαλοκυρία που λεγεται Ευτυχία.

ΠΕΝΘΗ
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (JOHN )
1940-2016
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 12 Ιανουαρίου
2016 ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ. Το τρισάγιο
έγινε στον Ι.Ν. των Αγίων ΝικολάουΔημητρίου την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016
και η κηδεία του έγινε στις 21 Ιανουαρίου
2016 στον Ι.Ν. των Αγίων ΝικολάουΔημητρίου και η ταφή του στο κοιμητήριο
Robinson Memorial Park Cemetery.
O Γιάννης Μπάκας, ήταν πολύ ενεργό
μέλος στην Ανατολική Κοινότητα του Βανκούβερ και ένα από
τα ιδρυτικά μέλη της κοινότητας. Τα τελευταία χρόνια για
προσωπικούς λόγους είχε αποτραβηχθεί. Αλλά ποτέ δεν έπαψε να
παρακολουθεί την πρόοδο της κοινότητας και να κριτικάρει τα
γεγονότα σε κλειστούς φίλους.
Στην γυναίκα του, στον γιό του και στην κόρη του ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΥΟ ΚΕΝΟΤΑΦΙΑ (2 PLOTS SIDE X SIDE)
(ΔΙΠΛΑ Ο ΕΝΑΣ ΤΑΦΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ )

ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΥ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 778-688-3156 (ΩΡΕΣ 10 α.μ -10 π.μ.)

Η Υποδούλωση Της Γλώσσας Μας
(From HellenicWay)
Έ
Η υποδούλωση της γλώσσας μας απειλή την εθνική μας
φυσιογνωμία.

Η

εισβολή ξένων και κυρίως αγγλικών λέξεων και φράσεων
στην καθημερινότητα μας, έχει φτάσει σε τέτοιο
σημείο ώστε είναι ορατός ο κίνδυνος στο άμεσο μέλλον να
εκτοπίσουνε τη γλώσσα μας ή να την νοθέψουν σε σημαντικό
βαθμό. Η απειλή αυτή είναι ορατή από την ξενομανία που
συναντάμε σε βιτρίνες, αφίσες, περιοδικά, διαφημίσεις,
ταμπέλες καταστημάτων. Πιο συγκεκριμένα τα περιοδικά μας
έχουν πλημμυρίσει με ξενόγλωσσους τίτλους, οι διαφημίσεις
σε αφίσες και σε όλα τα Μ.Μ.Ε είναι γεμάτες από αγγλικές
λέξεις και φράσεις. Πολλές φορές το τελικό μήνυμα που θέλουν
να εντυπωθεί στον Έλληνα καταναλωτή είναι αγγλική φράση
όπως Power to you! , Fashion for all!,The power of knowledge!
, Keep walking! Call them all! κλπ.

Σ

τις βιτρίνες βλέπεις τη λέξη offers αντί για προσφορές, discount αντί για έκπτωση και το χειρότερο αντί να γράψουν
παντελόνι, παπούτσια, φούστα, μπλούζα ,γράφουν pant
,shoes, top κλπ. Κάποιος που δεν γνωρίζει αγγλικά χρειάζεται
διερμηνέα, ενώ παράλληλα αισθάνεται «αγράμματος» εφόσον
δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε στοιχειώδεις συναλλαγές, και
ξένος μέσα στην ίδια του την χώρα.

Ό

σον αφορά τις ταμπέλες των καταστημάτων, είναι
φωτεινές εξαιρέσεις εκείνα που φέρουν ελληνικό όνομα,
με ελληνική γραμματοσειρά. Η μεγάλη πλειοψηφία φέρει
αυτούσιες αγγλικές, ιταλικές ή γαλλικές λέξεις. Σε πολλές
περιπτώσεις, αν η λέξη στη ταμπέλα είναι ελληνική την
γράφουνε με γκρίκλις πχ ekentron , efimeron, iliofania, κλπ.

Μ

ερικοί Έλληνες καταστηματάρχες ή ιδιοκτήτες
βιοτεχνιών, γράφουν το όνομά τους έτσι ώστε να
φαίνεται η φίρμα αγγλική όπως Dimis-Tshirts, ή ιταλική πχ,
Fratelli Karida. ή γαλλική πχ Manouel collection. Αυτό όμως
που είναι το πιο ανησυχητικό είναι η εκτεταμένη χρήση της
αγγλικών λέξεων και φράσεων στο καθημερινό μας λεξιλόγιο.
Παραδείγματα άπειρα όπως: «Θα ήθελα κάτι πιο compact» ή
«Ένα καφέ για take away», «Θα τα πούμε face to face» κλπ.

Α

ν παρατηρήσουμε τους Έλληνες πολιτικούς όταν βγαίνουν
στο εξωτερικό σε διεθνείς συναντήσεις, ή όταν δίνουν
συνέντευξη στα ξένα ΜΜΕ μιλάνε στα αγγλικά, σε αντίθεση με
τους άλλους Ευρωπαίους πολιτικούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν
την μητρική τους γλώσσα.

Ο

Αναστάσιος Πεπονής είχε γράψει σε κείμενο που
δημοσιεύτηκε το 1972 τα εξής: «Οι ξένες λέξεις, σύμφωνα
με τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη, μέσα στο λαϊκό στόμα,
πολιτογραφούνται, εξελληνίζονται τελείως, παίρνουν τον
τονισμό και τις κλίσεις των άλλων ελληνικών λέξεων. Τώρα
όμως το ελληνικό λαϊκό στόμα σχεδόν αδρανεί, βομβαρδίζεται
το μάτι και το αυτί του Έλληνα και δεν του μένει παρά να
επαναλαμβάνει μαϊμουδίζοντας ότι βλέπει και ότι ακούει στη
διαφήμιση.[…]

Τ

ο πρόβλημα του συνεχούς αφελληνισμού της γλώσσας που
είχε επισημάνει τότε ο Α. Πεπονής έχει γίνει πια υπαρκτή
απειλή. Και εδώ γεννιούνται ποικίλα ερωτήματα όπως: Γιατί
το κάνουμε αυτό; Ποια είναι η αιτία που μας σπρώχνει να
χρησιμοποιούμε μια ξένη γλώσσα και όχι την μητρική μας;

Η

ιστορία έχει δείξει ότι, όταν μια χώρα είναι αδύναμη
οικονομικά, τότε παρατηρούμε το φαινόμενο αυξημένης
εισροής ξένων λέξεων, ενώ αντίθετα αν είναι εύρωστη τότε
η ίδια δανείζει σε άλλους ξένες λέξεις και εκφράσεις. Όλα
ξεκινάνε δηλαδή από το πώς νιώθουμε σε κοινωνικό και
εθνικό επίπεδο. Αυτό το πλέγμα εθνικής μειονεξίας μας κάνει
να νομίζουμε ότι εμπνέουμε κύρος και σεβασμό, φαινόμαστε
μοντέρνοι και έξυπνοι, φτάνουμε στο επίπεδο του Άγγλου
του Γάλλου ή του Ιταλού Ευρωπαίου αν χρησιμοποιούμε την
γλώσσα του.

Δ

εν καταλαβαίνουμε πόσο θλιβερός είναι αυτός ο
πιθηκισμός, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ένας
άνθρωπος ή ένας λαός είναι όμορφος και γοητευτικός όταν
δείχνει αυτό που πραγματικά είναι. Αυτό που τον κάνει υπέροχα
μοναδικό είναι η γλώσσα του, η νοοτροπία του, οι συνήθειές
του , το φαγητό του, η μουσική του.
«Η διείσδυση της ξένης γλώσσας λοιπόν αλλοιώνει τη δική
μας κατά την φυσιογνωμία και αυτή η αλλοίωση, δηλαδή η
νόθευση της φυσιογνωμίας της γλώσσας απειλεί και την εθνική
μας φυσιογνωμία, πράγμα πολύ σημαντικό, για όσους βέβαια
ενδιαφέρονται ουσιαστικά για την ελληνικότητα του λαού μας
και του τόπου μας»
(Α. Πεπονής)
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νας Έλληνας τρώει ήσυχαήσυχα το πρωινό του σε ένα
εστιατόριο, όταν ένας
Γερμανός τουρίστας, μασώντας
προκλητικά τσίχλα, έρχεται και
κάθεται απροσκάλεστος δίπλα
του. Ο Έλληνας τον αγνοεί, και ο
Γερμανός
δυσαρεστημένος, ξεκινάει την
παρακάτω κουβέντα.
Γερμανός: Τρώτε ολόκληρο το
ψωμί, εσείς οι Έλληνες;
Έλληνας (βαριεστημένα): Φυσικά.
Γερμανός: Εμείς όχι. Τρώμε μόνο το
εσωτερικό, το εξωτερικό το βάζουμε
σε ένα
κοντέινερ, το ανακυκλώνουμε, το
κάνουμε κρουασάν και τα πουλάμε
στους
Έλληνες. Ο Έλληνας ακούει
ατάραχος.
Γερμανός: Τρώτε μαρμελάδα εσείς
οι Έλληνες;
Έλληνας: Φυσικά.
Γερμανός: Εμείς πάλι όχι. Τρώμε
φρέσκα φρούτα. Τα υπολείμματα,
κουκούτσια, φλούδες, κλπ, τα
βάζουμε σε ένα κοντέινερ, τα
ανακυκλώνουμε, τα κάνουμε
μαρμελάδα και τα πουλάμε στους
Έλληνες. Ατάραχος ο Έλληνας τον
ακούει δίχως να μειδιάσει. Και ρωτά
με τη σειρά του.
Έλληνας: Τα προφυλακτικά τι τα
κάνετε μετά το σεξ;
Γερμανός: Τα πετάμε φυσικά.
Έλληνας: Εμείς, πάλι, όχι. Τα
βάζουμε σε ένα κοντέινερ, τα
ανακυκλώνουμε, τα
κάνουμε τσίχλες και τα πουλάμε
στους Γερμανούς. Αυτά με γεύση
φρούτων γίνονται ανάρπαστα..

Σκάσε ..Ρε.!
Τον Μήτσιο τον χτύπησε ένα
αυτοκίνητο και τον πήγαν στο
Νοσοκομείο. Τρέχει η γυναίκα
του στο Νοσοκπμείο και ρωτά τον
γιατρό.
-Γιατρέ, πέθανε;
-Κάναμε τα αδύνατα δυνατά αλλά
δεν μπορέσαμε να τον γλυτώσουμε.
Δυστυχώς, πέθανε.
Τότε ξαφνικά ο Μήτσιος ανοίγει τα
μάτια του και φωνάζει:
-Ζω, δεν πέθανα. Και η γυναίκα του:
-Σκάσε ρε ! Ξέρεις εσύ καλύτερα
από το γιατρό;

Ο Τεντάς

Ήταν κάποτε δύο φίλες, η Σούλα
και η Κούλα και συζήταγαν τα νέα
τους. Όπως το έφερε η κουβέντα,
λέει η Σούλα:
– Άσε, προχθές που φύσαγε πολύ
μου χάλασε η τέντα. Μήπως ξέρεις
κανέναν καλό τεντά για να μου τη
φτιάξει;
Η Κούλα της λέει:
– Α ναι! Να σου στείλω τον Μήτσο.
Είναι πολύ καλός.
Και της δίνει το τηλέφωνο.
Την επομένη τον παίρνει και
κλείνουν ραντεβού για να έρθει
να φτιάξει την τέντα. Φτάνει η
μέρα του ραντεβού και χτυπάει το
κουδούνι.
– Ποιος είναι; λέει η Σούλα.
– Ο Μήτσος ο τεντάς είμαι, απαντά.
Του ανοίγει η Σούλα και ο Μήτσος
βγαίνει στο μπαλκόνι για να δει τη
ζημιά. Τον ρωτάει αν θέλει καφέ.
Αυτός λέει ναι, ανεβαίνει στα
κάγκελα για να κάνει την επισκευή
και η κυρία πηγαίνει στην κουζίνα
να φτιάξει το καφεδάκι.
Μετά από λίγα λεπτά χτυπάει το
κουδούνι και η Σούλα πάει να
ανοίξει.
– Ποιός είναι, ρωτάει.
– Ο Μήτσος ο τεντάς είμαι!
– Μα ο Μήτσος είναι στο μπαλκόνι
και φτιάνει την τέντα.
– Όχι εγώ είμαι! Έπεσα!

Ψάρεμα
Πάει ένας εικοσάρης για ψάρεμα
δίπλα σε έναν παππού ογδοντάρη.
Μετά από δύο ώρες το καλάθι του
παππού γεμάτο ψάρια ενώ του
εικοσάρη ήταν άδειο!
Τον ρωτάει ο νεαρός:

– Παππού, τί δόλωμα βάζεις;
– Γαρίδα, παιδί μου, απαντάει ο
παππούς.
Την άλλη μέρα, πάει πάλι o
εικοσάρης φορτωμένος με γαρίδες,
αλλά πάλι δεν έπιασε ούτε ένα ψάρι
σε αντίθεση με τον παππού που είχε
γεμίσει πάλι το καλάθι του!
– Παππού τι δόλωμα βάζεις;,
ξαναρωτά ο εικοσάρης.
– Μαρίδα, παιδί μου, απαντά ο
παππούς.
– Και πως ξέρεις ποιά μέρα τα
ψάρια θα τσιμπήσουν με γαρίδα και
ποια μέρα με μαρίδα;
– Α, είναι πολύ απλό! Όταν
σηκώνομαι το πρωί και το πουλί
μου γέρνει δεξιά, βάζω γαρίδα,
άμα γέρνει αριστερά, βάζω μαρίδα.
Εσένα άμα ξυπνάς το πρωί, πως
είναι το πουλί σου;
– Εμένα είναι όρθιο, απαντάει ο
εικοσάρης.
Κι ο παππούς:
– Καλά μαλ*κας είσαι κι έρχεσαι
για ψάρεμα;

Στο Μπάρ..!

Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ και
έχει στον ώμο του έναν γύπα! Λέει
στον μπάρμαν:
– Μια βότκα δικιά μου, μια τεκίλα
για το γύπα, ένα δικό σου και
κέρασε όλο το μαγαζί!
Σε 10 λεπτά του την έχουν πέσει οι
τρεις καλύτερες γκόμενες! Αφήνει
200 ευρώ, παίρνει τις γκόμενες και
φεύγει…
Το άλλο βράδυ πάλι το ίδιο
σκηνικό. Ο τύπος με το γύπα στον
ώμο κερνάει όλο το μαγαζί, του την
πέφτουν οι καλύτερες γκόμενες, τις
παίρνει και φεύγοντας αφήνει πάλι
200 ευρώ φιλοδώρημα…
Μετά από μια βδομάδα κι αφού
γινόταν κάθε βράδυ το ίδιο σκηνικό,
ο μπάρμαν τον ρωτάει:
– Συγνώμη κύριε μου αλλά με έχει
φάει η περιέργεια. Κάθε βράδυ
έρχεστε, σκορπάτε τόσα χρήματα,
σας την πέφτουν οι καλύτερες
γυναίκες και έχετε και αυτόν τον
γύπα στον ώμο…
– Κοίταξε…, του λέει ο τύπος.
Πριν από λίγο καιρό εκεί που
περπατούσα βρήκα στο δρόμο ένα
λυχνάρι. Μόλις το έτριψα βγήκε
ένα τζίνι και μου είπε ότι θα μου
πραγματοποιήσει τρεις επιθυμίες.
To πρώτο που του ζήτησα ήταν
να μην αδειάζουν ποτέ οι τσέπες
μου από λεφτά… Το δεύτερο
ήταν να μου την πέφτουν πάντα οι
ωραιότερες γυναίκες…
– Και το τρίτο; τον ρωτάει ο
μπάρμαν.
– Το τρίτο που του ζήτησα ήταν να
μου δώσει ένα μεγάλο πουλί… Και
μου έδωσε αυτόν τον γύπα!!!

Άνθρωπος Εμπιστοσύνης
Δυο ζευγάρια έπαιζαν πόκερ ένα
απόγευμα. Κάποια στιγμή του
Νίκου του έπεσαν κατά λάθος
κάποια φύλλα στο πάτωμα και
έσκυψε να τα μαζέψει.
Κάτω από το τραπέζι όμως, με
έκπληξη, είδε ανοιχτά τα πόδια της
Ρένας, της γυναίκας του Γιώργου
που δεν φορούσε εσώρουχο.
Απόλαυσε το θέαμα και ταραγμένος
σήκωσε το κεφάλι. Κάποια
στιγμή πήγε στην κουζίνα να
πάρει αναψυκτικά. Η Ρένα τον
ακολούθησε και τον ρώτησε:
– Είδες τίποτε που σου άρεσε όταν
έσκυψες;
Έκπληκτος από το θράσος της ο
Νίκος, της απάντησε ότι όντως είδε
κάτι που του άρεσε πολύ. Η Ρένα
τότε απάντησε:
– Ωραία… αν θέλεις να το
απολαύσεις θα σου στοιχίσει 1000
ευρώ.
Χρειάστηκε ένα λεπτό ο Νίκος να
συνέλθει, να το υπολογίσει και
απάντησε ότι ενδιαφέρεται. Του
είπε ότι ο Γιώργος, ο άντρας της, τις
Παρασκευές δουλεύει απογεύματα
και μπορούσε να πάει κατά τις 2
στο σπίτι της. Παρασκευή λοιπόν,
2 η ώρα, έμπαινε στο σπίτι της και
αφού πέρασαν ένα απόγευμα γεμάτο
έρωτα και πάθος, της έδωσε τα 1000
ευρώ και έφυγε.
Κατά τις 6 γύρισε ο Γιώργος σπίτι
και μπαίνοντας ρωτάει τη γυναίκα
του:
– Πέρασε από εδώ ο Νίκος το
μεσημέρι;

Πανικόβλητη η Ρένα και ενώ η
καρδιά της πήγαινε να σπάσει
απάντησε:
– Γιατί ρωτάς; Ναι, πέρασε για λίγα
λεπτά το μεσημέρι.
– Και σου έδωσε 1000 ευρώ;
ρωτάει ο Γιώργος.
Η Ρένα τρομοκρατημένη πλέον
τελείως, σκέφτεται ότι από κάπου
κάτι έμαθε αλλά βρίσκοντας την
ψυχραιμία της απαντά:
– Ναι αγάπη μου, όντως έφερε 1000
ευρώ.
Οπότε ο Γιώργος ανακουφισμένος
λέει:
– Το ήξερα ότι είναι άνθρωπος
εμπιστοσύνης. Ήρθε το πρωί από
το γραφείο να μου ζητήσει 1000
ευρώ δανεικά και μου είπε ότι θα
περνούσε από το σπίτι το απόγευμα
να σου τα αφήσει.

Ο Κυνηγός Και η Αρκούδα
Κάποτε ήταν δύο φίλοι κυνηγοί και
συζητούσαν. Ξεκινάει ο ένας και
λέει μια περιπέτειά του:
– Που λες φίλε, μια φορά, καθώς
περπατούσα στο δάσος, πετάγεται
μπροστά μου μια αρκούδα
τεράστια!
– Άντε ρε, κι εσύ τι έκανες τότε;
– Αρχικά, έμεινα ακίνητος αλλά
άρχισε να με πλησιάζει. Μετά
προσπάθησα να την πυροβολήσω,
αλλά μου τελείωσαν οι σφαίρες!
– Σοβαρά! Και μετά τι έκανες;
– Ε τί να κάνω; Άρχισα και έτρεχα!
– Και η αρκούδα;
– Η αρκούδα με πήρε στο κυνήγι.
Τρέχαμε, τρέχαμε και σιγά σιγά
με πλησίαζε η αναθεματισμένη.
Ξαφνικά, κι ενώ πάει να με
γραπώσει… πλατς!!! Γλυστράει
η αρκούδα και ξεφεύγω για λίγο
μέτρα.
– Έλα ρε. Και μετά;
– Η αρκούδα δε σταμάταγε και
συνέχισε να με κυνηγά. Αλλά και
πάλι, καθώς με πλησιάζει, πλατς,
γλυστράει και ξαναξεφεύγω. Μετά
από λίγο πάλι, με πλησιάζει, πλατς,
ξαναγλυστράει και ξαναξεφεύγω.
Για να μη στα πολυλογώ το ίδιο
συνέβαινε ξανά και ξανά μέχρι που
τελικά κατόρθωσα να ξεφύγω!
– Πρέπει να είσαι πολύ γενναίος!
Εγώ στη θέση σου θα είχα χεστεί
πάνω μου!
– Μα κι εγώ χέστηκα πάνω μου.
Πού νομίζεις ότι γλύστραγε η
αρκούδα;

Η Απορία Της Ξανθιάς
Η ξανθιά μιλάει με μια φίλη της:
– Δεν καταλαβαίνω… Πριν μια
βδομάδα ήρθε ένας νεαρός και
μου χτύπησε την πόρτα. Όταν
του άνοιξα, με ρώτησε αν είναι
ο άντρας μου σπίτι. Όταν του
είπα πως δεν είναι, με πέταξε στο
πάτωμα και με πήδηξε. Μετά από
δυο μέρες ξανάρθε, με ξαναρώτησε
αν είναι ο άντρας μου σπίτι κι όταν
πάλι του είπα όχι, με ξαναπέταξε
στο πάτωμα και με ξαναπήδηξε.
Σήμερα το πρωί ξανάρθε, με
ρώτησε πάλι αν είναι ο άντρας
μου σπίτι κι όταν του είπα πως δεν
είναι, με ξαναπέταξε στο πάτωμα
και με πήδηξε… Δεν μπορώ να
καταλάβω!
– Είναι απίστευτο! λέει η φίλη της.
Αλλά τι είναι αυτό που δεν μπορείς
να καταλάβεις;
– Δεν μπορώ να καταλάβω τί στο
καλό θέλει τον άντρα μου!
παρακολουθήσουν από τις κάμερες
τι θα κάνει ο Πόντιος στο κελί του .
Μόλις λοιπόν συνήλθε ο Πόντιος ,
σηκώθηκε , πήρε φόρα και άρχισε
να χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο
φωνάζοντας : - “ Θυμήσου ρε
μαλ*** . Θυμήσου , γιατί θα σε
σαπίσουν στο ξύλο ! “
Γιατί στη Λάρισα οι πόρτες είναι
κίτρινες;
Γιατί όταν τις χτυπάς, σου λένε :
Ουρίστεεε.?

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΔΥΟ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
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Ο

ι δύο Γερουσιαστές ο αξιότιμος Λεωνίδας (Leo) Χουσάκος και η αξιότιμη Yohan Martin, σε πρόσφατη
επίσκεψή τους στην Βρετανική Κολομβία είχαν συνάντηση και με εκπροσώπους της Ελληνικής Παροικίας.

Ο επιχειρηματίας κ. Νίκος Πάνος πρώην Πρόεδρος του Εθνικού Ελληνο-Καναδικού Κογκρέσσου ο οποίος είχε
συνεργασθεί με τον Γερουσιαστή Λεωνίδα (Leo)
Χουσάκο και με αντιπροσωπευτικά άτομα του
Κογκρέσσου, Κοινοτήτων και ΑΧΕΠΑ, παρέθεσαν
δείπνο στον Γερουσιαστή και στη γραμματέα του στο
εστιατόρειο του Queen Elizabeth Park.
Την Κυριακή οι δύο Γερουσιαστές εκκλησιάστηκαν
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και Η
ΑΧΕΠΑ πρόσφερε καφέ στο Ελληνικό Κοινοτηκό
Κέντρο, όπου ο Κυβερνήτης της ΑΧΕΠΑ κ. Γιώργος
Βασσίλας, σύστησε τους Γερουσιαστές και έδωσε
το μικρόφωνο στον αξιότιμο Λεωνίδα Χουσάκο να
απευθύνει τον χαιρετισμό του στους παρευρισκόμενους
ομογενείς.

Honorable Senator Leo Housakos at
the Hellenic Community Center

Ο αξιότιμος Leo Χουσάκος διορίστηκε 44ος πρόεδρος
της Γερουσίας του Καναδα στις 4 Μαΐου 2015, από τον
αξιότιμο Stephen Harper, πρωθυπουργό του Καναδά και
με την κοινή υποστήριξη του ηγέτη της Γερουσίας της
κυβέρνησης και αρχηγού της αντιπολίτευσης.

Ο ομιλητής Χουσάκος πρωτοδιορίστηκε ως Γερουσιαστής του Καναδά με
την συμβουλή του πρώην πρωθυπουργού Stephen Harper στις 22 Δεκεμβρίου
2008 για την αντιπροσώπευση της περιοχής του Ουέλιγκτον, στην επαρχία του
Κεμπέκ.
Βλέπετε στιγμιότυπα από την επίσκεψη.
ΦΩΤΟ: Nίκος Στρατηδάκης

At Saint George:From left:Effi Kerasiotis President of the HCV,
G.Vassilas, Hon. Senators Leo Housakos, & Yohan Martin, J.
Buddas secretary and husband of Hon. Yohan Martin.

Hon. Senators with G.Vassilas Dist. Governor Ahepa
(left) & Priest fr. Const/nos Economou (right)

Left: Hon.Senator Yohan Martin &
her Husband at the Hellenic Community
Center.

ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ LADY΄S FILOPTOCHOS
SAINT GEORGE VANCOUVER

ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΟΤΙ ΣΤΙΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΝΑ
ΣΟΥ ΚΟΒΟΥΝ ΦΡΕΣΚΟ ΛΕΜΟΝΙ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΙΑ
ΝΑ ΣΟΥ ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΤΣΑΗ;

Μόνο
στο σπίτι
του
Βασίλη
Γεωργιλά

Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 42 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
και όλους τους πελάτες που μας προτιμούν στα ταξίδεια τους.
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Two charter students among outstanding alumni
to be honoured by SFU
12

T

wo Simon Fraser University charter students—Margaret
Trudeau (BA ’69) andDavid Mark (BA ’71, PhD ’77), are
among five distinguished individuals who will be honoured
with SFU’s Outstanding Alumni Awards on March 3 in Vancouver.
Trudeau, a mental health and clean water advocate, and Mark, a
pioneer of Geographic Information Science (GISci) will be joined by
Zabeen Hirji (MBA‘94), chief human resources officer of the Royal
Bank of Canada, philanthropist David Fong (BA’80) and science
“rock star” Jennifer Gardy (PhD ’06), who receives the new Rising
Star award.
The awards are given annually by SFU and the Alumni Association
and recognize alumni whose accomplishments and contributions
reflect the University’s mandate of engaging the world. Nominations
in several categories are received from alumni, faculty, staff, students
and SFU’s many friends in the community in several categories.
At this year’s event, held during the University’s 50th anniversary
year, the honorees will share inspiring stories about their contributions to local and global communities.
The awards are given in several categories:
• Margaret Trudeau is being honoured for her contributions to
public service.
A Canadian icon, she is celebrated
both for her role in the public and
as a respected mental-health and
environmental issues advocate. From
her experiences as a prime minister’s
wife at a young age to living with
bi-polar disorder, Trudeau tirelessly
shares her personal stories to remind
others of the importance of nurturing
the body, mind and spirit. She is the
author of four books, including her
latest, The Time of Your Life. She
sits as a community advocate on the Executive Advisory Board of
the UBC Mental Health Institute and is Honorary President of WaterAid, a charitable Canadian non-governmental agency dedicated to
helping poor communities in developing countries build sustainable
water supplies and sanitation services.
• David Mark, a SUNY Distinguished
professor in the Department of Geography at State University of New York in
Buffalo, is being honoured for academic achievement.
Mark developed new methods to represent topography on computers, and
worked on the principles for vehicle
navigation systems and way-finding
long before the Global Positioning
System (GPS) or Google Maps existed.
In 2004, he was named Researcher of
the Year by the University Consortium for Geographic Information
Science (UCGIS) and in 2009 was recognized as Educator of the
Year. In 2013 he received a Distinguished Career Award from the
Association of American Geographers.
• Zabeen Hirji is being honoured for professional achievement.
An internationally recognized
champion for diversity and inclusion,
Hirji was twicelisted among Canada’s Top 25 Women of Influence. As
RBC’s chief human resources officer
she holds responsibility for human
resources, brand, communications
and corporate citizenship. Her ability
to look beyond the conventional, and
to recruit, engage, develop and retain
talent has brought a fresh perspective
to the fields of human resources and
corporate citizenship. In 2014 she
was named a Catalyst Canada Honours Champion for leadership in
the advancement of women and minorities. In 2012 the Women’s
Executive Network inducted her into Canada’s Most Powerful Women: Top 100 Hall of Fame. Hirji is also active in youth employment.
• Jennifer Gardy, senior scientist
with the BC Centre for Disease
Control and host of CBC’s “The
Nature of Things,” is being honoured with the new Rising Star
award.
Gardy has pioneered a new scientific field, known as genomic
epidemiology, by developing a
method for tracking how organisms such as tuberculosis and influenza spread from person to
person, eventually leading to disease outbreaks. Her entrepreneurial
spirit and devotion to science education have established her as a
strong female representative within science communication and

media. She frequently guest-hosts on CBC’s “The Nature of Things”
and Discovery Channel Canada’s “Daily Planet.” In 2014 the YWCA
recognized her contributions with a Women of Distinction Award for
Science, Technology and Research.
• David Fong, managing director, Hip Shing Hong Group, is being
honoured forservice to the community.
While overseeing a billion-dollar
property development company in
Hong Kong is David Fong’s primary responsibility, he is recognized foremost as a philanthropist.
He is a proponent for redefining
education, socio-economic development and social services and
has combined his entrepreneurial
spirit and his interests in tax and
wealth reform to design initiatives
for start-ups and disillusioned
youth. In 2014, he oversaw a
project to convert an industrial
building to commercial use in Wong Chuk Han and set aside approximately 10 per cent of its space for young people to lease at rates
nearly one-third less than market rates. In 2014 the Family Council
of Hong Kong recognized the Fong family’s benevolence with a
Family Friendly Employer award.
For more details on the honorees and to purchase event tickets seewww.sfu.ca/alumni/outstanding
As Canada’s engaged university, SFU is defined by its dynamic integration of innovative education, cutting-edge research and
far-reaching community engagement. SFU was founded 50 years
ago with a mission to be a different kind of university—to bring
an interdisciplinary approach to learning, embrace bold initiatives,
and engage with communities near and far. Today, SFU is Canada’s
leading comprehensive research university and is ranked one of the
top universities in the world. With campuses in British Columbia’s
three largest cities – Vancouver, Burnaby and Surrey – SFU has eight
faculties, delivers almost 150 programs to over 35,000 students, and
boasts more than 135,000 alumni in 130 countries around the world.

Simon Fraser University: Engaging Students. Engaging
Research. Engaging Communities.

University Scientist Unveils
Fifteen Years of Ancient Forest
Canopy Research
UVic entomologist, Neville Winchester has climbed over
two thousand ancient trees in the coastal rainforest of Vancouver island, looking for organisms that inhabit “islands
in the sky”, the specialized ecological spaces, hundreds of
feet up, above the forest floor.
On January 29th, at 6:30 pm, UVic Student Union Building,
Upper Lounge, Dr. Winchester, will publicly share findings
of fifteen years of ground-breaking biological research and
samplings of organisms from the unique environment of the
ancient temperate rainforest canopy, which he and a team
of graduate students at UVic collected and identified in the
Walbran valley and other remnant old-growth forests, in the
most extensive research ever done to understand the complexity and biodiversity of these threatened ecosystems.
This research unveiled the existence of hundreds of species of invertebrates never before identified by science and
found nowhere else on earth. Dr. Winchester’s research provides the scientific basis confirming the urgency for a legislated end to the continued resource liquidation of ancient
forest ecosystems in British Columbia, especially in regions
like South Vancouver island, where all but roughly 5 % of
the last low-elevation primary forests have been logged and
converted into biologically- degraded tree plantations.
The event is sponsored by Friends of Carmanah/Walbran,
UVic Environmental Studies Students’ Association and the
UVic Biology Undergraduate Society.
Admission by donation with all proceeds to further the
FOCW campaign to protect the Central Walbran Ancient
Forest and support the vision of the Carmanah/Walbran
Rainforest Global Heritage Trail.
For more information contact Bobby Arbess, Friends of
Carmanah/Walbran at778-265-3748

Statement by the Prime
Minister of Canada
on Holocaust Remembrance Day
January 27, 2016
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin
Trudeau, today issued the following statement on the International Day of Commemoration
in Memory of the Victims of the
Holocaust:
“On this day, we pay tribute to
the memory of the millions of
victims murdered during the
Holocaust. We honour those who
survived atrocities at the hands
of the Nazi regime, and welcome
their courageous stories of hope
and perseverance.
“The Holocaust is a stark reminder of the dangers and risks
of allowing hate, prejudice, and
discrimination to spread unchallenged. It also reminds us that
silence must never be an option
when humanity is threatened.
“As we pause to educate ourselves and our families on the
bitter lessons of the Holocaust,
we also strengthen our resolve
to work with domestic and
international partners to continue defending human rights and
condemning intolerance.”

Government
of Canada restoring fairness
and balance in
the Canadian
labour policy
landscape
January 28, 2016

Ottawa,

Ontario
Employment and
Social Development Canada
The Honourable MaryAnn
Mihychuk, P.C., M.P., Minister
of Employment, Workforce
Development and Labour, and
her Parliamentary Secretary,
M.P. Rodger Cuzner, along with
Parliamentary Secretary to the
Minister of Infrastructure and
Communities Pablo Rodriguez,
today announced that legislation
to repeal Bills C-377 and C-525
has been introduced. If passed,
this will help restore balance in
workplace relations.
In addition, both Bills were
passed without the tripartite
(employer, union and government) consultation process traditionally used for labour relations
law reform. The Government
is committed to meaningful
engagement and evidence-based
policy development.
Repealing Bills C-377 and
C-525 is a priority for the
Government of Canada and was
included in the mandate letters
of Minister Mihychuk and of
the Honourable Judy Foote,
Minister of Public Services and
Procurement. This is part of the
Government’s plan to ensure
Canada’s labour laws best serve
employees and employers.
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GREEK ORTHODOX
COMMUNITY OF EAST VANCOUVER
4641 Boundary Road, Vancouver, British Columbia V5R 2N5
Press Release
Dated January 27, 2016
Issued by: Greek Orthodox Community of East Vancouver
Contact: Chrysoula Gonidakis ( Council Secretary )
VANCOUVER, BC -- The Greek Community of East Vancouver is pleased to announce the
results of a Special General Meeting that was called by the Council for January 25th, 2016.
In abbreviated terminology the subject Resolution reads as follows :
“The current Council of the Greek
Orthodox Community of East Vancouver is requesting
authorization from the General
Membership to spend up to a maximum of $20,000 from the
current Building Account held by
the Community for the Design and
Development Permit
Process of a proposed Amenity
Building”
The underlying concept is that the
building will be the permanent
housing facility of the Sts.
Nicholas and Dimitrios Greek
School, as well as a space allotment for the Greek Canadian
Seniors Society of East Vancouver.
Prior to voting, President Konstantin Nikolaou read aloud to the General Assembly letters of
support arriving from AHEPA District 26, AHEPA Canada, Simon Fraser University Hellenic
Chair representatives, Hellenic Canadian Congress of British Columbia, and from the
Honorable Senator Leo Housakos.
In a 100% unanimous voice, the
Assembly of Membership on January 25th 2016 approved the
Resolution, paving the way for
British Columbia’s first Greek
School building with the
commencement of the Design and
Development stage.
We are providing you with some
supportive sketches and drawings
with general concept
perceptions.

Archon Andreou

The Greek Orthodox Community of East Vancouver is pleased to undertake this project with the
goal of progressing Greek Language programs for Hellenic Canadian youth, families, friends
and partners of our Community.
Incorporated in 1978, the mission of the Greek Orthodox Community of East Vancouver is to
“provide a Community , House of Worship, and a Greek School that encompasses our
members Greek Orthodox Heritage. Through works of charity and uniting for common causes,
we aspire to lead by example for generations to come.” This historic decision is just one further
step towards our ultimate goal of Greek Orthodox education for all.
Rev. Fr. Timoleon Prattas | Parish Priest
Mary Papadatos / Vice President
Sts. Nicholas and Dimitrios Greek Orthodox Community
4641 Boundary Rd. | Vancouver, BC | V5R 2N5
T: 604-438-6432 | F: 604-438-6400

ITINERARY FOR METROPOLITAN SOTIRIOS’ VISIT
TO BRITISH COLUMBIA
Thursday January 28th –
Monday February 8th, 2016
His Eminence to stay with the
Family of Archon Dyonisios
Stassinopoulos while in Vancouver 2936 West 23rd Avenue,
Vancouver, BC
Tuesday February 2nd, 2016
8:00 AM Orthros
9:30 AM Hierarchal Divine
Liturgy
Ypapanti - Victoria
11:45 AM Lunch in the Church
Hall
1:30 PM Return to Hotel
6:00 PM Dinner
Wednesday February 3rd,
2016 9:00 AM Breakfast at the
Lakes (Hotel Restaurant)

10:30 AM Check out of Hotel
12:00 Noon Lunch
1:30 PM Check in to Hotel Days Inn Nanaimo
809 Island Highway South,
Nanaimo, BC
4:30 PM Leave Hotel for Church
6:30 PM Hierarchal Divine Liturgy Greek Orthodox Community of Nanaimo
8:30 PM Reception
10:00 PM Return to Hotel for
the Evening

Friday February 5th, 2016
6:00 PM Heirarchal Divine Liturgy – Synaxis: Altar Servers,
Chanters, Greek & Sunday
School Teachers, Youth
Workers, Camp Counselors, Etc.
St. George - Vancouver
7:30 PM Refreshments in Atrium Discussion with the Metropolitan

Thursday February 4th, 2016
8:30 AM Check out of Hotel
10:15 AM Ferry from Duke
Point to Tsawwassen – Vancouver 6:00 PM Dinner at HCV
w/ All Clergy & Community
Boards Hellenic Community of
Vancouver – Small Hall

Sunday February 7th, 2016
9:30 AM Heirarchal Divine
Liturgy
Investiture of Archon Antonakis
Andreou Sts.
Constantine & Helen – Surrey,
BC
12 Noon Luncheon Honoring

Saturday February 6th, 2016
Free Evening

Monday February 8th, 2016
8:00 AM His Eminence Departs
from YVR
AC 116 Departs 10
AM604.732.7530
Secondary Contact: Rev. Fr.
Constantinos Economos
Cell – 604.761.7148
Thursday January 28th, 2016
2:00 PM His Eminence Arrives
at YVR
Clergy & Boards to Greet the
Metropolitan
AC 101 Arrives 2:27 PM
7:00 PM His Eminence to bless
Vasilopita at ENA Youth Dinner
St. George - Vancouver
Friday January 29th, 2016 6:00
PM Great Vespers – Three
Hierarchs
Sts. Nicholas & Demetrios –
East Vancouver
7:00 PM Greek School Yiorti
following Great Vespers
Saturday January 30th , 2016
9:00 AM Divine Liturgy celebrated by His Eminence
Sts. Nicholas & Demetrios –

East Vancouver
10:00 AM Philoptochos Retreat
following Divine Liturgy
6:00 PM Sts. Nicholas & Demetrios Council Dinner with
His Eminence
Sunday January 31st , 2016 9:30
AM Heirarchal Divine Liturgy
St. George - Vancouver
12 Noon Camp Metamorphosis
BC Family Reunion
Luncheon
1:00 PM Youth Depart for Tubing on Mt. Seymour
5:30 PM Dinner with Stassionopoulos Family
Monday February 1st, 2016
11:00 AM Ferry from Tsawwassen to Swartz Bay – Victoria
1:00 PM Arrive at Howard Johnson Hotel – Victoria
4670 Elk Lake Drive, Victoria,
BC
5:00 PM His Eminence Meets
with Ypapanti Victoria Council
7:00 PM Hierarchal Great
Vespers
Ypapanti - Victoria
8:30 PM Refreshments in the
Church Hall

Statement by the Prime Minister
of Canada on visit to La Loche,
Saskatchewan
January 29, 2016 La Loche, Saskatchewan
The Prime Minister, Justin Trudeau, issued the following statement
today before his visit to La Loche, Saskatchewan:
“Today, I will visit La Loche, Saskatchewan, to personally express the
country’s shock and sadness over last week’s tragic shootings.
“It is both heartbreaking and devastating when lives so full of promise
are taken from us too soon. On January 22nd, four Canadians were
senselessly killed. Seven more were injured, and the lives of countless
others were altered by these terrible events.
“I would like to extend my most heartfelt sympathies to the families
of the victims, and I would like to wish a rapid recovery to all those
injured. Together, as a country, we join in mourning with the people of
La Loche.
“I look forward to personally thanking the first responders – the
RCMP and medical personnel – for their courage and professionalism. I have also been deeply moved by the courage of the families and
friends of the victims, the mental health workers, the school’s personnel and students, the mayor, and Indigenous leaders.”
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Έτοιμη η αεροπορική βάση των ΗΠΑ
στο έδαφος του συριακού Κουρδιστάν
23 Ιανουαρίου 2016

Βομβίστριες αυτοκτονίας
σκόρπισαν το θάνατο στη
Νιγηρία – 13 νεκροί
27 Ιανουαρίου 2016

Στις 18 Δεκεμβρίου 2015, μόνο το TRIBUNE σας είχε αποκαλύψει τη συγκλονιστικής σημασίας είδηση,
ότι οι ΗΠΑ φτιάχνουν βάση στη Συρία μαζί με τους Κούρδους.
Το Σάββατο πηγές του συριακού στρατού επιβεβαίωσαν την πληροφορία, αναφέροντας ότι
οι αμερικανικές δυνάμεις κατασκευάζουν αεροπορική στρατιωτική βάση στη βορειοανατολική Συρία,
στο συριακό Κουρδιστάν, όπου φιλοξενούνται κυρίως σύμβουλοι για τον πόλεμο εναντίον των
τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους.
Η Ουάσιγκτον έχει διαψεύσει ότι έχει θέσει υπό τον έλεγχό της κάποια αεροπορική βάση στη Συρία,
διευκρινίζοντας όμως ότι διερευνά όλους τους δυνατούς τρόπους για να βελτιώσει την επιμελητειακή
υποστήριξή της προς τις δυνάμεις που δρουν στη χώρα.
«Εδώ και πάνω από τρεις μήνες οι Αμερικανοί προετοιμάζουν την εγκατάσταση μιας στρατιωτικής
βάσης στο Άμπου Χάτζαρ, στα νότια του Ρμεϊλάν, στην επαρχία Χασάκα», είπε στο Γαλλικό
Πρακτορείο μια πηγή του συριακού στρατού. Στο σχέδιο αυτό, όπως υποστήριξε η ίδια πηγή, μετέχουν
μέλη των Μονάδων Προστασίας
του Κουρδικού Λαού (YPG) και
δεκάδες Αμερικανοί ειδικοί.
«Δεν είναι η πρώτη φορά που
οι Αμερικανοί παραβιάζουν την
εθνική κυριαρχία της Συρίας»,
πρόσθεσε η πηγή αυτή.
Προς το παρόν η βάση δεν
φιλοξενεί κανένα από τα μαχητικά
αεροσκάφη που μετέχουν στις
στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον
του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.
Η πληροφορία αυτή
επιβεβαιώθηκε και από το Συριακό
Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το
οποίο το αεροδρόμιο δεν χρησιμοποιείται ακόμη από τον Διεθνή Συνασπισμό.
«Το αεροδρόμιο του Ρμεϊλάν είναι σχεδόν έτοιμο, ο διάδρομος προσγείωσης διαπλατύνθηκε τις
τελευταίες εβδομάδες», σημείωσε το Παρατηρητήριο.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρεις επιθέσεις βομβιστριών –
αυτοκτονίας σε μια αγορά και σε ένα σημείο ελέγχου στην πόλη Τσιμπόκ
της βόρειας Νιγηρίας — όπου η Μπόκο Χαράμ είχε απαγάγει 276
μαθήτριες πριν από σχεδόν δύο χρόνια — δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.
«Δύο γυναίκες με μπούρκες, που υπάρχουν υποψίες πως ήταν βομβίστριεςαυτοκτονίας εισήλθαν στην αγορά του Τσιμπόκ περίπου στις 12:54 μ.μ. την
Τετάρτη», ανέφερε στο Ρόιτερς αξιωματικός της αστυνομίας, που ζήτησε να
μην κατονομαστεί.
«Έπειτα ακούσαμε μια έκρηξη στο κέντρο της αφοράς και ο κόσμος
τράπηκε σε φυγή. Μερικά λεπτά αργότερα, μια ακόμη έκρηξη σημειώθηκε
στην άκρη της αγοράς», τόνισε ο αξιωματικός, σημειώνοντας πως μέτρησε
οκτώ πτώματα στο σημείο της επίθεσης, ενώ τέσσερις ακόμη άνθρωποι
υπέκυψαν ενώ διακομίζονταν σε νοσοκομεία. Περίπου 15 τραυματίες
νοσηλεύονται, τόνισε.
Ο Μούσα Παγκού και ο Ισάγια Αλί, μέλη μιας τοπικής πολιτοφυλακής,
επιβεβαίωσαν πως 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Στρατιώτες των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων έφτασαν τον Νοέμβριο σε περιοχές της Συρίας που
συνορεύουν με την Τουρκία για να εκπαιδεύσουν και να βοηθήσουν τους Κούρδους μαχητές που
πολεμούν το Ισλαμικό Κράτος.

Ωστόσο ο Νταζμπάν Μπούμπα, ένας εργαζόμενος στις κοινωνικές
υπηρεσίες, δήλωσε ότι οι νεκροί είναι 13, εξηγώντας ότι δέκα πτώματα
βρέθηκαν στον τόπο της επίθεσης, ένας άνθρωπος υπέκυψε κατά τη
μεταφορά του σε νοσοκομείο και δύο ακόμη πρόσωπα, μια γυναίκα και ένα
παιδί, υπέκυψαν σε νοσοκομείο όπου τους προσφέρονταν φροντίδες.
Ο εκπρόσωπος των τοπικών Αγιούμπα Τσιμπόκ δήλωσε στο Γαλλικό
Πρακτορείο πως υπάρχουν τουλάχιστον 30 ακόμη τραυματίες, από τους
οποίους οι 21 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η καταμέτρηση των
θυμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Οι ειδικές δυνάμεις και οι Αμερικανοί σύμβουλοι χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο του Ρμεϊλάν ως έδρα
από την οποία τα ελικόπτερα κατευθύνονται στις εμπόλεμες ζώνες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια
πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Επρόκειτο για επιθέσεις αυτοκτονίας. Ο πρώτος (βομβιστής–αυτοκτονίας)
πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα σημείο ελέγχου στην είσοδο
της πόλης, όπου γίνεται σωματική έρευνα στους ανθρώπους», διότι
θεώρησε πως θα «συλλαμβανόταν», εξήγησε ο εκπρόσωπος.

Ο Ταλάλ Σέλο, ο εκπρόσωπος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), ο αραβοκουρδικός
συνασπισμός που στηρίζεται από τις ΗΠΑ, διέψευσε ότι το αεροδρόμιο του Ρμεϊλάν έχει μετατραπεί σε
αμερικανική βάση και είπε ότι χρησιμοποιείται για τη μεταφορά γεωργικών προϊόντων.
Να υπενθυμίσουμε τι σας γράφαμε στις 18 Δεκεμβρίου για να αντιληφθείτε τι παίζεται από πίσω και
πώς οι Αμερικανοί «αδειάζουν» πανηγυρικά τον Ερντογάν και τους Τούρκους:

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για τις επιθέσεις, οι οποίες πάντως
φέρουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Μπόκο Χαράμ, η εξέγερση της
οποίας και οι επιχειρήσεις για την καταστολή της έχουν στοιχίσει τη ζωή σε
χιλιάδες ανθρώπους κι έχουν αναγκάσει περίπου 2,1 εκατομμύρια άλλους
να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επισκευάζουν ένα εγκαταλελειμμένο στρατιωτικό αεροδρόμιο στην επαρχία
της Χασάκα, στη βορειοανατολική Συρία, σε εδάφη που ελέγχονται από τους Κούρδους του YPG/YPJ
και τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), ώστε να το χρησιμοποιήσουν τόσο για ανεφοδιασμό
των κουρδικών δυνάμεων όσο και για να σταθμεύσουν εκεί αμερικανικά μαχητικά που θα εξαπολύουν
αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με τη λιβανέζικη εφημερίδα Al Akhbar.
Όπως αντιλαμβάνεστε, εάν ο Αμερικανοί αποφάσισαν να εγκαταστήσουν αεροπορική βάση σε έδαφος
της Συρίας που ελέγχεται από τους Κούρδους, αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουν πλέον να έχουν καμία
σχέση με την τουρκική βάση του Ιντσιρλίκ, ούτε με την ίδια την Τουρκία.
Πρόκειται για τεράστιο γεωπολιτικό άδειασμα στον Ερντογάν, εάν ισχύει η είδηση και οι γεωπολιτικές
μετοχές της Τουρκίας πιάνουν… πάτο!
Η αεροπορική βάση που επισκευάζουν οι Αμερικανοί είναι το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αμπού Χατζάρ
(Abu Hajar).
Η συριακή κυβέρνηση δεν έχει δώσει άδεια στους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω βάση,
πράγμα που σημαίνει ότι οι Αμερικανοί πήραν την άδεια -εάν όχι την πρόσκληση- από τους Κούρδους,
πράγμα που σημαίνει ότι οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν την πολιτική οντότητα και εδαφική κυριαρχία
των Κούρδων στη Συρία, πράγμα που σημαίνει ακόμα μεγαλύτερο άδειασμα στον Ερντογάν.
Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, εδώ και δύο μήνες Αμερικανοί ειδικοί βρίσκονται στην περιοχή
επισκευάζοντας το αεροδρόμιο, το οποίο έχει να χρησιμοποιηθεί από το 2010.
Έχει αεροδιάδρομο μήκους 2,5 χιλιομέτρων, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαχητικά αλλά και
μεταφορικά για να φέρνουν εφόδια.
Σύμφωνα με Syrian Free Press, Αμερικανοί και Κούρδοι στης Συρίας συνεργάζονται στην επιδιόρθωση
του στρατιωτικού αεροδρομίου που βρίσκεται νότια της πόλης Ριμελάν. Στα τέλη Νοεμβρίου δύο
αμερικανικά ελικόπτερα προσγειώθηκαν στην περιοχή, που μετέφεραν 8 Αμερικανούς ειδικούς.
Τον Αύγουστο οι ΗΠΑ άρχισαν αεροπορικές επιδρομές στο Ισλαμικό Κράτος στη Συρία από την
αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ. Όλο το προηγούμενο διάστημα οι Τούρκοι δεν έδιναν άδεια στους
Αμερικανούς να εξαπολύσουν αεροπορικές επιδρομές στους τζιχαντιστές από βάσεις στο έδαφος της
Τουρκίας.
Προηγουμένως, οι Αμερικανοί πετούσαν στη Συρία από την αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτί (Muwaffaq Salti) στην Ιορδανία και από μακρινές βάσεις στο Κατάρ.
Το αεροδρόμιο θα προσφέρει στις ΗΠΑ ένα ασφαλές «λιμάνι» για τα μαχητικά τους, εκεί θα μπορεί να
προσγειώνει στρατεύματα και να ξεφορτώνει όπλα για τους Κούρδους και τους συμμάχους τους.
Πηγή:Tribune.gr

Το Τσιμπόκ έγινε παγκοσμίως γνωστό τον Απρίλιο του 2014, όταν μαχητές
της Μπόκο Χαράμ απήγαγαν 276 κορίτσια από τους κοιτώνες ενός
σχολείου στην πόλη, ενέργεια που είχε προκαλέσει κατακραυγή σε διεθνές
επίπεδο. Οι 219 από τις μαθήτριες πιστεύεται ότι παραμένουν αιχμάλωτες
των ισλαμιστών ανταρτών.

Τα Σκόπια έκλεισαν τα σύνορα
με την Ελλάδα
27 Ιανουαρίου 2016
Την απόφαση
να κλείσει τα
σύνορα με
την Ελλάδα,
από νωρίς
το απόγευμα
της Τετάρτης,
πήρε η ΠΓΔΜ,
σύμφωνα με το
Spiegel, που
επικαλείται
πληροφορίες
από την τοπική
αστυνομία.
«Η Σερβία δεν επιτρέπει πλέον να περάσει κανείς από την ΠΓΔΜ.
Και οι δύο χώρες βρίσκονται, μαζί με την Σλοβενία και την
Κροατία, ως χώρες-τράνζιτ, στην Βαλκανική Οδό. Ενισχυμένοι
συνοριακοί έλεγχοι κατά την έλευση προς Σλοβενία και Ουγγαρία
οδήγησαν σε συμφόρηση των προσφύγων κατά μήκος της
Βαλκανικής Οδού», αναφέρει το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του
γερμανικού περιοδικού εξηγώντας την απόφαση, ενώ επισημαίνει
ότι μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ συζητείται αυτή τη στιγμή αν
πρέπει μελλοντικά να φυλαχθούν τα σύνορα της ΠΓΔΜ προς την
Ελλάδα

ΣΧΟΛΙΟ

Ο ΜΗΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΓΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΑ
ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ
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Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος
Φόρος Τιμής σε 328 Έλληνες που έσωσαν Εβραίους από τους Ναζί
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Αντώνης Ανακέφαλος

Ο

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο (Καναδά) κ. Σωτήριος,
το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 στην αίθουσα της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ, στο τέλος της
ομιλία του προς τις κυρίες των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων, δέχθηκε
και πέντε ερωτήσεις. Σε μια απ’ αυτές ήταν του αντιπροσώπου
της εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΔΕΣ» απ’ το Τορόντο του κ. Δημήτρη
Αγγελάτου, ο,τι πολλές οικογένειες που έχουν δυο και περισσότερα
παιδιά δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια των 30 δολλαρίων να
πληρώνουν για το κάθε παιδί στα ελληνικά απογευματινά σχολεία.
Και ανέφερε αν είναι δωρεάν θα έρθουν περισσότερα παιδιά για
να μάθουν την ελληνική γλώσσα στα απογευματινά σχολεία των
κοινοτήτων.
Στο θέμα αυτό ο σεβασμιώτατος κ. Σωτήριος είπε κοφτα την λέξη
«δεν συμφωνώ».
Αν λοιπόν ο σερβασμιώτατος κ. Σωτήριος δεν συμφωνεί να έχουμε
δωρεά εκμάθηση της ελληνικής μας γλώσσας για τα Ελληνόπουλα,
πώς περιμένει να μεγαλώσουν τα παιδιά μας και να είναι καλοί
Χριστιανοί, να γεμίζουν τις εκκλησίες, για να εισπράττει η
Αρχιεπισκοπή όταν δεν γνωρίζουν την γλώσσα;
Φυσικά τα περισσότερα ελληνόπουλα που γεννήθηκαν στο
εξωτερικό έμαθαν την γλώσσα από τους παπούδες, γιαγιάδες και
από τους γονείς όταν είναι και οι δύο από ελληνικές οικογένειες.
Αλλά σήμερα, όπως ο ίδιος ανέφερε στην ομιλία του ένα ποσοστό
70% οι γάμοι είναι μικτοί. Δεν είναι και οι δυο γονείς Έλληνες,
και στην περίπτωση αυτή θα διευκόλυνε πολύ να μάθουν τα παιδιά
τους ελληνικά αν ήταν δωρεά η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
σε όλα τα κοινοτικά σχολεία. Σήμερα οι γονείς εδώ στον Καναδά
θα πρέπει να δουλεύουν και οι δυο να κάνουν οικογένεια. Η ζωή
ακρίβαινε, οι σημερινές απαιτήσεις δεν είναι οι ίδιες που ήταν εδώ
και 40 με 50 χρόνια πίσω. Θα πρέπει και η Εκκλησία όταν βλέπει
ότι δεν υπάρχει βοήθεια ούτε από την πατρίδα, να βάλει το χέρι
για ΠΡΩΤΗ φορά για να μάθουν τα εγγόνια μας ελληνικά, εγώ
προσωπικά έχω ένδεκα εγγόνια από γάμους μικτούς, και βλέπω ότι
θα διευκόλυνε πολύ στο να μάθουν τα ελληνικά αν τα κοινοτικά
απογευματινά σχολεία ήταν δωρεάν.
Είμαι βέβαιος ότι αν γινότανε μια χρονιά οι κοινότητες με την
βοήθεια του Μητροπολίτη, να δεχθούν ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ δωρεάν
για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα απογευματινά
σχολεία, θα τρίβανε τα μάτια πολλοί.
Αν θέλουμε να μην χαθεί η γλώσσα μας στον Καναδά θα πρέπει η
Αρχιεπισκοπή ένα κονδήλι από τις εισπράξεις που παίρνει από τις
κοινότητες να μισθώσει δασκάλους να μάθουν τα ελληνόπουλα
τα ελληνικά ΔΩΡΕΑΝ. Αυτό θα πεί έργο του Αρχιεπισκόπου. Και
όχι να παραπονείται ότι δεν βλέπει τα παιδιά μας και ότι δεν τα
πηγαίνουμε στις εκκλησιές.
Κώστας Καρατσίκης

Τα αποκαλυπτήρια ειδικού μνημείου στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων του
Ολοκαυτώματος,έγιναν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο με ανεγεγραμένα τα ονόματα
328 Ελλήνων«Δικαίων Μεταξύ των Eθνών»,που στη διάρκεια του διωγμού από τους ναζί,συνέβαλαν στη διάσωση
συμπολιτών τους Εβραϊκού θρησκεύματος με κίνδυνο της ζωής τους για να τους σώσουν από τα στρατόπεδα του
θανάτου,κατασκεύασε η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών σε ένδειξη φόρου τιμής στο προαύλιο της Συναγωγής
Αθηνών στο Θησείο.
Εν συνεχεία ακολούθησε δέηση από
τον Pαββίνο Αθηνών στη μνήμη
των 6.000.000 Εβραίων,μεταξύ
των οποίων ήταν 67.151 Έλληνες
Εβραίοι,που εξοντώθηκαν στα
ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης
και εν συνεχεία έγινε κατάθεση
στεφάνων από εκπροσώπους της
Πολιτείας,της Περιφέρειας, της
Βουλής των Ελλήνων, του Δήμου
Αθηναίων, πολιτικών κομμάτων, ων
Ενόπλων Δυνάμεων,της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Αθηνών,του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβουλίου,των επιζώντων Ομήρων,πρεσβειών ξένων χωρών και άλλων οργανισμών στο Μνημείο
Ολοκαυτώματος της Αθήνας.
Το κράτος του Ισραήλ απονέμει τον τίτλο «Δίκαιος των Eθνών» από το 1963 και έχουν δε τιμηθεί 25.685 άνθρωποι
σε όλο τον κόσμο,ανάμεσά τους και 328 Έλληνες πολίτες.
Η Αθήνα έγινε δε η δεύτερη πόλη στην Ευρώπη μετά το Παρίσι που αποκτά ένα παρόμοιο μνημείο τιμώντας και
αυτή τοιουτοτρόπως,τους Αφανείς Ήρωες του Ολοκαυτώματος.
Βουλή
Τη σημερινή Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος,τίμησε και η
Βουλή των Ελλήνων,σε ειδική συνεδρίαση στις 13.00 στην Ολομέλεια,όπου τιμώμενα πρόσωπα ήταν Έλληνες
Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος.
Η 27η Ιανουαρίου καθιερώθηκε –με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων τον Ιανουάριο του 2004–
ως ημέρα μνήμης και τιμής για τους Έλληνες Εβραίους που έχασαν τη ζωή τους στα ναζιστικά στρατόπεδα
συγκέντρωσης, αλλά και για όσους με μοναδική αλληλεγγύη και αυταπάρνηση έσωσαν συμπολίτες τους από βέβαιο
θάνατο. Την επόμενη χρονιά, στις 2 Νοεμβρίου 2005, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με το
60/7 Ψήφισμά της, ανακήρυξε την 27η Ιανουαρίου ως «Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος».
«Αυτών όλων τη μνήμη τιμούμε σήμερα, αλλ’ επίσης τιμούμε τους Έλληνες πολίτες, ‘‘Δικαίους των Εθνών’’ που
έσωσαν, διακινδυνεύοντας τη ζωή, διωκόμενους από τους ναζί και τους συνεργάτες τους» τόνισε ο Πρόεδρος της
Βουλής, κ. Νικόλαος Βούτσης, στην ομιλία που απηύθυνε στην Ολομέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας, παρουσία
Ελλήνων Εβραίων επιζώντων, καθώς και συμπολιτών μας που συνέδραμαν στη διάσωσή τους. Στην εκδήλωση
παρέστησαν επίσης το διπλωματικό σώμα και εκπρόσωποι των εβραϊκών και ισραηλιτικών φορέων της χώρας μας.
Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε, μεταξύ των άλλων, στην από 18 Νοεμβρίου 2015 ομόφωνη απόφαση
του Ελληνικού Κοινοβουλίου «για την επανασύσταση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, ως συνέχεια των αντίστοιχων Επιτροπών που λειτούργησαν στις δύο
προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους».

Ενα έθνος έχει μέλλον οταν: “ALEXANDER THE GREAT”
GREAT”
Η θέση ενός Έθνους στο παγκόσμιο γίγνεσθαι διαμορφώνεται από τις αρχές και αξίες του
ανθρώπινου Δυναμικού που αποτελεί το Έθνος.Έτσι σήμερα, με την ιστορικά και δογματικά
καταξιωμένη αρχή, μπορούμε να πούμε για ένα έθνος που θα έχει μέλλον:
Οταν ο λαός του φορά τα ρούχα που αυτός υφαίνει, τρώει το ψωμί από στάρι που αυτός έχει
σπείρει, και πίνει κρασί που τρέχει από το πατητήρι του.
Όταν ο Λαός του επενδύει στο όνειρο και απαιτεί στον ξύπνιο τον σεβασμό των Άλλων.
Όταν ο Λαός του υψώνει την φωνή του στην μάχη για την επιβίωση στην αιωνιότητα και είναι
υπερήφανος για καθετί που είναι και συνθέτει την πατρίδα του.
Όταν ο Λαός του έχει Κυβέρνηση, πρότυπο και μπροστάρη σ’ όλα τα μέτωπα, έχει πραγματικούς
τεχνίτες και όχι μιμητές και μπαλωματάρηδες.
Όταν ο Λαός υποδέχεται τον νέο Κυβερνήτη του με σαλπίσματα γιορτής και τον αποχαιρετά με
δάκρυα στα μάτια.
Όταν ο Λαός που καταδικάζει την βιαιότητα στην Χώρα του και ποτέ δεν επιτρέπει την δουλεία
του τόπου του, με οιανδήποτε μορφή.
Όταν οι Σοφοί και φιλοσοφοι του Έθνους δεν είναι βουβοί και εκφραζονται για τη χωρα τους.
Όταν τέλος τα πολιτικά κόμματα της Δημοκρατίας πέρα από τις ιδεολογικές διαφορές των, όταν
κινδυνεύει η Πατρίς θεωρούν άμεση υποχρέωσή των να συνεργαστούν με αποκλειστικό σκοπό να
σώσουν την Πατρίδα.
ΤΟΤΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΡΟΛΟ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΜΕΛΛOΝ

Association of Northern Greeks Macedonia & Thraki

MEMBERSHIP DANCE

ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου
Στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο
4500 Arbutus Street, Vancouver.

Eίσοδος 6 μ.μ.
MΟΥΣΙΚΗ

ΑLFA VIDEO
Σας περιμένουμε όλους με τις οικογένειές σας
και τους φίλους σας, για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί
και να περάσουμε μια όμορφη βραδιά
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΕΙΧΕ ΑΠ’ ΟΛΑ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΑ
Συγγραφέας: Μαρία Παπαγιάννη
Εικονογράφηση: Έφη Λαδά
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

Ήταν ένας βασιλιάς που είχε απ’ όλα
και είχε πολλά. Χόρταινε, ξεδιψούσε,
γελούσε, τραγουδούσε, χόρευε. Όμως μια
μέρα είδε έναν εφιάλτη. Και τρόμαξε.
Είναι πολλές οι φορές που οι εφιάλτες
βγαίνουν αληθινοί. Δεν μίλησε σε
κανέναν, ίσως γιατί έτσι θα παραδεχόταν
τον φόβο του. Κι αυτό τον άλλαξε.
Συγκέντρωσε όλα του τα υπάρχοντα σε
ένα μεγάλο σακούλι που το κουβαλούσε
παντού μαζί του. Κι είδε κι άλλους
εφιάλτες... Ο φόβος τον έκανε κακό, τον
έκανε μοναχικό.
Μια ιστορία παραμυθένια αλλά και πραγματική. Οι εικόνες μαγικές και
ατμοσφαιρικές.
Στο τέλος ίσως να έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. Ίσως να έγινε
κάποιο θαύμα και η χώρα να ξαναζωντάνεψε. Ας το ονειρευτούμε γιατί όπως
και οι εφιάλτες, έτσι και τα όνειρα πολλές φορές βγαίνουν αληθινά. Στο χέρι
μας είναι.

ΦΕΝΙΑ, Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΩΝ ΗΧΩΝ
Συγγραφέας: Γιώτα Αλεξάνδρου
Εικονογράφηση: Έφη Λαδά
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

Η Φένια, βλέπει με τα αυτιά της, με τα
δάχτυλά της, με τη μύτη της. Κι ίσως
γι’ αυτό να βλέπει περισσότερα από
όλους τους άλλους. Για εκείνη καθετί
δεν είναι απλώς μια εικόνα. Είναι ένας
ήχος, μια αίσθηση, μια μυρωδιά.
Ακόμα κι αν σκοντάφτει, κάποιες
φορές, χαμογελά και συνεχίζει. Είναι
δύναμη ψυχής ή συνειδητοποίηση πως
άλλα πράγματα έχουν αξία;
Πώς θα ήταν αλήθεια ο κόσμος αν
είχε μόνο ένα χρώμα; Μουντός και
βαρετός, θα λέγαμε εμείς. Η Φένια
όμως μας δείχνει τον σωστό δρόμο. Τον
σωστό τρόπο για να «βλέπουμε» τα
πράγματα.
Μια ηρωίδα που δημιουργήθηκε όχι για
να συγκινήσει αλλά για να αφυπνίσει.
Εμείς που έχουμε μάτια ας τα χρησιμοποιήσουμε επιτέλους σωστά. Μας
παροτρύνει η συγγραφέας με τον λιτό της λόγο και η εικονογράφος με τις
τρυφερές εικόνες.

ΠΟΙΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ

Οι ένοικοι της γης

Ε

μείς οι ένοικοι της γης /
Οι ψεύτικοι αρτίστες των ενχώρδων /
Οι οδοιπόροι λάθων δρόμων και στενών /
στα κύμβαλα χορεύουμε ερώτων.
Εμείς των ζωντανών νεκρών οι κυνηγοί /
Οι πεθαμένοι από χρόνια των ονείρων ,
τι άλλο θέλουμε ακόμα πιο πολύ
και οι ανάσες μας κινούνται εκτός ορίων /
Εμείς οι απόγονοι του χτες και του προχτές /
Οι ακροβάτες τεντωμένων παραδείσων /
Πως κατορθώσαμε μια μέρα ξαφνικά
να κατακάψουμε τα δάση όλων των νήσων .
Εμείς τα άρρωστα μυαλά σ’ οστά κρανίου,
τις κουρασμένες μας ζωές πως κουβαλάμε,
δίχως να ξέρουμε που πάμε , τι θα βγεί ,
μ΄άγνωστες λέξεις στην καρδιά να
περπατάμε /
Εμείς οι ένοικοι της γης ,
στου ποταμιού τη λήθη ξεδιψάμε
κι ύστερα άπλυτοι μονάχοι και γυμνοί
κάτω απ’ τον ήλιο μία μοίρα βλαστημάμε...
Χριστίνα Γαλιάνδρα Strada

& ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
Γράφει η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Μήλιου*
Τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν
προκύψει περισσότερα προβλήματα με τις μισθώσεις από
ό,τι στο παρελθόν. Η αδυναμία του μισθωτή να πληρώνει
το μίσθωμα, η λήξη της μίσθωσης, τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από την μισθωτική σχέση
δεν είναι γνωστά και κατανοητά σε όλους.

Πολύ περιληπτικά θα αναφέρουμε τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις εκμισθωτών και μισθωτών τόσο στην
μίσθωση κατοικίας όσο και στην επαγγελματική μίσθωση
Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για τρία χρόνια
και αν ακόμα έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος
χρόνος. Αν ο χρόνος που αναγράφεται στο μισθωτήριο έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν
υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος, για τον υπόλοιπο χρόνο, μέχρι συμπληρώσεως
της 3-ετίας, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό
(75%) του τιμαρίθμου του κόστους ζωής που δίνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος για τους
αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες. Στην πράξη λόγω της οικονομικής κρίσης, τα τελευταία
χρόνια, το μίσθωμα παραμένει σταθερό καθ’όλη την διάρκεια της μίσθωσης ενώ σε άλλες περιπτώσεις
μειώνεται. Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον ενοικιαστή την κατοικία κατάλληλη
για τη χρήση που συμφωνήθηκε και να την διατηρεί κατάλληλα κατά τη μίσθωση, επιβαρυνόμενος με
τα έξοδα επισκευής των βασικών λειτουργιών της κατοικίας. Η εγγύηση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
από δύο μισθώματα. Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη του μισθίου, πχ επιβαρύνεται με τους φόρους του
ακινητου και τα έξοδα αυτού, αποδίδοντας στον ενοικιαστή τις αναγκαίες δαπάνες που αυτός έκανε στο
μίσθιο. Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές στο μίσθιο που οφείλονται στη συμφωνημένη
χρήση. Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων λογίζεται σαν καθυστέρηση μισθώματος
και μπορεί να προκαλέσει καταγγελία της μίσθωσης από μέρους του εκμισθωτή. Η μίσθωση ορισμένου
χρόνου λήγει μόλις περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Θεωρείται ότι
ανανεώνεται για αόριστο χρόνο όταν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου με το μισθωτήριο
συμβόλαιο χρόνου, ο μισθωτής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία και ο εκμισθωτής δεν
εναντιώνεται. Όταν η μίσθωση μετατραπεί σε αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας,
λήγει με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ο μισθωτής
δεν έχει δικαίωμα να αποχωρήσει πριν από τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση που
θελήσει να φύγει είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα μισθώματα που υπολείπονται, κάτι που μπορεί να
απαιτήσει και ο εκμισθωτής με αγωγή. Ο μισθωτής δεν υποχρεούται στην καταβολη των μισθωμάτων
αν αποδείξει δικαστικά ή εξώδικα ότι δεν του παραχωρήθηκε η χρήση ή του αφαιρέθηκε αργότερα, ότι
η χρήση του μισθίου συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο της υγείας του ιδιου ή των συνοικούντων οικείων
του), εάν είναι δημόσιος υπάλληλος και μετατεθεί και γενικά αν επικαλεστεί σπουδαίο λόγο ή σοβαρή
παράβαση του εκμισθωτή.
Στις νέες επαγγελματικές μισθώσεις η διάρκειά τους καθορίζεται κατ΄ αρχήν ελεύθερα από τους
συμβαλλόμενους. Αν συμφωνηθεί χρόνος μεγαλύτερος από την τριετία, ισχύει ο μεγαλύτερος,
υποχρεωτικά και για τις δύο πλευρές. Αν όμως συμφωνηθεί μικρότερος από την τριετία, ή δεν
συμφωνηθεί συγκεκριμένη διάρκεια (μίσθωση αορίστου χρόνου), τότε ισχύει η ελάχιστη τριετής
διάρκεια που δεσμεύει και τα δύο μέρη. Τα μέρη θα έχουν την απόλυτη ευχέρεια να διαπραγματεύονται
και να συμφωνούν διαφοροποιημένο χρόνο δέσμευσης, ανάλογα με τις ανάγκες τους, όχι όμως
μικρότερο από την τριετία. Θα είναι δηλαδή συνήθεις στην πράξη και απόλυτα έγκυρες οι μισθώσεις με
μεγάλη συμβατική διάρκεια υπέρ του μισθωτή, αλλά με δέσμευσή του να παραμείνει στο μίσθιο μόνον
για μια 3ετία.
Οι νέες μισθώσεις θα μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης
χρονολογίας. Η καταγγελία τους από τον εκμισθωτή ή το μισθωτή, μετά τη λήξη του συμβατικού τους
χρόνου, ή της νόμιμης τριετίας αν ο συμβατικός χρόνος είναι μικρότερος, γίνεται εγγράφως και η
μίσθωση λύνεται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή της. Στις νέες μισθώσεις δεν έχουν εφαρμογή οι
παλαιές διατάξεις περί διάρκειας, ιδιόχρησης, ανοικοδόμησης, αποζημίωσης άυλης εμπορικής αξίας κλπ.
Στις ήδη υπάρχουσες μισθώσεις δεν θίγεται το δικαίωμα του μισθωτή για 12ετή παραμονή στο μίσθιο,
αν η συμβατική διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη, ούτε φυσικά στις μισθώσεις με μεγαλύτερη
συμβατική διάρκεια. Όμως κατά τη λήξη της 12ετίας δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση του εκμισθωτή
να καταβάλει αποζημίωση 24 μηνιαίων μισθωμάτων, ούτε και ισχύει πλέον η 4ετής αυτόματη παράταση
της διάρκειάς της.
Οι υπάρχουσες μισθώσεις μπορούν να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο
βέβαιης χρονολογίας. Μετά τη λήξη τους οι μισθώσεις αυτές μπορούν να καταγγελθούν ελεύθερα
από τον εκμισθωτή ή το μισθωτή, δηλαδή, αν πρόκειται για τη συνήθη περίπτωση μισθώματος που
έχει οριστεί να καταβάλλεται κατά μήνα, τουλάχιστον πριν από 15 ημέρες και ισχύει για το τέλος του
ημερολογιακού μήνα. Μονομερής καταγγελία τους από το μισθωτή γίνεται με τις ως τώρα ισχύουσες
προϋποθέσεις (δηλαδή μετά έτος από την έναρξη, με τρίμηνη προειδοποίηση και αποζημίωση του
εκμισθωτή με ένα μηνιαίο μίσθωμα).
Η προθεσμία για την καταγγελία ιδιόχρησης/ανοικοδόμησης είναι μετά 9-18 μήνες, αντί 18-30 που ίσχυε
με το παλιό καθεστώς.
Η αποζημίωση για την ιδιόχρηση ανέρχεται σε 8-15 μισθώματα και σε 15-20 για όμοια επιχείρηση.
Για την ανοικοδόμηση είναι 6-9 μισθώματα. Παραμένουν όμως οι αυστηρότατες συνέπειες σε όσους
εκμισθωτές καταγγείλουν τις μισθώσεις, αλλά μετά αθετήσουν τις νόμιμες δεσμεύσεις τους
Σε περίπτωση μη πληρωμής των μισθωμάτων ή καθυστέρησης της καταβολής, ο εκμισθωτής έχει
δικαίωμα να καταγγείλει την μίσθωση, να ζητήσει τα οφειλόμενα μισθώματα και να αποβάλει τον
μισθωτή από το μίσθιο.
Η διαδικασία έξωσης ξεκινάει με εξώδικη προειδοποίηση και μετά την πα΄ροδο 15 ημέρων από την
κοινοποίηση του εξωδίκου και την μη εξόφληση των οφειλομένων, ο εκμισθωτής μπορεί να αιτηθεί την
εκδοση δγης αποδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων.
Η διαδικασία είναι σύντομη και αν εντός 15 ημερών ο μισθωτής δεν προβεί σε ανακοπή ξεκινά η
διαδικασία της έξωσης του με δικαστικό επιμελητή.
Αναστασία Χρ. Μήλιου
Δικηγόρος παρ’Εφέταις Αθηνών
Λεωφ. Μεσογείων 403, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 213-0338950, 6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, www.legalaction.gr
fb: Αναστασία Μήλιου

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΡΕΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Το Σάββατος 23 Ιανουαρίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας
διοργάνωσε δείπνο και χορό για τα μέλη και τις οικογένειές τους στην
αίθουσα της Κοινότητας. Κατά τις 7 μ.μ. η αίθουσα άρχισε να γεμίζει και
η μουσική που έπαιζε ο νεαρός DJ κ. Αλέξανδρος Ταβλαρίδης ζέστανε την
αίθουσα. Σε κάθε τραπέζι η κοινότητα δώρησε και ένα μπουκάλι κρασί που
συνόδευσε υπέροχα το καλό πιάτο φαγητού που είχαν ετοιμάσει εθελοντικά
ο κ. Γιώργος Πανάγος, ο Πρόεδρος Ron Mckave και ο κ. Πήτερ Μοσχονάς.
Το γλυκό καρυδόπιτα ήταν συνταγή και Παρασκευή της κας Λεοντίας.
Ο Αντιπρόεδρος κ. Τόνη Ζίσκος αφού ευχαρίστησε όλους και αυτούς που
βοήθησαν για την βραδιά αυτή, ανακοίνωση ότι λόγω που φέτος δεν έγινε η
εκδήλωση «ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΠΙΑΤΟ» η κοινότητα θα χρειασθεί να διοργανώσει
και άλλες τέτοιες μικρές εκδηλώσεις για να ενισχυθεί το ταμείο της
Κοινότητας και ζήτησε να υποστηριχθούν όλες αυτές οι εκδηλώσεις από τα
μέλη και τους φίλους.
Ο ιερέας π. Κων/νος Καλτσίδης ευχαρίστησε και αυτός τα μέλη που
παρευρέθηκαν και στη συνέχεια ευλόγησε το φαγητό. Σιγά – σιγά ο ρυθμός
της μουσικής ανέβαινε, και αφού είχε τελειώσει το φαγητό άρχισε ο χορός και
το κέφι όπου μκροί και μεγάλοι μπήκαν στο χορό και η διασκέδαση κράτησε
μέχρι τα μεσάνυχτα.
Κώστας Καρατσίκης
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Διατροφή χωρίς γλουτένη:
Ποσό καλό μας κάνει;
18/1/2016

Η

δίαιτα χωρίς γλουτένη είναι μια πρόσφατη τάση που
έχει έρθει από την Αμερική.
Στα ράφια των super market εμφανίζονται όλο και
περισσότερα προϊόντα ελεύθερα γλουτένης και πολύς κόσμος
έχει αρχίσει να τα καταναλώνει θεωρώντας ότι μπορούν να
βοηθήσουν στην απώλεια βάρους.
Υπάρχει άραγε πραγματικά λόγος να αποφύγουμε την
γλουτένη από την διατροφή μας; Που μπορεί να έχει βασιστεί
αυτή η τάση στη διατροφή;
Η γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη που περιέχεται στο
ενδοσπέρμιο του σιταριού, της σίκαλης και του κριθαριού.
Στη γλουτένη οφείλεται το «φούσκωμα» του ζυμαριού του ψωμιού.
Το σιτάρι και η σίκαλη έχουν υψηλή περιεκτικότητα γλουτένης ενώ η βρώμη και το κριθάρι έχουν χαμηλή.
Τα δημητριακά που είναι ελεύθερα γλουτένης είναι το καλαμπόκι, το ρύζι και η κινόα.
Τα άτομα που ακολουθούν διατροφή χωρίς γλουτένη μπορούν επίσης να καταναλώσουν πατάτα, φρούτα,
λαχανικά, όσπρια, γαλακτοκομικά, κρέας, ψάρι, έλαια, ξηρούς καρπούς, καλαμποκάλευρο, ρυζάλευρο και
ζάχαρη.
Τα τρόφιμα που δεν μπορούν να καταναλώσουν είναι το ψωμί από σιτάρι ή σίκαλη, τo κριθάρι, τα ζυμαρικά, το
πλιγούρι, το σιμιγδάλι, τα δημητριακά εμπορίου, τα αλλαντικά άγνωστη σύστασης, τις σούπες και τα γλυκά του
εμπορίου που περιέχουν γλουτένη και από ποτά την μπύρα, τη βότκα και το τζίν.
Πηγή:Realnews.gr

Απαραίτητη μία πράσινη σαλάτα την ημέρα
για την υγεία των ματιών
18/1/2016
Αν θέλετε να έχετε γερή όραση μέχρι τα βαθιά σας γηρατειά, φροντίστε να τρώτε μία μερίδα σκουροπράσινα,
φυλλώδη λαχανικά την ημέρα, συνιστούν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.
Σε μελέτη που πραγματοποίησαν ανακάλυψαν ότι όσοι τρώνε καθημερινά ενάμιση φλιτζάνι πράσινη σαλάτα,
έχουν έως και 30% λιγότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν γλαύκωμα.
Το γλαύκωμα είναι μία πολύ συχνή οφθαλμοπάθεια που χαρακτηρίζεται από αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό
του ματιού και σταδιακή καταστροφή του οπτικού νεύρου, η οποία μπορεί τελικά να κοστίσει την όραση.
Η νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «JAMA Ophthalmology», βασίσθηκε στην ανάλυση
στοιχείων από 104.987 άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 40 ετών και άνω, οι οποίοι υποβάλλονταν τακτικά σε
οφθαλμολογικές εξετάσεις και ανά τετραετία συμπλήρωναν λεπτομερή ερωτηματολόγια διατροφής.
Στη διάρκεια 25 ετών παρακολούθησης, καταγράφηκαν 1.483 κρούσματα γλαυκώματος.
Οι ερευνητές εξέτασαν την διατροφή τους σε συνάρτηση με τη νόσο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως όσοι
έτρωγαν κατά μέσον όρο 1,5 φλιτζάνι πράσινα λαχανικά κάθε μέρα ήσαν σημαντικά προστατευμένοι από τη
νόσο, σε σύγκριση με όσους έτρωγαν ένα φλιτζάνι κάθε τρεις μέρες ή σπανιότερα.
«Η μελέτη μας έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωση πράσινων λαχανικών μειώνει κατά 20-30% τον κίνδυνο
αναπτύξεως του γλαυκώματος», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής δρ Τζάε Χ. Κανγκ, αναπληρωτής καθηγητής

Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.
«Αυτό πιστεύουμε ότι οφείλεται σε μία ομάδα συστατικών των λαχανικών που λέγονται νιτρικά άλατα και
τα οποία μετατρέπονται στον οργανισμό σε νιτρικό οξείδιο - μία ουσία απαραίτητη για την καλή αιμάτωση και
επομένως για την υγεία του οπτικού νεύρου».
Προγενέστερες μελέτες έχουν δείξει ότι οι πάσχοντες από γλαύκωμα συχνά έχουν διαταραγμένη παραγωγή
νιτρικού οξειδίου στα μάτια τους, επομένως «η αύξηση της κατανάλωσης πράσινης σαλάτας ίσως είναι κάτι που
έχει κλινική εφαρμογή», σχολίασε ο δρ Ραούλ Πάντιτ, αναπληρωτής καθηγητής Οφθαλμολογίας στο Ιατρικό
Κολέγιο Weill Cornell της πόλης της Νέας Υόρκης.
Ει μη τι άλλο, πρόσθεσε, μία σαλάτα την ημέρα μόνο οφέλη έχει να παράσχει στην υγεία.

Πηγή: tanea.gr

Diabetes rates on the rise in British Columbia Canadian Diabetes
Association releases new figures
Vancouver, B.C. (Jan. 19, 2016)

T

he number of Canadians living with diabetes has doubled since
2000, and will grow by another 40 per cent by 2025. In British Columbia, the number of people living with diabetes is expected to grow to approximately 463,000 in 2016. This means 28.2
per cent of the population will be living with diabetes or prediabetes,
including many living with the disease but undiagnosed. The Public
Health Agency of Canada estimates that 30 per cent of all people living with diabetes are undiagnosed.
“There is no mistaking the seriousness of diabetes,” says Julie Knisley, Regional Director for the Canadian Diabetes Association (CDA)
for British Columbia and Yukon. “Diabetes is not only a personal crisis for individuals living with the disease and for their families, but
for the province as well.”
The CDA’s recent report on diabetes, Driving Change, highlighted the
action needed to address gaps in the care available to Canadians living
with diabetes in the face of rapidly growing numbers.
“The Canadian Diabetes Association is working hard to support the
health of Canadians through education, research, advocacy, improved
treatments, and prevention by collaborating with all stakeholders in
the diabetes community,” adds Knisley.
Diabetes is a chronic disease in which the body either cannot produce
insulin or cannot properly use the insulin it produces. This leads to
high levels of blood glucose (sugar), which over time can result in serious complications. In prediabetes, a person’s blood sugar levels are
higher than normal, but not yet high enough to be diagnosed as type
2 diabetes. Nearly half of those with prediabetes will develop type 2
diabetes. For people with diabetes, keeping healthy requires a balance
of nutrition and physical activity along with medication if prescribed
and monitoring of blood sugar levels. Lifestyle is a risk factor for
type 2 diabetes but family history, ethnic background, socioeconomic
status, and environment also play a significant part.

About the CDA
The CDA is the registered national charity that helps the more than
10 million Canadians with diabetes or prediabetes live healthy lives,
and educates those at risk. In communities across Canada, the CDA:
•
offers a wide array of support services to members of the public;
•
offers resources to health-care professionals on best practices to
care for people with diabetes;
•
advocates to governments, schools, workplaces and others on
behalf of people with diabetes; and,
•
funds research on better treatments and to find a cure.

For more information, visit diabetes.ca or call
1-800-BANTING (226-8464)

Η Ρωσία έστειλε μέσω ΟΗΕ σαφή
προειδοποίηση στην Τουρκία
να σταματήσει τις προκλητικές
κινήσεις της στην Κύπρο.

Σ

υγκεκριμένα, παρά την ομόφωνη υιοθέτηση του ψηφίσματος
2263 για την ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτική Δύναμη των
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, μέχρι τις 31 Ιουλίου, στην συζήτηση
που ακολούθησε εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας σημειώθηκε
αντιπαράθεση Ρωσίας, Βρετανίας και ΗΠΑ, ενώ παράλληλα και η
Αίγυπτος στην παρέμβασή της έθεσε θέμα για τη μη αναφορά της
Τουρκίας στο κείμενο.
Ο Ρώσος αντιπρόσωπος επέκρινε με αυστηρό ύφος την Άγκυρα
για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Κύπρου, έθεσε υπό
αμφισβήτηση τις προθέσεις της Τουρκίας, η οποία εποφθαλμιά την
κυριαρχία σε ολόκληρο το νησί.
Υπογράμμισε συγκεκριμένα, ότι στο ψήφισμα υπάρχουν σοβαρά
σφάλματα, γιατί οι συντάκτες του δεν έλαβαν υπόψη «την παρουσία
στην Κύπρο όχι μόνο των δύο κοινοτήτων αλλά και ενός ακόμη
παίκτη, της Τουρκίας, η οποία διατηρεί μία τεράστια στρατιωτική
παρουσία στη νήσο και της οποίας η πραγματική σχέση με την
διευθέτηση του Κυπριακού δεν είναι ακόμη καθαρή».
Ως παράδειγμα παρέθεσε το γεγονός ότι η τουρκική αεροπορία
συστηματικά παραβιάζει τον κυπριακό εναέριο χώρο. «Είμαστε
πεπεισμένοι πως παρόμοιες πράξεις οι οποίες έχουν αρνητική
επίπτωση στην ατμόσφαιρα των διαπραγματεύσεων και βλάπτουν
την πολιτική αεροπορία της περιοχής θα πρέπει να σταματήσουν»,
τόνισε.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ: AΠΟ ΤΟ XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “GRECIAN SENIORS”
ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΟ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Ο Σύλλογος :Grecian Seniors” κατά το πλείστον είναι γυναικείος σύλλογος πολύ ενεργητικός και
ζωντανένιος, κάθε εβδομάδα συγκεντρώνονται γιορτάζουν τις γιορτές μας, παίζουν πίγκο και είναι
μια έξοδος από το σπίτι να βρεθούν με άλλες φίλες και να ανταλλάξουν στην γλώσσα τους μερικές
κουβέντες. Στην Πρόεδρο κα Νιόβη Στεργίου και στο δυναμικό της συμβούλιο στηρίζεται και
ολόκληρη η επιτυχία του συλλόγου.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ “GRECIAN SENIORS”
ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
Την Τρίτη το μεσημέρι 12 Ιανουαρίου 2016, έκοψαν
την Βασιλόπιτα στην κατάμεστη αίθουσα από τα μέλη
που συγκεντρώνονται και έκαναν συγχρόνως αγιασμό
λόγω των ημερών οι ιερείς, π. Κωνσταντίνος Οικονόμου
και ο συνταξιούχος Πρωτοπρεσβύτερος π. Δωρόθεος
Τρυφωνόπουλος. Το φλουρί το κέρδισε η “ΓΝΩΜΗ”
(Βλέπετε κάτω στιγμιότυπα)

Η Διεύθυνση της εφημερίδας ζητά συγνώμη
από τον σύλλογο “Grecian Senior’s” για
την καθυστέρηση της δημοσίευσης
της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης.
Στο μέλλον η τιμή για την δημοσίευση
φωτογραφιών θα γίνεται με άλλα κριτήρια
και παρακαλούμε οι οργανώσεις να το λάβουν
υπόψην τους.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο φύλλο του Ιανουαρίου στη στήλη “ΠΕΝΘΗ” γράψαμε κατά
λάθος το όνομα τόπου καταγωγής του εκλιπόντος ΙΩΑΝΝΗ
ΣΙΡΣΙΡΗ Μεσολλόγι αντί του ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Ζητάμε συγνώμη από
την οικογένεια.

Funeral Director:Tony Hicks
Manager Director: Norman Yales
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ
ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

To Σάββατο, 30 Ιανουαρίου, οι οργανώσεις Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων
της Βρετανικής Κολομβίας είχαν την ετήσια RETREAT στην αίθουσα
της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ μετά την
θεία λειτουργία που έγινε στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου. Η
θεία λειτουργία διήρκησε από τις 9:00 έως 10:30 π.μ. , όπου μαζί με τον
σεβασμιώτατο Μητροπολίτη συνλειτούργησαν οι ιερείς π. Τιμολέων Πράττας
και ο συνταξιούχος Πρωτοπρεσβύτερος π. Δωρ. Τρυφωνόπουλος.
Στη συνέχεια ακολούθησε πλούσιος μπουφές πρωϊνού, κεφές και αναψυκτικά
προσφορά από τις κυρίες Φιλοπτώχου Ἀδελφότητας των Αγίων Νικολάου
– Δημητρίου. Μετά από τον πρωϊνό μπουφέ μίλησε στις κυρίες των τριών
Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων ο σεβ. Μητροπολίτης κ. Σωτήριος με θέμα την
«ΚΥΡΙΑΚΗ». Επίσης μετά την ομιλία του Μητρολίτη, μίλησε ο π. Tim
Πράττας για την «Αγία Φιλοθέη της Αθήνας.
Λϊγο πριν αναχωρήσει ο Μητροπολίτης οι κυρίες είχαν ετοιμάσει μια
τούρτα για τα γεννέθλιά του που γιορτάζει το Φεβρουάριο την έκοψε και
χαριτολογώντας ανέφερε ότι θα ζήσει πάνω από 110 χρόνια. Η Πρόεδρος
Φιλοπτώχου κα Ελένη Τσεμπερλή εκ μέρος όλων των Φιλοπτώχων του έδωσε
ένα φάκελο με επιταγή για την Θεολογική Ακαδημία, τις οποίες ευχαρίστησε
ιδιαίτερα.
Κώστας Καρατσίκης

