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Τραμπ: Από εδώ και εμπρός, The AHEPA Family
in Vancouver joins in presenting
πρώτα η Αμερική
Η ΠΡΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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Τους βασικούς
άξονες της
φιλοσοφίας
του και της
πολιτικής
που θα
ακολουθήσει
την επόμενη
τετραετία,
παρουσίασε
ο Ντόναλντ
Τραμπ στην
πρώτη του
ομιλία ως ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ.Στην σύντομη ομιλία
του, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την εικόνα ενός έθνους που
αποσυντίθεται και υποσχέθηκε ότι «αυτή η αμερικανική
σφαγή θα σταματήσει εδώ και τώρα».
Έστειλε δε, μηνύματα τόσο στο εσωτερικό της χώρας του όσο
και στον πλανήτη, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι «Όταν
η Αμερική είναι ενωμένη, η Αμερική είναι ασταμάτητη» και
ότι ο Θεός να βοηθήσει τη χώρα του.
Η εξουσία στον λαό
Απευθυνόμενος στον αμερικανικό λαό και χρησιμοποιώντας
λαϊκιστικά στοιχεία στον λόγο του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ
τους διαβεβαίωσε ότι η εξουσία θα επανέλθει στα χέρια τους,
δηλώνοντας ότι «σήμερα δεν μεταφέρουμε μόνο την εξουσία
από το ένα κόμμα στο άλλο… μεταφέρουμε την εξουσία από
την Ουάσιγκτον και την δίνουμε πίσω σε εσάς, τους πολίτες».
Συμπλήρωσε, δε, λέγοντας: «Από τούδε και στο εξής,
πρώτα η Αμερική […]. Κάθε μου επιλογή θα γίνεται για
να προστατευτούν οι αμερικανοί εργαζόμενοι και οι
αμερικανικές οικογένειες […]. Αυτή η προστασία θα οδηγήσει
σε μεγάλη ευημερία και δύναμη. Θα παλέψω για εσάς με
κάθε μου ανάσα και ποτέ δεν θα σας απογοητεύσω. Οι ΗΠΑ
θα αρχίσουν και πάλι να κερδίζουν, να κερδίζουν όπως ποτέ
άλλοτε… Θα φέρω πίσω τις δουλειές μας. Θα επαναφέρω τα
σύνορά μας. Θα φέρω πίσω τον πλούτο μας. Και θα φέρουμε

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

$14,000.00 in Scholarships

O

n Saturday January 7, 2017, The
American Hellenic
Educational Progressive Association (AHEPA) District
# 26 and The Daughters’ of
Penelope joined with family
and friends to present sixteen deserving students with
$14,00.00 in scholarship and
bursary funds at the Hellenic Community Center of
Vancouver at 4500 Arbutus
Street. District Governor
George Vassilas co-hosted the
evening with Daughters’ Of
Penelope Chapter President
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Bernadette Falias.

East Vancouver and was
presented to Aphrodite
Koseos. She is currently attending Simon Fraser Univer-

This year we have found it
within our financial abilities to recognize five
outstanding students
presently completing
their Grade 12 studies in the province
of British Columbia.
These students applied
for our regular scholarships and although we
were unable to grant
them full scholarships
we are recognizing
each of them this
evening with $500.00
bursaries from the
AHEPA District #26. District Governor: George Vassilas
We recognize not only
sity working towards a Bachtheir academic achievements
elors of Science degree with a
but we commend them on
focus on Environmental Scitheir participation in their
ence. Aphrodite aspires to one
school communities, their
Greek communities and their
communities at large. We encourage them to continue to
maintain their high academic
standards, encourage them to
participate in their communities at every level and await
their applications next year
for full scholarships. The deserving recipients are Nicole
Korac, Constantine Maragos,
day work for the Government
Frederiki Nikou, Demitria
of Canada. While maintaining
Rounis and Eleni Tsonis
high academic achievement,
Aphrodite has been involved
The next $500.00 bursary
was provided by the Greek
Continued on page 10 &11
Orthodox Community of
See Ahepa Sponsors & Donors - (Page 2)
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Τραμπ: Από εδώ και εμπρός, πρώτα η Αμερική
(Συνέχεια από σελίδα 1)

πίσω τα όνειρά μας».
Στην πρώτη του ομιλία
ως πρόεδρος των ΗΠΑ,
ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε
λόγο για μία μικρή ομάδα
στην Ουάσιγκτον, η οποία
έχει αποκομίσει όλα τα
οφέλη, όπως είπε, ενώ οι
πολίτες επιβαρύνθηκαν από
απώλειες.
«Το κατεστημένο
προστάτευσε τον εαυτό του
αλλά όχι τους πολίτες αυτής
της χώρες. Οι νίκες τους
δεν ήταν δικές μας νίκες.
Οι θρίαμβοί τους δεν ήταν
και δικοί σας. Ενώ εκείνοι
γιόρταζαν στην πρωτεύουσα
του έθνους, οι οικογένειές
μας δεν μπορούσαν» δήλωσε
και συμπλήρωσε: «Όλα αυτά
αλλάζουν, εδώ και από τώρα.
Γιατί αυτή η στιγμή είναι η
δική σας στιγμή. Σας ανήκει.
Αυτή είναι η δική σας ημέρα,
η δική σας γιορτή και αυτή
είναι η δική σας Αμερική, η
χώρα σας».
Προσπάθεια να φανεί
ενωτικός
Σε μία ακόμη απόπειρα
να φανεί ενωτικός μετά
από την μακρά και
διχαστική προεκλογική
εκστρατεία, ο Ντόναλντ
Τραμπ διαβεβαίωσε ότι
«εμείς, οι πολίτες των ΗΠΑ
ενωνόμαστε τώρα σε μια
μεγάλη εθνική προσπάθεια
να ξαναχτίσουμε τη χώρα
μας και να αποκαταστήσουμε
τις υποσχέσεις προς όλους
τους ανθρώπους. Μαζί,
θα ορίσουμε την πορεία
των ΗΠΑ και του κόσμου
για πολλά, πολλά χρόνια.
Μαζί θα αποφασίσουμε το
μέλλον των ΗΠΑ. Θα τα
καταφέρουμε».
«Ανεξαρτήτως χρώματος
και φύλου, όλοι έχουμε
τις ίδιες ελευθερίες, όλοι
χαιρετίζουμε την ίδια
σημαία» είπε ο Αμερικανός
πρόεδρος και κάνοντας
εμφανή στροφή σε σχέση με
τις προεκλογικές δηλώσεις
του, που προκάλεσαν
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θύελλα αντιδράσεων είπε:
«Είτε είμαστε μαύροι, είτε
μιγάδες και λευκοί, όλοι
χύνουμε το κόκκινο αίμα
των πατριωτών».
Αναφερόμενος στο ζήτημα
της τρομοκρατίας, ο
45ος πρόεδρος των ΗΠΑ
υποσχέθηκε να «εξαλείψει»
την «εξτρεμιστική ισλαμική
τρομοκρατία», ενώνοντας τον
πολιτισμένο κόσμο εναντίον
της.
«Θα ενισχύσουμε τις
παλιές μας συμμαχίες και
θα συγκροτήσουμε νέες.

Και θα ενώσουμε τον
πολιτισμένο κόσμο εναντίον
της εξτρεμιστικής ισλαμικής
τρομοκρατίας, την οποία θα
εξαλείψουμε από προσώπου
γης» τόνισε προκαλώντας
το θερμό χειροκρότημα των
συγκεντρωμένων.
Δεν παρέλειψε, πάντως,
να αναφερθεί και στον
προκάτοχό του, Μπαράκ
Ομπάμα, σημειώνοντας
«Είμαστε ευγνώμονες
στους Μπαράκ και Μισέλ
Ομπάμα», οι οποίοι, όπως
συμπλήρωσε «υπήρξαν
εξαίρετοι».
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YPAPANTI GREEK ORTHODOX CHURCH VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA Parish Priest:Fr. Evangelos Aravantino
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ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΜΑΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΧΕΝΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Αριστερά: Ο Γενικός Πρόξενος
Βανκούβερ κ. Θάνος Ιωάννου
στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο
στη γιορτή Θεοφανείων με
τον π. Κωνσταντίνο Οικονόμου.

Δεξιά: Την Κυριακή 29

Ιανουαρίου 2017 στον
Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου.
Διακρίνονται από αριστερά
η Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ κα
Πάμελα Τσατούχα, ο Γεν.
Πρόξενος κ. Θάνος Ιωάννου,
ο σύζυγος και η κα Μπέργκρεν
επίτιμος Πρόξενος Κύπρου
και ο άρχοντας κ. Διον.
Στασινόπουλος.
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Consulate General of Greece - Vancouver Γενικό
Προξενείο της Ελλάδος - Βανκούβερ
Suite 500 - 688 West Hastings St. Vancouver BC V6B 1P1
Tel/Τηλ.604.681.1381 Fax/Φαξ.604.681.6656 vancouver@mfa.gr

Χαιρετισμός νέου Γενικού Προξένου
προς τους ομογενείς
“Αγαπητοί συμπατριώτες,
Με την ευκαιρία αναλήψεως των καθηκόντων μου
στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Βανκούβερ,
θα ήθελα να σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό και
να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι
ανάμεσά σας. Είναι τεράστια τιμή για μένα που το
Υπουργείο Εξωτερικών μου ανέθεσε τη θέση του
Γενικού Προξένου και προσβλέπω σε μια έντιμη,
ειλικρινή και παραγωγική συνεργασία με στόχο
την προώθηση των συμφερόντων της χώρας μας.
Αποτελεί κοινό καθήκον μας να κρατήσουμε ζωντανό
τον δυναμισμό του ελληνισμού, των ηθών και των
εθίμων, των γραμμάτων και της ελληνικής γλώσσας
και της θρησκείας μας στην μακρινή αυτή γωνιά του
κόσμου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εφημερίδα
“ΓΝΩΜΗ”, που διατηρεί ζωντανή την επαφή μεταξύ
των Ελλήνων της Βρετανικής Κολομβίας και βοηθά
στην επίτευξη των στόχων που ανέφερα παραπάνω.
Από πλευράς μου θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι
το Προξενείο θα είναι αρωγός σε όλες τις προσπάθειες
σας και παραμένει στη διάθεσή σας για οτιδήποτε
χρειαστείτε ανά πάσα στιγμή.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Αριστερά: Ο Γενικός

Πρόξενος Βανκούβερ
κ. Θάνος Ιωάννου στη γιορτή
των Τριών Ιεραρχών
των Σχολείων, την Κυριακη
το βράδι στην εκκλησία των
Αγίων Νικολάου - Δημητρίου.
Την ώρα που εκφράζει τον
θαυμασμό του για την επιτυχία
της διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας στο Βανκούβερ.

ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
“GRECIAN SENIORS”
Την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 ο γυναικείος σύλλογος GRECIAN SENIORS
στην αίθουσα που χρησιμοποιούν όλα αυτά τα χρόνια επί της Μπρόντγουεη, ο π.
Κων/νος Οικονόμου το απόγευμα 1 μ.μ. έκανε τον αγιασμό και έκοψαν την πίτα.
Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη από κυρίες του συλλόγου και φίλες που ήρθαν
να γιορτάσουν το κόψιμο της Πίτας.

Θάνος Ιωάννου
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Βανκούβερ”

EΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Βανκούβερ 9 Ιανουαρίου 2016
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Βανκούβερ
προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση για δύο (2) έτη,
υπάλληλο, σε θέση φύλακα-θυρωρού:
Απαιτούμενα προσόντα:
1. ΄Οριο ηλικίας: κατ’ ελάχιστο συμπληρωμένο το 21ο
έτος και ανώτατο το 60ο.
2. ‘Αριστη γνώση της Αγγλικής και πολύ καλή γνώση
της Ελληνικής γλώσσας.
3. ΄Αριστη χρήση Η/Υ (και Excel), Καναδική
υπηκοόητητα ή ιδιότητα μονίμου κατοίκου Καναδά,
προϋπηρεσία.
4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων (μέσω
e-mail) είναι η 20η Ιανουαρίου 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μία αίτηση
στην ηλεκτρονική διεύθυνση vancouver@mfa.gr, με
συνημμένο το βιογραφικό τους σημείωμα.
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Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate

ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑΣ – ΣΥΝΑΞΕΙΣ
ΙΕΡΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΑΙ ΤΟΡΟΝΤΟ –
ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΙΠΝΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ (ΚΑΝΑΔΑ)
κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
O Μητροπολίτης κ.Σωτήριος βρίσκεται στο Βανκούβερ από την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017 και θα παραμείνει
μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017.
Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 συν-λειτούργησε με τους ιερείς της πόλεως στην εκκλησία των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης της Κοινότητας Σούρεη και μετά την θεία λειτουργία στην αίθουσα της κοινότητας είχε
σύναξη (Filoptochos Retreat) των τριών Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων της παροικίας μας, όπου η κοινότητα πρόσφερε
γεύμα σε όλες τις κυρίες. Μετά το γεύμα ο Μητροπολίτης μίλησε με θέμα την προσέλευση της νεολαίας στην
εκκλησία με την παρότρυνση των γονέων. Στη συνέχεια έγινε η κοπή της πίτας και ο Μητροπολίτης αποχώρησε και
συνέχισε την ομίλία με άλλο θέμα ο π. Κωνσταντίνος Καλτσίδης.
Την Κυριακή ο Μητροπολίτης κ. Σωτήριος συν-λειτούργησε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου με τους
ιερείς π. Κωνσταντίνο Οικονόμου, π. Δημ. Παρτσάφα και π. Δωρ. Τρυφωνόπουλο και μετά την θεία λειτουργία
έχρισε άρχοντα του Πατριαρχείου τον κ. Ευάγγελο Πάπα. Στη συνέχεια παρακάθησε σε γεύμα της κοινότητας για
την ενίσχυση της Ιερατικής Σχολής της Αρχιεπισκοπής. Την ίδια μέρα το βράδι στις 6 μ.μ. είχαν Μέγα Εσπερινό
στην εκκλησία των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου για τους τρεις Ιεράρχες και μετά τον εσπερινό παρακολούθησε την
γιορτή των σχολείων για τους τρείς Ιεράρχες. (βλεπετε φωτογραφικό ρεπορτάζ της «ΓΝΩΜΗΣ»).

Ιανουαρίου 22: Το ετήσιο δείπνο της Ι. Μονής
Παρηγορήτισσας έγινε στο πολυτελέστατο κέντρο
«Chateau Royal», του οποίου ο ιδιοκτήτης κ. Βασίλειος
Ζάνης προσέφερε τα πάντα εντελώς δωρεάν. Στο
δείπνο παρεκάθησαν εξακόσια (600) άτομα. Μεταξύ
των επισήμων, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο
Μόντρεαλ, η Δήμαρχος Brownsburg, ο Ομοσπονδιακός
Βουλευτής κ. Κούρη, ο Πρέσβης κ. Γ. Μαρκαντωνάτος
και ο Μητροπολίτης Σωτήριος. Ευχαριστίες εκφράζονται
στους οργανωτές και ιδιαίτερα στον ιδιοκτήτη κ. Ζάνη.
Ιανουαρίου 23:
Η σύναξη των ιερέων της περιοχής Μόντρεαλ - Λαβάλ
έγινε και μελετήθηκαν κυρίως τα θέματα τα οποία θα
συζητηθούν στην ερχόμενη Κληρικολαϊκή Συνέλευση
και της οποίας το κύριο θέμα είναι «Άφετε τα παιδία
έρχεσθαι πρός με και μή κωλύετε αυτά». Σε μία αγαστή
συνεργασία, οι ιερείς και ο Μητροπολίτης Σωτήριος
συνεζήτησαν τα θέματα και ελήφθησαν οι πρέπουσες
αποφάσεις.
Ιανουαρίου 24:
Στο Τορόντο έγινε η σύναξη των ιερέων Τορόντο και
περιχώρων με τον Επίσκοπο Χριστοφόρο και τον
Μητροπολίτη Σωτήριο. Τα ίδια θέματα εξετάσθηκαν και
στη σύναξη κληρικών στο Τορόντο και ελήφθησαν οι
αποφάσεις.
Ιανουαρίου 24:
Τα Φιλόπτωχα Τμήματα των είκοσι (20) Ιερών Ναών
Τορόντο και Περιχώρων είχαν το ετήσιο δείπνο
τους, στο οποίο παρεκάθησαν μόνο τα Διοικητικά
Συμβούλια των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων, οι ιερείς, ο
Επίσκοπος Χριστοφόρος και ο Μητροπολίτης Σωτήριος.
Προσκεκλημένοι ήσαν οι Φοιτητές της Θεολογικής
μας Ακαδημίας, οι οποίοι μάλιστα, κατά τη διάρκεια
του δείπνου έψαλαν ωραίους ύμνους και παραδοσιακά
ελληνικά τραγούδια. Η πρόεδρος του Μητροπολιτικού
Συμβουλίου Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων κα Σαπφώ
Ρασσιά ομίλησε εμπνευσμένα και με αγάπη.
Η ωραιότατη αυτή βραδιά τελείωσε με ομιλία και
πατρικές νουθεσίες του Μητροπολίτη Σωτηρίου και το
κόψιμο της Βασιλόπιτας. Ιδιαίτερα ο Μητροπολίτης
Σωτήριος ετόνισε το θέμα της φιλανθρωπίας και ότι όλοι
μας πρέπει να βοηθήσομε τα αδέλφια μας στην Ελλάδα
που υποφέρουν. Μάλιστα αναφέρθηκε στην αγορά
αξονικού τομογράφου για το αντικαρκινικό νοσοκομείο
Αθηνών «Αγ. Σάββας» και με πολλή ικανοποίηση
ανέφερε ότι τέσσερις (4) φίλοι του προσέφεραν πενήντα
(50) χιλιάδες δολάρια και υπολείπονται ακόμη τριάντα
(30). Ο Μητροπολίτης Σωτήριος παρεκάλεσε τους
συνδαιτυμόνες να φροντίσει ο καθένας να υιοθετήσει μία
φτωχή οικογένεια στην Ελλάδα.

Άνω στιγμιότυπα από το RETREAT
Φιλοπτώχων και κάτω από τον χρισμό του
Ευάγγελου Πάπα σε άρχοντα του Πατριαρχείου
Κωνστινούπολης.
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Letters to Editor
Dear Editor
SHOCKED…! MY THOUGHT OF THE DAY!
I have come to the conclusion there is no transparency or hope for Cyprus! Citizens are manipulated by a system in support of a bad system!
President Anastasiades, has admitted with a straight face (I might say) on
national television that he’s has agreed to accept 60.000 illegal Turkish
settlers and be given citizenship of the “BBF - New Cyprus”.
But things are worse than that!
When the BBF agreement is signed to partition Cyprus, he has also
agreed that all Anatolian Turkish settlers (estimated over 300.000 – real
figures not available), would be offered, “working permits” and remain
on the island. This means: no illegal Turkish settlers would be removed
from Cyprus!
Yet, our 200.000 Greek refugees would be sacrificed for a bad “solution”.
I say: “Stop these ridiculous negotiation now before it’s too late.”
This is the kind of leadership Cyprus produces! In the next 20-30 years
demographics would eradicate Hellenism and the Islamization of the
island would take over! Most of us would all be gone by then!
I am absolutely shocked by such neo-political thinking that fails to
protect the nation but accepts defeatism and subjugation in the name of a
distorted dogmatism. God Save Cyprus!
Andreas C Chrysafis
January 25, 2017

Today we are happy to announce the results of the 2017 Greek Orthodox Community of East Vancouver council elections:
Kostas Nikolaou, President
Nick Kasidoulis, Vice-President
Maria Avgerinos, Treasurer
Georgia Spiliotopoulos, Secretary
Stella Kasidoulis, Helen Ismirnioglou, Georgia Gasiorowski, Voula
Siddiqui, Kostas Rokanas, Nikos Kefalas, Alex Tsoukalas, Alkis
Dimopoulos, Andreas Michantas, Andreas Karakas, Chrysoula Gonidakis, Andreas Kapellos
New candidates and previous council members stepped forward to
lead our community for the next two years. The new council will
be undertaking some truly amazing projects and facilitate growth
within our beloved community. We hope that all of you will have the
chance to meet them and show them your support.
Sincerely,
Georgia Spiliotopoulos
Secretary

Αριστερά:
Το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο
της Ελληνικής
Ορθόδοξης
Κοινότητας
Ανατολικού
Βανκούβερ, μετά
την ορκωμοσία.

ΑΝΝΟUNCEMENT
Hello everyone,
Καλό μήνα! A blessed month to all!
We hope to see you for the Divine Services, as well as our various
events this month:
- Sunday School Bake Sale on Sunday, February 5th (after Liturgy)
- New Knitting Group on Monday, February 6th (10:30 am - 12
noon)
- Philoptochos Membership Luncheon on Saturday, February 11th
(12 noon)
- Apokries Family Party on Saturday, February 18th (5:30 pm doors
open, 6:30 pm dinner)
- Clean Monday Great Compline and Koulouma Potluck Dinner on
Monday, February 27th (6 pm service, 7-8:30 pm Koulouma dinner
with Lenten foods)
I pray you and yours have a blessed Great Lent! Καλή Μεγάλη
Τεσσαρακοστή!
- Fr. Tim
Rev. Fr. Timoleon Prattas | Parish Priest
Sts. Nicholas and Dimitrios Greek Orthodox Community
4641 Boundary Rd. | Vancouver, BC | V5R 2N5
T: 604-438-6432 | F: 604-438-6400
Website | Facebook | Twitter

Άνω: Οι κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος των Αγίων ΝικολάουΔημητρίου της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ με τον ιερέα π.Τ. Πράττα.
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Μοσχαράκι γιουβέτσι με ρύζι
Συνταγές: Βασίλης Καλλίδης, Styling: Elena Jeffrey, Food styling:
Μάκης Γεωργιάδης - Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: Γιώργος
Δρακόπουλος

Υλικά για 4 άτομα

Προετοιμασία 15 λεπτά
Μαγείρεμα 2 ώρες
Υλικά
-1 κιλό μοσχαράκι (ελιά)
-2 κρεμμύδια μεγάλα
-3 ντομάτες ώριμες
-½ ποτήρι ελαιόλαδο
-1 ποτήρι ρύζι κίτρινο για πιλάφι
-1 πρέζα κανέλα
-αλάτι, πιπέρ
Εκτέλεση
Bάζουμε το μοσχαράκι σε φαρδιά κατσαρόλα μαζί με το λάδι
και το αφήνουμε να αχνιστεί σε δυνατή φωτιά μέχρι να πιει
τα υγρά του. Προσθέτουμε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο και το
αφήνουμε να καβουρδιστεί μαζί με το κρέας. Bάζουμε στο
φαγητό τις ντομάτες περασμένες από τον χοντρό τρίφτη,
το αλάτι και την κανέλα. Pίχνουμε στο μοσχαράκι 2 λίτρα ζεστό νερό,
σκεπάζουμε την κατσαρόλα και το αφήνουμε να ψηθεί για μιάμιση ώρα
περίπου, μέχρι να μαλακώσει. Mεταφέρουμε το κοκκινιστό σε πυρέξ,
ρίχνουμε 1 ποτήρι ζεστό νερό και προσθέτουμε το ρύζι. Aνακατεύουμε
απαλά και ψήνουμε το γιουβέτσι σε δυνατό φούρνο για 30-40 περίπου
λεπτά. Σερβίρουμε με τριμμένο κεφαλοτύρι και μαύρο πιπέρι.
ΣΗΜ.: Γιουβέτσι χωρίς μανέστρα δεν γίνεται, όμως δοκιμάστε αυτό το φαγητό.
Tο ρύζι που κανονικά θα συνόδευε το κοκκινιστό, αυτήν τη φορά ψήνεται μαζί του
και αποκτά διπλή νοστιμιά. Αν θέλετε, καβουρδίστε το κρέας με φρέσκο βούτυρο,
όπως ορίζει η παλιά συνταγή και θα έχετε ένα κοκκινιστό λίγο πιο βαρύ, αλλά πολύ
νοστιμότερο. Mετρήστε καλά τα υγρά ώστε το ρύζι να μην θυμίζει ούτε πιλάφι αλλά
ούτε και χυλό. Aφού το βγάλετε από τον φούρνο, αφήστε το σκεπασμένο να σταθεί
για 15 λεπτά περίπου. Eτσι, θα κρυώσει, ώστε να τρώγεται ευχάριστα, αλλά το
σημαντικότερο είναι ότι θα δώσετε χρόνο στο ρύζι να φουσκώσει και να αποκτήσει
την υφή που πρέπει. Σερβίρετε με τριμμένο κεφαλοτύρι ή με μια καλή, ώριμη
παρμεζάνα.

-1 κουταλάκι ρίγανη
-2 δαφνόφυλλα σπασμένα
-4 σκελίδες σκόρδο
ψιλοκομμένες
-1 κούπα αλεύρι
-αλάτι, πιπέρι
-ελαιόλαδο για το
τηγάνισμα
Για τη σκορδαλιά
-6-8 λεπτές φέτες ψωμί
του τόστ (χωρίς την κόρα)
-6 κουταλιές ελαιόλαδο
-2 κουταλιές ξίδι από
κόκκινο κρασί
-1/2 φλιτζάνι καρύδια καθαρισμένα
-6 σκελίδες σκόρδο
-μία πρέζα αλάτι
Eκτέλεση
Ετοιμάζουμε τη σκορδαλιά. Βάζουμε λίγο νερό σε μπολ,
βουτάμε μέσα μία μία τις φέτες του ψωμιού και στη
συνέχεια τις σφίγγουμε με την παλάμη μέχρι να φύγει το
περισσότερο νερό.
Χτυπάμε για λίγο το ψωμί στο μίξερ μαζί με το μισό
ελαιόλαδο. Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και
συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να σχηματιστεί μια
ομοιόμορφη μάζα που θυμίζει αλοιφή. Σερβίρουμε
με λίγο έξτρα ελαιόλαδο απο πάνω. Ετοιμάζουμε το
ψάρι: Το κόβουμε σε φέτες περίπου 2-3 εκατοστών, το
αλατοπιπερώνουμε καλά και το αφήνουμε για 15 λεπτά.
Στη συνέχεια, βάζουμε σε γυάλινο μπολ όλα τα υλικά
εκτός από το αλεύρι και προσθέτουμε το ψάρι. Πρέπει
να σιγουρέψουμε ότι η μαρινάτα θα πάει σε όλα τα
σημεία του ψαριού. Το αφήνουμε για περίπου μία ώρα
στο ψυγείο. Οταν έρθει η στιγμή να το τηγανίσουμε,
βάζουμε το αλεύρι σε πιάτο και ζεσταίνουμε το
ελαιόλαδο σε τηγάνι. Περνάμε τις φέτες του ψαριού
απο το αλεύρι ελαφρώς. Τηγανίζουμε το ψάρι μέχρι
να ροδίσει, περίπου 3-4 λεπτά την κάθε πλευρά.
Σερβίρουμε με τη σκορδαλιά και με φέτες λεμονιού.
Πηγή : ethnos.gr

Φιλέτο κοτόπουλου με κάρι και
φρέσκα κρεμμυδάκια

Συνταγή: MIME.com, Styling: Elena Jeffrey, Food styling: Μάκης Γεωργιάδης Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλος

Υλικά για 4 άτομα
Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 35 λεπτά
Υλικά
-2 κονσέρβες καλαμαράκια
-1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
-2 φλιτζάνια ντοματοχυμό συμπυκνωμένο
-1 πρέζα ζάχαρη
-1 φλιτζάνι κρασί λευκό
-2 ντομάτες ώριμες ξεφλουδισμένες
-1/2 φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο
-2 σκελίδες σκόρδο
-1½ φλιτζάνι ρύζι νυχάκι
-3 φλιτζάνια νερό ζεστό ή ζωμό λαχανικών
-1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
-αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Eκτέλεση
Σοτάρουμε το κρεμμύδι σε φαρδιά κατσαρόλα μαζί με μισό φλιτζάνι
ελαιόλαδο και τις σκελίδες του σκόρδου πολτοποιημένες. Προσθέτουμε τις
φρέσκες ντομάτες περασμένες από τον χοντρό τρίφτη, τη ζάχαρη διαλυμένη
στον ντοματοχυμό, το κρασί, λίγο αλάτι και τα καλαμαράκια σουρωμένα
από τον χυμό τους. Μαγειρεύουμε μαζί για 5 λεπτά. Mεταφέρουμε τα
καλαμάρια με τη σάλτσα τους σε πυρέξ, ρίχνουμε το νερό ή τον ζωμό και
προσθέτουμε το ρύζι. Aνακατεύουμε απαλά και ψήνουμε το γιουβέτσι στους
180°C για 30 περίπου λεπτά. Σερβίρουμε με μαϊντανό ψιλοκομμένο και
μαύρο πιπέρι.

Γαλέος με σκορδαλιά
Συνταγή: Κώστας Tσίγκας, Styling: Elena Jeffrey, Food styling: Μάκης Γεωργιάδης Ηλίας Δεμιρτζόγλου

Υλικά για 4-6 άτομα
Προετοιμασία 10 λεπτά
Αναμονή 1 ώρα
Μαγείρεμα 15 λεπτά
Υλικά
-800 γρ. γαλέο
-1/2 λεμόνι (τον χυμό του)
-2 κουταλιές ξίδι από κόκκινο κρασί

Συνταγή: Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Styling: Elena Jeffrey,
Food styling: Μάκης Γεωργιάδης, Ηλίας Δεμιρτζόγλου,
Φωτογραφία: StudioM.com

Υλικά για 4 άτομα
Προετοιμασία 10 λεπτά
Μαγείρεμα 20 λεπτά
Υλικά
-400 γρ. λινγκουίνι
-200 γρ. γαρίδες καθαρισμένες
-300 γρ. μύδια
-1/2 φλιτζάνι λάδι
-2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
-600 γρ. ντομάτα τριμμένη
-1 πιπεριά καυτερή (χωρίς σπόρια, ψιλοκομμένη)
-1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
-αλάτι, πιπέρι
-2 κουτ. σούπας ψίχουλα ψωμιού
-μαϊντανό ψιλοκομμένο
Eκτέλεση
Τσιγαρίζουμε στο λάδι το σκόρδο και την καυτερή
πιπεριά για 1 λεπτό. Ρίχνουμε την τριμμένη ντομάτα,
τη ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι. Μαγειρεύουμε για 15
λεπτά ακόμα μέχρι να δέσει η σάλτσα. Προσθέτουμε
τα θαλασσινά και συνεχίζουμε για 2-3 λεπτά ακόμα.
Στο μεταξύ βράζουμε τα λινγκουίνι σε αλατισμένο νερό
για 2 λεπτά λιγότερο από τις οδηγίες του πακέτου και
αφού τα σουρώσουμε, τα ανακατεύουμε με τη σάλτσα.
Μεταφέρουμε σε ταψάκι, πασπαλίζουμε με τα ψίχουλα
και ψήνουμε στο γκριλ για 3-4 λεπτά. Πασπαλίζουμε με
τον μαϊντανό και σερβίρουμε αμέσως.

Cheesecake λεμόνι, με γιαούρτι
ΑΝΝΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ
Φωτογραφία: ΑΚΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

Υλικά (για 4 άτομα)

Υλικά (για φόρμα 25 εκ.)
• 500 γρ. ανθότυρο
• 100 ml κρέμα γάλακτος
• 300 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
• 4 κουτ. σούπας μέλι θυμαρίσιο
• χυμός + ξύσμα από 1 λεμόνι
• 15 γρ. φύλλα ζελατίνης

• 700 γρ. φιλέτα από

Για τη βάση

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Γιουβέτσι με καλαμαράκια

Λινγκουίνι αραμπιάτα
με γαρίδες και μύδια

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 27.01.2017

Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

στήθος κοτόπουλου, σε
μέτρια κομμάτια
• 250 γρ. κριθαράκι
χοντρό ή 180 γρ. ρύζι
κίτρινο (για σπυρωτό
πιλάφι)
• 100 ml Μαυροδάφνη
(ή ξηρό κόκκινο κρασί
με 1 κουταλιά μέλι)
• το λευκό και το τρυφερό πράσινο μέρος από 8 φρέσκα
κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
• 40 ml ελαιόλαδο
• 1½ κουτ. γλυκού κάρι
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Σε μια βαθιά κατσαρόλα με μπόλικο αλατισμένο
νερό που κοχλάζει βράζουμε το κριθαράκι ή το
ρύζι, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Tο
σουρώνουμε και το κρατάμε στην άκρη.
Παράλληλα, σε ένα μεγάλο τηγάνι, κατά προτίμηση
αντικολλητικό, ή σε μια ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνουμε
το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά.
Πασπαλίζουμε το κοτόπουλο με αλάτι, πιπέρι και
τη μισή ποσότητα από το κάρι και το σοτάρουμε
για περίπου 5 - 6 λεπτά από όλες τις πλευρές, μέχρι
να ροδίσει καλά. «Σβήνουμε» με τη Μαυροδάφνη,
χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοψήνουμε το κοτόπουλο
για περίπου άλλα 4 - 5 λεπτά ή μέχρι να γίνει. Βγάζουμε
το κοτόπουλο σε μια πιατέλα και το αφήνουμε στην
άκρη.
Αδειάζουμε τα υγρά από το σκεύος σε ένα μπολ. Στο
ίδιο σκεύος βάζουμε τα κρεμμυδάκια και τα σοτάρουμε
σε δυνατή φωτιά, για περίπου 2 - 3 λεπτά, μέχρι να
μαλακώσουν λίγο. Αποσύρουμε, ρίχνουμε το κριθαράκι
ή το ρύζι, το υπόλοιπο κάρι, τα υγρά που κρατήσαμε και
ανακατεύουμε απαλά. Σερβίρουμε το κοτόπουλο με τη
γαρνιτούρα του.
Τι πίνουμε
Το «δυνατό» κάρι θέλει στα ποτήρια ένα ξηρό Gewurztraminer.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

• 100 γρ. λευκά
αμύγδαλα
• 120 γρ. βούτυρο
αγελάδος
• 250 γρ. μπισκότα
τύπου digestive
Διαδικασία
Για τη βάση: Χτυπάμε τα μπισκότα και
τα αμύγδαλα στον πολυκόφτη μέχρι να
θρυμματιστούν. Αδειάζουμε σε μπολ. Λιώνουμε
το βούτυρο σε ένα μπρίκι και το ρίχνουμε στο
μπολ με τα μπισκότα και αμύγδαλα.
Ανακατεύουμε καλά μέχρι να σχηματιστεί ένα
μείγμα σαν βρεγμένη άμμος. Αδειάζουμε σε
φόρμα (αν έχουμε με αποσπώμενο πάτο) και
πιέζουμε καλά με τα δάχτυλά μας ώστε να
καλύψουμε τον πυθμένα και να σχηματιστεί μια
ισόπαχη στρώση.
Για την κρέμα: Μουλιάζουμε για 10 λεπτά τα
φύλλα ζελατίνης σε ένα μπολ με κρύο νερό.
Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε το ανθότυρο,
το γιαούρτι, τον χυμό, το μέλι και το ξύσμα
και τα χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να
ομογενοποιηθούν. Ζεσταίνουμε λίγο την κρέμα
γάλακτος μέχρι να γίνει χλιαρή.
Στύβουμε τις ζελατίνες με τα χέρια μας και
τις ανακατεύουμε με την κρέμα γάλακτος.
Αδειάζουμε στο μείγμα με το ανθότυρο και
χτυπάμε στο μίξερ για να αναμειχθούν.
Αδειάζουμε την κρέμα στη βάση με τα μπισκότα,
τη στρώνουμε ομοιόμορφα και αφήνουμε στο
ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες, για να σφίξει.
Σερβίρουμε με μαρμελάδα λεμόνι ή με γλυκό
κουταλιού λεμόνι.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Statement by the Prime Minister of Canada
on the Inauguration of Donald J. Trump as
President of the United States of America
January 20, 2017
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on the inauguration of Donald
J. Trump as President of the United States of America:
“On behalf of the Government of Canada, I would like to extend my congratulations to Donald J. Trump
on his inauguration as 45th President of the United States of America.
“Canada and the United States have built one of the closest relationships between any two countries in
the world. This enduring partnership is essential to our shared prosperity and security.
“Together, we benefit from robust trade and investment ties, and integrated economies, that support
millions of Canadian and American jobs. We both want to build economies where the middle class, and
those working hard to join it, have a fair shot at success.

of Turkey was founded in 1923.
But the reality on the ground
may not comport with Mr. Erdogan’s visions. There is little
reason to believe that he can
recreate the prestige and the
expanse of the Ottoman Empire in a 21st-century world.

Syria is an even more clear-cut
example of the gulf between
Ankara’s ambitions and its ability to cope with Middle Eastern
realities. Today, a swath of
territory on Syria’s border with
Turkey is administered by the
Syrian branch of the P.K.K., the
Democratic Union Party. Turkey
regards the group as a terrorist
organization, while the United
States and the European Union
consider it a key ally in the fight
against the Islamic State. In
August, the Syrian Kurds, with
American support, were poised
to gain control of a long strip
along the Turkish-Syrian border.
Once this became clear, Turkey,
together with its Syrian proxies,
launched a military operation
to push back the Kurds and the
Islamic State.

Turkey has a military presence
in northern Iraq that dates back
to the second half of the 1990s,
when the Kurdistan Workers’
Party, or P.K.K., with which the
Turkish government has been
at war for more than 30 years,
established camps there. More
recently, in anticipation of the
fall of the Islamic State, Turkish troops have set up a base
near Mosul. A.K.P.-supporting
pundits have argued that in the
post-Islamic State order, northern Iraq should be administered
by Turkish-backed Sunni Arabs,
Sunni Kurds and Sunni Turkmens — not the Shiite-dominated government in Baghdad.

It was a success — of sorts.
Turkey and its proxies gained
control of an area that they
used to create a buffer zone
between two Syrian Kurdish-administered territories. Iran and
Russia, too, were happy to see
the American-backed group’s
ambitions checked. If Syria’s
Kurds were to achieve independence with American assistance,
Moscow and Tehran feared, they
could be counted on to remain
an American ally and perhaps
even to host American military
bases, threatening Iranian and
Russian interests. Accordingly,
by using Turkey to beat the Syrian Kurds, Moscow and Tehran

“Canada and the United States have unparalleled cooperation on matters of national security, and have
always worked side by side to protect our citizens and ensure our shared border is secure.
“We look forward to working with President Trump, the U.S. Administration, the 115th Congress, and
officials at the state and local levels to restore prosperity to the middle class on both sides of the border,
and to create a safer and more peaceful world.”

The Failure of a Neo-Ottoman
Foreign Policy

A

lmost a century after the
disintegration of the Ottoman Empire, Turkey’s
president, Recep Tayyip Erdogan, and his supporters believe
that they can restore the empire’s
former glory. Stroll through the
streets of any Turkish city and
you will see car windows emblazoned with the imperial seals of
Ottoman sultans, who are also
commemorated in the names of
new multibillion-dollar building
projects.
Mr. Erdogan, the country’s leader for 14 years, is the one chiefly
responsible for putting the
Ottoman Empire at the center of
Turkey’s collective imagination.
The Ottoman sultans doubled
as the caliphs of the Muslim
world, which is not lost on the
supporters of Mr. Erdogan’s
Justice and Development Party,
or A.K.P. The chairman of the
A.K.P.’s youth wing recently
declared Mr. Erdogan “president

of all the world’s Muslims.”
Yusuf al-Qaradawi, a prominent
Qatar-based cleric associated
with the Muslim Brotherhood,
similarly regards Turkey’s president as “the hope of all Muslims
and of Islam.”
These ambitions seem to have
an especially pronounced effect
on Turkey’s Middle East policy.
After Syria’s civil war began in
2011, Ankara sought to replace
the regime of President Bashar
al-Assad with Islamist allies.
To that end, it sponsored armed
groups that would do its bidding
in Syria, groups named for Ottoman rulers like the Sultan Murad
Brigade and the Sultan Mehmed
the Conqueror Brigade.
In recent months, Mr. Erdogan
has lamented that Mosul, a
major hub in Ottoman times and
now one of Iraq’s most important cities, was left outside Turkey’s borders when the Republic

They are overestimating Turkey’s influence among Iraq’s
Sunnis, though. A significant
percentage of Sunni Arabs there
still support the Islamic State,
according to reports, and Turkey’s Sunni Arab proxies in Iraq
are quite weak, consisting of just
a few thousand armed men who
are no match for the jihadists.
Moreover, the government in
Baghdad, far from seeing Mr.
Erdogan as “the president of all
Muslims,” considers the Turkish
military an occupying force.
Recently, thousands protested
outside the Turkish Embassy in
Baghdad with placards reading,
“The Ottoman occupation is
over.”

hope to drive them away from
the United States and into their
own arms.
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Mr. Erdogan believes it is
Turkey’s historical destiny to
champion a Muslim world bullied by the West. Yet the current
Turkish-Russian cooperation is
fragile. Turkey is still one of the
biggest patrons of the Syrian
rebels, while Russia is Mr. Assad’s staunchest backer. Moreover, Turkey is still a member of
NATO, and remains intertwined
with the European Union, albeit
more for economic than for
political reasons.
Just as Turkey can never reprise
its Ottoman-era role in the
Middle East, so too it cannot
afford to align itself exclusively
with authoritarian regimes and
strongmen. Turkey sends around
half its exports to the European
Union, and its economy is kept
afloat by European investment.
Joining the Shanghai Cooperation Organization would be
paltry compensation for what
it would give up by spurning
Europe.
Turkey’s economy is already
feeling the repercussions of Mr.
Erdogan’s policies: The Turkish
currency has fallen by some
20 percent against the dollar
over the past 11 months. After
the July 15 coup attempt, the
government declared a state of
emergency that has allowed it
to bypass Parliament and rule
by decree. Numerous journalists
and opposition politicians have
been arrested. The outlook is so
grim that foreign investment has
begun to flee the country.
Even the deputy prime minister
for economic affairs recently
admitted that Turkey is going
through “its toughest period
since the end of the First World
War,” when the Ottoman Empire
collapsed. The Turkish people
cannot be lulled to sleep forever
with fictions of an Ottoman
revival. Soon, they will have to
wake up and face the unpleasant
reality
The Failure of a Neo-Ottoman
Foreign Policy from NY Times
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
καταραμένων».
Οι φιλοξενούμενοι δεν ήταν
διατεθειμένοι να σταματήσουν την
ξέφρενη πορεία τους, στο «AEL
FC ARENA». Και το έδειξαν με
το καλησπέρα. Από τη στιγμή
που ο Μάνταλος σφύριξε για το
εναρκτήριο λάκτισμα, οι παίχτες
του ΠΑΟΚ ανέλαβαν τον έλεγχο.
Ήταν σοβαροί, συγκεντρωμένοι,
πίεσαν την γηοπεδούχο και την
«έκλεισαν» στην περιοχή της.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 72-59
τον «μισό» Ολυμπιακό, αλλά
παρέμεινε δεύτερος
30 Ιανουαρίου 2017,
με τον Πανιώνιο και την Ξάνθη. Η
ΑΕΛ από την πλευρά της παραμένει

στη 13η με 16 βαθμούς. Δηλαδή
μια... ανάσα από τη «ζώνη των

Δεν επέτρεπαν στους παίχτες της
να κρατήσουν την μπάλα και να
«χτίσουν» επιθέσεις.

“Alexander The Great” Association of Northern Greeks
(Macedonia & Thraki)
Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύθηκε τις πολλές απουσίες του Ολυμπιακού και
κατάφερε να τον νικήσει στο ΟΑΚΑ με 72-59.
Ωστόσο ο Ολυμπιακός κράτησε τη διαφορά του πρώτου ματς (+25) και
συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος διατηρώντας το
απόλυτο πλεονέκτημα για τα πλέι οφ.
Πρώτος σκόρερ των «πρασίνων» ήταν ο Ρίβερς με 26 πόντους. Από τον
Ολυμπιακό που αγωνίστηκε χωρίς τους Λοτζέσκι, Γιανγκ, ενώ
ο Σπανούλης αποχώρησε τραυματίας στο τέλος του 1ου δεκαλέπτου,
ξεχώρισε ο Πρίντεζης με 14 πόντους.
Τα δεκάλεπτα:12-20, 31-28, 48-45, 72-59
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τσάβι Πασκουάλ):Σίνγκλετον 20(2), Ρίβερς 26 (6),
Τζέιμς 12 (2), Φώτσης, Παππάς 2, Φελντέιν 4, Χαραλαμπόπουλος 2,
Γκάμπριελ 2, Τζεντίλε,

Επελαύνει ο Ολυμπιακός: Πέρασε
νικηφόρα και από τη Βέροια

Ο

Άνω: Το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκδήλωση της κοπής της πίατας του συλλόγου.

Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος» των Μακεδόνων της Βρετανικής Κολομβίας, έκοψε την πίτα για τα μέλη του
συλλόγου το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017, στο ελληνικό κοινοτικό κέντρου.
Η δραστηριότητα του συλλόγου των Μακεδόνων είναι γνωστή στην παροικία μας και πάντα έχουν επιτυχίες στις
εκδηλώσεις, διότι ξέρουν τον τρόπο το πως να διασκεδάσουν και να δώσουν κέφι στα μέλη και στους φίλους που
παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις τους χωρίς να επηρεάζονται από τον αριθμό του κόσμου.

29 Ιανουαρίου 2017

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση του κ. Νίκου Στρατιδάκη.

Επελαύνει ο Ολυμπιακός που πέρασε νικηφόρα με 2-1 και από τη Βέροια,
στο ματς που έκλεισε την «αυλαία» της 18ης αγωνιστικής της Super
League.
Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός αύξησε κι άλλο τη διαφορά από τους διώκτες
του, που όλοι εκτός του ΠΑΟΚ, έφεραν ισοπαλίες.
Οι Φορτούνης στο 11′ και Μιλιβόγεβιτς στο 35′ τα γκολ των
«ερυθρολεύκων», ο Σαρπόνγκ στο 24′ ισοφάρισε προσωρινά για τους
γηπεδούχους.
ΒΕΡΟΙΑ (Τόλης Τερζής): Λόπεθ, Βασιλαντωνόπουλος, Μαλόν, Μελίσσης,
Τόμας (78′ Παπαδόπουλος), Καλί, Στόιτσεφ (72′ Μπελάιντ), Ασίγκμπα (46′
Αντονιάν), Κάλβο, Καπετάνος, Σαρπόνγκ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πάουλο Μπέντο): Καπίνο, Νικολάου, Ντε Λα Μπέγια,
Ρέτσος, Βιάνα, Μιλιβόγεβιτς, Μάριν (61′ Ελιουνούσι), Φορτούνης (92′
Μπουχαλάκης), Ανδρούτσος, Σεμπά, Ιντέγε (83′ Καρντόσο).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΞΕΦΡΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 0-2
Το σερί του ΠΑΟΚ δε σταμάτησε
τον κάμπο. Επικράτησε της ΑΕΛ
με 2-0, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι
για την 11η αγωνιστική της Super
League. Με το οποίο «πέφτει η
αυλαία» και του πρώτου γύρου.
Ο δικέφαλος μετράει, πλέον, 5

συνεχόμενες νίκες, πετυχαίνοντας
10 γκολ χωρίς να δεχτεί κανένα. Με
τέτοια στατιστικά, η αντεπίθεση
των «ασπρόμαυρων» έφερε – το
επιθυμητό γι’ αυτούς - αποτέλεσμα.
Και πλέον βρίσκονται στη 2η θέση
με 32 βαθμούς, όπου συγκατοικούν

Στα σκαριά η συμμαχία
Γερμανίας-Κίνας…
Δευτέρα 30/01/2017 kontranews.gr

Το ΄χει πει και ο… Νοστράδαμος!
ΜΕΧΡΙ τώρα όλα τα μεγάλα γεγονότα που έχουν γίνει
στην Ελλάδα και τον κόσμο, η εφημερίδα μας σας τα είχε
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΙΛΛΕΙ και σας τα είχε εξηγήσει.
ΣΕ ΑΝΥΠΟΠΤΟ χρόνο σας είχαμε γράψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
θα γινόταν κυβέρνηση και ο Τσίπρας πρωθυπουργός και οι
περισσότεροι Έλληνες τότε γέλαγαν.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ μάλιστα να είχε γίνει και …μεγάλος
εθνικός ηγέτης στη χώρα μας, αν οι ξένοι δεν του είχαν
στήσει τόσες πολλές ΠΑΓΙΔΕΣ κι αν δεν τον ΕΞΕΒΙΑΖΑΝ
βάζοντας του, το μαχαίρι στο λαιμό…
ΑΚΟΜΑ και τώρα ο Αλέξης μπορεί να γίνει ο εθνικός μας
ήρωας, αν βρει το κουράγιο και την δύναμη και πει στους
Γερμανούς: Ή διαγράφετε ολόκληρο το χρέος, ή φεύγουμε
και σας τινάζουμε στον αέρα την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΙΧΑΜΕ προβλέψει το BREXIT και σας το γράφαμε, όταν
όλος ο κόσμος, ίσως και εσείς που μας διαβάζατε, είχατε
χάψει τη διεθνή προπαγάνδα, ότι η Αγγλία θα έμενε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει τον… μπακαλόγατο της
Γερμανίας!...
ΕΙΧΑΜΕ επίσης προβλέψει τη ΝΙΚΗ του Τραμπ στη
Αμερική, όταν η παγκόσμια κοινή γνώμη θεωρούσε σίγουρη
την εκλογή της Χίλαρι Κλίντον!..
ΕΧΟΥΜΕ γράψει ότι ο Τραμπ θα συμμαχήσει με την
Αγγλία και την Ρωσία και θα εξελιχτεί σε μεγάλο πολιτικό
που θα φέρει την ΕΙΡΗΝΗ στον κόσμο, θα ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ
τους πολέμους και θα ΞΕΠΕΙΝΑΣΕΙ τους φτωχούς λαούς…
ΣΗΜΕΡΑ, πάμε πιο κάτω και σας λένε ότι η Γερμανία, που
ποτέ δε σταμάτησε να σκέφτεται και να μελετά με πιο τρόπο
θα κυριαρχήσει στον κόσμο, ότι για να γλυτώσει την
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, πολιτική και οικονομική, που θέλει να
της επιβάλει ο Τραμπ και γι΄ αυτό καθυστέρησε τόσο πολύ
να κάνει ένα τηλεφώνημα στην Μέρκελ,- που χε… σκάσει
από το κακό της από την ΠΡΟΣΒΟΛΗ που δέχθηκε - έχει
αρχίσει τις μυστικές συνομιλίες με τους… Κινέζους, για να
δημιουργήσουν το αντίπαλο δέος στη συμμαχία Αμερικής –
Αγγλίας – Ρωσίας.
ΜΗ ΓΕΛΑΤΕ! Σας μιλάμε πολύ σοβαρά και σας δίνουμε
άκρως απόρρητες πληροφορίες…
ΣΙΓΑ, μην καθόταν με σταυρωμένα τα χέρια οι μαθημένοι
σε πολέμους Γερμανοί, για να τους… «σφάξει» ο Τραμπ.
ΣΤΟ Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Γερμανοί πήραν τους
Γιαπωνέζους για συμμάχους, με αποτέλεσμα να τους
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ οι Αμερικανοί, μόνο με δύο «βόμβες»
που τους ρίξανε στην Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, ενώ και η
ίδια η Γερμανία τελικά, δεν γλίτωσε από την καταστροφή…
ΤΩΡΑ, πήγαν και βρήκαν τους Κινέζους και συζητούν
πρώτα με ποιόν τρόπο θα αντιμετωπίσουν τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ των Αμερικανών και δεύτερον, πως θα
οργανωθούν για να ξεκινήσουν πάλι
ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΕΜΟ, γιατί όπως φαίνεται η
Γερμανική φυλή κάθε 50 ή 100 χρόνια θα πρέπει να
αιματοκυλάει την ανθρωπότητα...
ΕΜΕΙΣ χωρίς να πιστεύουμε τις διάφορες …αηδίες που
«γράφουν» κάποιοι «λαϊκοί σοφοί», σας λέμε ότι την
συμμαχία Γερμανών και Κινέζων, την αναφέρει και ο …
Νοστράδαμος!...
Αλλά γιατί να περιμένουμε να διαβάσουμε τις διάφορες
«προφητείες», που μέσα σε χιλιάδες ψέματα που
γράφουν, ανά τους αιώνες, όλο και κάποιες από αυτές θα
επαληθεύονται, αφού όποιος βάλει κάτω τη ΛΟΓΙΚΗ και
την ΙΣΤΟΡΙΑ βλέπει καθαρά ότι η συμμαχία Γερμανία και
Κίνας είναι πλέον σίγουρη..
«Κ» Αρθρογράφος
Γιώργος Α. Κουρής
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΓΕΛΟΙΟ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ!!!
ΚΑΛΗ Χρονια!!!
- Το υπόθετο που σου έγραψα το
παίρνεις;
- Όχι, γιατρέ μου, γιατί μου κολλάει
στα δόντια.
Στο σπίτι του γιατρού χτυπά το
τηλέφωνο. Το σηκώνει ο ίδιος και
ακούει την φωνή ενός συναδέλφου
του:
- Κώστα, χρειαζόμαστε τέταρτο για
το πόκερ.
- Έρχομαι αμέσως, ψιθυρίζει αυτός.
- Αγάπη μου, είναι κάτι σοβαρό;
ρωτάει η σύζυγος του γιατρού.
- Πολύ! Να φανταστείς είναι ήδη
τρεις γιατροί εκεί!
- Γιατρός: Δε βρίσκω σαφή αίτια
για τα συμπτώματα σας. Μάλλον
φταίει το ποτό...
- Εντάξει γιατρέ. Να ξανάρθω όταν
θα ξεμεθύσετε;
- Γιατρέ νομίζω ότι χρειάζομαι
γυαλιά.
- Κύριε εδώ που μπήκατε είναι
ταχυδρομείο.
- Γιατρέ, κατάπια το κλαρίνο μου.
- Είστε τυχερός που δεν είστε
πιανίστας.
- Γιατρός: Μα, 100 ευρώ για
δουλειά λίγων λεπτών; Ούτε εγώ
που είμαι γιατρός δε παίρνω τόσα.
- Υδραυλικός: Το ξέρω κύριε. Κι
εγώ γιατρός ήμουνα...
- Βήχετε πιο άνετα σήμερα το πρωί!
- Προπονιόμουνα όλο το βράδυ
γιατρέ.
- Αγαπητέ μου από τις εξετάσεις
φαίνεται ότι δυστυχώς σας μένουν
24 ώρες ζωή, αλλά αυτό δεν είναι το
χειρότερο.
- Μα τι λέτε γιατρέ; Τι θα μπορούσε
να ‘ναι χειρότερο;
- Σας ψάχνω να σας το πω από
χτες...
- Γιατρέ, μερικές φορές έχω έντονη
επιθυμία να πεθάνω. Τι να κάνω;
- Αφήστε το σε μένα.!!!
- Γιατρέ μου, η καρδιά μου χτυπάει
ακανόνιστα.
- Μην ανησυχείτε. Σε λίγο θα
σταματήσει!!!
- Γιατρέ, πάσχω από αμνησία.
- Τότε θα πληρώσετε
προκαταβολικά.
- Γιατρέ, δε μπορώ να σταματήσω
να λέω ψέματα.
- Και περιμένετε να σας πιστέψω;
- Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω τσάι
με πονάει το δεξί μου μάτι.
- Το κουταλάκι το βγάζετε απ το
φλυτζανι;
- Γιατρέ, συνεχίζω να βλέπω τις
κηλίδες που σας είχα πει.
- Δεν σας βοήθησαν τα καινούργια
γυαλιά;
- Πώς! Τώρα βλέπω τις κηλίδες
καλύτερα.
- Γιατρέ, έσπασα το χέρι μου σε δυο
μέρη.
- Να αποφεύγετε αυτά τα δύο μέρη.
- Γιατρέ μου, μπορώ να έχω και μια
δεύτερη γνώμη;
- Βεβαίως! Ελάτε ξανά αύριο.
- Κύριε μου, είστε υπερτασικός.
- Δεν το πιστεύω γιατρέ. Μπορώ να
έχω και μια δεύτερη γνώμη;
- Βεβαίως! Είστε και άσχημος.
- Να παίρνετε όλα τα χάπια που σας
έδωσα.
Το πρωί το κόκκινο χάπι με ένα
ποτήρι νερό,
το μεσημέρι το πράσινο χάπι με ένα
ποτήρι νερό,

και το βράδυ το μπλε χάπι με ένα
ποτήρι νερό.
- Μα τι έχω, γιατρέ μου;
- Δεν πίνετε πολύ νερό.
- Γιατρέ, κάθε πρωί που ξυπνάω
αισθάνομαι τρομερό πονοκέφαλο,
ναυτία και δεν με κρατάνε τα πόδια
μου. Μετά από ένα τέταρτο όμως,
όλα μου περνάνε... Τι να κάνω;
- Να σηκώνεστε ένα τέταρτο
αργότερα.
- Γιατρέ μου, κάθε βράδυ βλέπω τον
ίδιο τρομαχτικό εφιάλτη. Κάποιος
με κυνηγά να με σκοτώσει.
Τρέχω, τρέχω, τρέχω και φτάνω
μπροστά σε μια μεγάλη πόρτα με
τεράστια κόκκινη επιγραφή.
Σπρώχνω για να ανοίξω την πόρτα,
σπρώχνω, ξανασπρώχνω αλλά δεν
ανοίγει η ρημάδα!
Ο τύπος που με κυνηγά πλησιάζει
συνεχώς με το μαχαίρι στο χέρι.
Ουρλιάζω στον ύπνο μου και ξυπνώ
ιδρωμένος και κατατρομαγμένος.
- Μμμμ, ενδιαφέρον. Και δεν
μου λέτε, σας παρακαλώ, μήπως
θυμάστε τι γράφει η επιγραφή πάνω
στην πόρτα;
- “ΕΛΞΑΤΕ”...
- Γιατρέ, κάθε βράδυ βλέπω το
ίδιο όνειρο, ποντίκια να παίζουν
ποδόσφαιρο.
- Πάρε αυτά τα φάρμακα σήμερα το
βράδυ πριν κοιμηθείς και αύριο θα
είσαι καλά.
- Να τα πάρω από αύριο, γιατί
σήμερα έχουν τελικό;
ΕΤΟΙΜΑΣΕ ΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ..
Μπαίνει ένα άντρας φουριόζος στο
σπίτι του!
-Γυναίκα, κέρδισα το Τζόκερ,
ετοίμασε τις βαλίτσες μας...
- Αχ, μπράβο αντρούλη μου, και πού
πάμε;
- Εγώ στη Χαβάη, εσύ στη μάνα
σου....
ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ
Συζήτηση μεταξύ του Τοτού και του
μπαμπά του:
- Τοτέ, νομίζω ότι τώρα που έγινες
15, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για
το σεξ.
- Ναι πατέρα. Για πες μου, τι θες να
μάθεις;
ΘΕΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Ήταν ένας παπάς και πνιγόνταν
στην θάλασσα και περνάει ένα
καράβι:
- Παπά, έλα, πιάσε το σωσίβιο να
σωθείς.
- Όχι, τέκνον μου, δεν χρειάζεται,
εμένα θα με σώσει ο Θεός, λέει ο
παπάς.
Περνάει άλλο καράβι:
- Έλα, παπά, να σε σώσουμε! Θα
πνιγείς!
- Όχι, τέκνον μου, δεν χρειάζεται,
εμένα θα με σώσει ο Θεός, λέει πάλι
ο παπάς.
Περνάει τρίτο καράβι:
- Παπά, έλα να σε σώσουμε!
- Όχι, τέκνον μου, δεν χρειάζεται,
εμένα θα με σώσει ο Θεός, λέει
ξανά ο παπάς.
Με αυτά και με αυτά ο παπάς
πνίγεται, πάει στον παράδεισο και
λέει στον Θεό:
- Περίμενα να με σώσεις, και εσύ
τίποτα!
- Ρε βλάκα, τρία καράβια σου
έστειλα να σε σώσουνε, και εσύ με
έγραψες!
Ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Πλησίαζαν τα γενέθλιά του
Δημητράκη και σκέφτηκε ότι ήταν
μια καλή ευκαιρία να πει στη μαμά
του τι δώρο ήθελε.
- Μαμά, είπε ο μικρός Δημητράκης,
θέλω ένα ποδήλατο για τα γενέθλιά
μου.

Ο μικρός Δημητράκης ήταν ένας
μεγάλος φασαρτζής. Και στο
σχολείο και στο σπίτι όλο μπελάδες
δημιουργούσε. Έτσι λοιπόν η μαμά
του τον ρώτησε αν πιστεύει ότι
δικαιούται το δώρο.
- Φυσικά! είπε ο μικρός.
Η μαμά του, ήθελε να βάλει τον
γιο της να σκεφτεί τη συμπεριφορά
του όλο τον χρόνο που είχε
περάσει. Έτσι, του είπε να πάει
στο δωμάτιό του και να σκεφτεί
πως φέρθηκε όλους τους μήνες,
από τα προηγούμενα γενέθλιά του.
“Και μετά”, του είπε, “ γράψε ένα
γράμμα στον Θεούλη και εξήγησε
γιατί σου αξίζει το ποδήλατο!”
Έτσι, ο μικρός Δημητράκης πήγε
στο δωμάτιό του και άρχισε να
γράφει:
- ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟ “Αγαπητέ Θεούλη,
Ήμουν πολύ καλό παιδί φέτος
και θα θελα ένα ποδήλατο για τα
γενέθλιά μου. Το προτιμώ κόκκινο.
Ο φίλος σου, Δημητράκης”
Ο Δημητράκης όμως, ήξερε ότι
αυτά που έγραψε δεν ήταν αλήθεια.
Δεν ήταν και τόσο καλό παιδί.
Έτσι, έσκισε το πρώτο γράμμα και
ξανάρχισε:
ΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ “Αγαπητέ Θεούλη,
Είμαι ο φίλος σου, ο Δημητράκης.
Ήμουν καλό παιδί φέτος και θα
θελα ένα κόκκινο ποδήλατο για τα
γενέθλιά μου.
Σε ευχαριστώ,
Ο φίλος σου, Δημητράκης”
Ήξερε όμως ότι ούτε αυτό ήταν
αλήθεια. Έτσι, έσκισε κι αυτό το
γράμμα και άρχισε ξανά:
- ΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΟ “Αγαπητέ Θεούλη,
Ήμουν εντάξει τη χρονιά που
πέρασε. Θα ήθελα ένα ποδήλατο για
τα γενέθλιά μου.
Δημητράκης”
Ο Δημητράκης ήξερε ότι ούτε αυτό
το γράμμα μπορούσε να το στείλει
στο Θεό. Έτσι έγραψε το...
- ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΡΑΜΜΑ “Θεέ,
Ξέρω ότι δεν ήμουν καλό παιδί
φέτος. Λυπάμαι πραγματικά. Θα
γίνω καλό παιδί όμως αν μου
στείλεις ένα ποδήλατο για τα
γενέθλιά μου. Σε παρακαλώ...
Ευχαριστώ.
Δημητράκης”
Ο μικρός ήξερε όμως, ότι ακόμη κι
αν έλεγε αλήθεια, αυτό το γράμμα
δεν θα του έφερνε το ποδήλατο...
Τώρα πια ανησύχησε. Πήγε στην
κουζίνα και είπε στη μαμά του ότι
ήθελε να πάει στην εκκλησία. Η
μαμά σκέφτηκε ότι το “κόλπο” της
είχε πιάσει, μιας και είδε τον μικρό
να είναι σκεφτικός και λυπημένος.
- Πήγαινε, αλλά να γυρίσεις
γρήγορα.
Ο Δημητράκης πήγε στην εκκλησία
της γειτονιάς. Μπήκε μέσα κι έριξε
μια ματιά γύρω του να δει αν ήταν
κανένας άλλος εκεί. Προχώρησε
προς το ιερό και βρήκε μια εικόνα
της Παναγίας. Πολύ προσεκτικά
την ξεκρέμασε, την έχωσε κάτω
από το παλτό του κι έφυγε από την
εκκλησία τρέχοντας.
Μπήκε γρήγορα στο σπίτι του,
χώθηκε στο δωμάτιό του και πήρε
μολύβι και χαρτί...
- ΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΟ “Θεέ,
Έχω στα χέρια μου τη μάνα σου. Αν
θέλεις να την ξαναδείς, στείλε μου
το ποδήλατο...
(υπογραφή) Ξέρεις εσύ ποιος
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The AHEPA Family in Vancouver joins in presenting $14,000.00 in Scholarships

(Cont. from page 1)

iotopoulos Award of $1,00.00
was presented to Natacha

Bernadette Fallias
in various youth and dance

programs in each of our churches and communities. Currently,
Aphrodite is the youth director
at Sts. Nicholas and Dimitrios,
and is both head of Programs
and the Winter Camp Administrative director for Camp MET,
BC. She also teaches dance for
the Enosis dance group at St.
George and for the dance group
at Sts. Nicholas and Dimitrios.
Congratulations Aphrodite!
A $1,000.00 scholarship from
the Gladstone Chapter and
the AHEPA District was
presented to Kerrie Tsigounis.
She is presently attending the
University of British Columbia,
pursuing a Bachelor of Science
degree with a combined major
in chemistry and life sciences.
Her goal is to pursue a career in
the medical field. While studying and maintaining her grades
Kerrie is working at the Michael
Smith Laboratories as a research
assistant for the Neuro Electro
Project; a UBC Greek Student
Association member; tutoring at
Smart Kookie Tutorials and volunteering for the Stoke Recovery
Association of British Columbia
We join those whose letters of
reference accompanied your
application in congratulating you
on a job well done Kerrie!
The Nick Mesotopitis Family
Scholarship ($500.00) and the
George Mouzourakis Scholarship ($500.00) were presented
to Kallista Daphne Katevatis
Dittrick. She is a graduate of
West Vancouver Secondary

where she maintained a standing of student of Honours with
Distinction throughout her years
there, receiving an International Baccalaureate Certificate as
well as a Dogwood Certificate.
She is presently attending the
University of British Columbia
with plans to major in Film Production and we hope to see her
name alongside those other great
Greek Film and Art Directors
of the world. Kallista is also an
accomplished vocalist, percussionist and live stage performer.
We applaud you Kallista!
The Doctor Kostas Panag-

Schinas. She is a past recipient
of an AHEPA scholarship and
I would like to mention at this
time that all recipients can apply
every two years. Natacha has
always maintained a near perfect
grade point average throughout her post secondary studies

in both her undergraduate and
graduate studies. She has participated actively in her school
community and the community
at large. Natacha has completed
3 years of midwifery training in
Ontario. She is presently completing her final year, working
with women throughout pregnancy, birth and the postpartum.
She loves to support families
who come to the clinic. In her
free time she enjoys hiking, salsa
dancing and travelling. Félicitations Natacha!
Dimitrios Kantarakias was
the recipient of the Christos
Nicolaou Trade Scholarship of
$1,000.00. He is a graduate of
Sands Secondary in Delta where
he was treasurer of the Student
Counsel and an active participant in any and all high school
sports. He is presently attending
the British Columbia Institute of
Technology (BCIT) where he is
in his first year of Civil Engineering and a member of the
Student Branch of the Canadian
Association of Civil Engineers
(CACE). In his leisure time he
is a life guard and a swimming
instructor for the corporation of
Delta as well as being the holder
of a black belt in traditional Karate. He hopes to use his degree
in Civil Engineering to work as
a structural engineer on bridges
and large structures. We look
forward to seeing your name on
some building permit applications on the mega projects in
the lower mainland in the near
future. Good luck Dimitri!
Alexandra Schinas was the
recipient of the George Bonnis
Memorial Scholarship of
$1,000.00 named in honour of
his deceased family members
who held high ranking positions
in the AHEPA organization: his
two uncles Vassilis and Kostas
from Saskatchewan and his dear
brother Chris. Alexandra is a
graduate of Pinetree Secondary
and presently attending Douglas
College where she is enrolled in
the Bachelor of Science Nursing
program. Natasha’s accolades include the Douglas College Pres-

ident’s Entrance Scholarship, the
Honour role and the Dean’s list.
Natacha’s high academic standings have never been hampered
by her active participation in and
out of school. She is now active
in the Nursing Program’s student
leadership, collaboration and
simulation activities. She is an
accomplished pianist and tutors
young adults in both music and
academics. She also finds the

time to volunteer with the Barnet
Pinetree Lions Club youth
group. We join your teachers
Alexandra in congratulating you
in maintaining those high grades
and thank you for contributing to
your community. Très bien fait
Alexandra!
Sophia Argiroudis was the recipient of The Daughters of Penelope Scholarship ($500.00)
and the AHEPA District #26
($500.00) She is a fifth year
student at Simon Fraser University who is majoring in French
and minoring in English with a
goal of being a French Immersion elementary school teacher.
She recently completed seven
months of teaching English and
living abroad in Paris, France.
While there, her main role was
to create lessons that motivated
middle school students to speak
English. On the weekends, Sophia tutors French, English, and
math to students from grades
three to ten. Sophia is dedicated
to playing ultimate Frisbee once
a week on a women’s Vancouver
Ultimate League team. She feels
strongly about giving her time to
the St. George community. She
does this by volunteering and
throughout the past year, Sophia
has helped out with various
functions including participating
as a counselor for Camp Met’s
summer camp, helping run youth
events, and working with the
youth group ENA. She is also a
member of St. George’s newest
Greek dance group Enosis. , participating in a variety of dances
from the Greek islands. Finally,
Sophia has been working at
Olympia Pizza as a busser and
a server for the past six years.
We recognize your hard work
Sophia and congratulate you!
Stefania Kassaris received a
$1,000.00 Scholarship provided by the AHEPA District from
the generous donors who support our annual scholarship
program. She is currently in her
third year at the University of
British Columbia completing a

Major in Biology with a focus
in Genetics. Her A+ standing
has earned her the designation
of Science Scholar, a position on
the Dean’s Honour List for the
Faculty of Science, and an invitation to become a member of
the UBC chapter of the Golden
Key International Honors Society. Aside from her dedication
to her academic successes she
is also currently a volunteer at

BC Children’s Hospital, participating in the BC Children’s’
Hospital Miracle Weekend for
many years and more recently
participating in volunteer play
therapy with ill children. She is
an avid runner participating at
a variety of levels in the lower
mainland. . She plans to further
her education after by completing a graduate degree in the field
of clinical genetics. Well done
Stefania!
Stevia Hatzikiriakos also received a$1,000.00 Scholarship
provided by the AHEPA Dis
trict from the generous donors
who support our annual scholarship program. She is in her last
semester in the environmental
design program at the University
Of British Columbia School Of
Architecture. She is hoping to
pursue a career as an architect
and attend grad school in a year.
Her interests include photography and drawing, and taking the
lead role as director of archives
and branding in the Delta Gamma fraternity at UBC. She has
volunteered with the Canadian
National Institute for the Blind
in a variety of capacities raising
awareness and funds. Over the
past summers she has worked
as a summer student at Deloitte
Vancouver in various departments including the Graphics
Design Team and Recruitment
Department It was a pleasure reviewing your achievements and
we congratulate you Stevia!
Patricia Alexandropoulos received a $1,500.00 scholarship
provided with funds from the
Greek Orthodox Community
of East Vancouver. Tricia
is a graduate
of Sir Charles
Tupper Secondary where
she graduated
with honours
and is presently
registered in the
Practical Nursing Program
at Sprott Shaw

College where she continues to
be involved in her school community. Tricia has shown her
dedication to and appreciation
for her Greek heritage by being
actively involved with GOYA,
Greek Dancing, being a Sunday
school teacher and a counselor
and media representative for
Camp Metamorphosis. She also
finds the time to volunteer with
the BC Women’s and Children’s” Hospital. Very impressive Tricia!
Vanna Lymberopoulos received the Dimitrios and
Antonia Bonnis Scholarship of
$1,500.00.
Vanna is currently in her final
year of the Occupational Health
and Safety program at BCIT.
In addition to her dedication
to maintaining high academic
achievement she is dedicated to
providing safe and healthy work
environments for employees. To
achieve this, Vanna volunteers
with her study program on the
Program Advisory Committee and within the St. Paul’s
Hospital community. She also
was employed by the District
of Saanich over the summer
where she applied her Occupational Health and Safety skills
performing respirator fit testing,
risk assessments and writing safe
work procedures for the municipality. Upon her graduation she
plans on applying her quantitative skills from her Bachelor of
Science Degree to a career focus
of occupational hygiene. Well
done Vanna!
The AHEPA Family wishes to
congratulate all the recipients
and thank all those who make
the Annual Scholarship Dinner
such a success. If you are interested in applying for a scholarship please contact George
Vassilas at georgevassilas@
gmail.com or Bernadette Falias
at falias01@telus.net.
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 42 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
12

Τ

α ελληνικά σχολεία Βανκούβερ και περιχώρων την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 μετά τον Μέγα Εσπερινό
στην εκκλησία των Αγίων Νικολάου - Δημητρίου, ακολούθησε η γιορτή των τριών Ιεραρχών στην αίθουσα
της Ελληνικής Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ. Την γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο σεβ.
Μητροπολίτης κ. Σωτήριος, ο Γενικός Πρόξενος Βανκούβερ κ. Θάνος Ιωάννου, ο Προξενικός Λιμενάρχης κ.
Χαράλαμπος Μουζάκης Πλοίαρχος Λ. Σώματος, η επίτιμος Πρόξενος Κύπρου Τασούλα Μπέργκρεν, ο ιερέας π.
Τιμολέων Πράττας, ο π. Κων/νου Οικονόμου, ο π. Δωρ. Τρυφωνόπουλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορδόδοξης
Κοινότητας Ανατολικού Βανκούβερ κ. Κώστας Νικολάου, η Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ
κα Ελένη Νικολιδάκη, ο Πρόεδρος ΑΧΕΠΑ Golden West District No.26, Β.Κ., κ. Γιώργιος Βασσίλας, η Πρόεδρος
της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Καναδά κα Σαπφώ Ρασσιά, και η Αντιπρόεδρος Φιλοπτώχου Αδελφότητος στο
Βανκούβερ η κα Λιζέττε Πάππας. Επίσης παρευρέθηκαν γονείς, κηδεμόνες, γιαγιές και παππούδες. Ο Πρόεδρος
της ΑΧΕΠΑ κ. Γιώργος Βασσίλας και ο Πρόεδρος του Γκλανστον τμήματος ΑΧΕΠΑ κ. Ντίνος Κουρτέσης
επέδωσαν στους αντιπροσώπους των τεσσάρων σχολείων 500 δολλάρια σε κάθε σχολείο.
Η έναρξη της γιορτής άρχισε με τον χαιρετισμό και το καλωσόρισμα των επισήμων από τον Πρόεδρο κ. Κώστα
Νικολάου. Το πρόγραμμα παρουσίασε η κα Αναστασία Κατοχιανού, δασκάλα του σχολείου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Ανατολικού Βανκούβερ. Ομιλία για την ιστορία των Τριών Ιεραρχών, έγινε από την κα Βίκυ
Κώστα, δασκάλα του Σχολείου της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι απαγγελίες
ποιημάτων από μαθητές και μαθήτριες όλων των σχολείων. Στο τέλος ο Πρόεδρος κ. Κώστας Νικολάου ζήτησε
από τον Μητρολίτη να πεί δυο λόγια. Ο σεβασμιώτατος κ. Σωτήριος ευχαρίστησε τους γονείς, τους δασκάλους και
τα παιδιά των σχολείων για την απόδοση που είδε στην απαγγελία των ποιημάτων και αναφέρθηκε στην ανάγκη
απόκτησης ημερήσιου ελληνικού σχολείου και αναφέρθηκε σε παράδειγμα ημερήσιου σχολείου στον Ανατολικό
Καναδά. Στη συνέχεια μίλησε ο νεοαφιχθείς στο Βανκούβερ Γενικός Πρόξενος κ. Θάνος Ιωάννου, ο οποίος όπως
ανέφερε έμεινε κατάπληκτος από την εργασία που γίνεται στα ελληνικά σχολεία και την μετάδοση της ελληνικής
γλώσσας και αναφέρθηκε στην Αφρική που υπηρέτησε αν και η παροικία είναι πολύ μεγαλύτερη του Βανκούβερ,
δεν είχαν αυτή την πρόοδο των σχολείων που βρήκε εδώ. Τέλος τόνισε ότι θα συνεργασθεί με όλους στην παροικία
και θα βοηθήσει όσο μπορεί.
Τελειώνοντας η γιορτή ο Πρόεδρος της Κοινότητος κάλεσε όλους τους δασκάλους και δασκάλες να έρθουν μπροστά
και μαθητές μοίρασαν λουλούδια σε όλους.
Κώστας Καρατσίκης

Η δασκάλα κα Αναστασία
Κατοχιανού

Η δασκάλα κα Βίκυ Κώστα

Στιγμιότυπα από την γιορτή των Τρειών Ιεραρχών
συνέχεια και στη σελίδα 13

13

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας
υποδέχθηκε τα μέλη και τους φίλους της Κοινότητας στην διοργάνωση του
ετήσιου χορού της. Μέσα σε ένα ζεστό κλίμα φίλοι και τα μέλη διασκέδασαν
οικογενειακά και πέρασαν μια ευχάριστη βραδιά.

Σύντομο χαιρετισμό και τις ευχαριστίες του απηύθυνε ο κ. Αντώνης Ζήσκος
ως αντιπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους παρευρισκομένους
στο χορό. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητος του Σούρεη δεν
έχει ορκισθεί και περιμένον τον Δεσπότη να δώσει την εντολή στον ιερέα να
τους ορκίσει για να βγάλουν Πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Αν και απουσίαζαν πολλά μέλη, μετά την υπέροχη μακαρονάδα
με αρνί, άρχισε το κέφι και ο χορός που ενθουσίασε όλους. Ισως η απουσία
των μελών να οφείλεται και στην δυσαρέσκειά τους που δεν όρκισε ο ιερέας
τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αναμένοντας την άφιξη του
Δεσπότη λόγω των οικονομικών.
Κώστας Καρατσίκης

Τραγουδίστρια από Ελλάδα

LIVE
BOUZOUKI
NIGHT
AT

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
2411 Νanaimo Street, Vancouver.
To reserve table call: 604-253-8714
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ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΧΘΕΣ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΑΚΡΑΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Τραμπ: Προθεσμία 30 ημερών
στους στρατηγούς για παρουσίαση «Ιμια τουρς»
σχεδίου για να «νικηθεί το
για
το
επιτελείο
Ισλαμικό Κράτος»

του σουλτάνου

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ έδωσε
προθεσμία ως τα τέλη του
Φεβρουαρίου στους στρατηγούς
του προκειμένου να καταρτίσουν
και να του παρουσιάσουν ένα
σχέδιο για το πώς θα «ηττηθεί»
η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος
(ΙΚ).

Ηρθαν, έκαναν έναν περίπλου και απήλθαν, έχοντας βέβαια
εν τω μεταξύ φροντίσει να φωτογραφηθούν αφειδώλευτα...
προς τέρψιν του φιλοθεάμονος κοινού πίσω στη γείτονα, με
τα φιλοκαθεστωτικά τουρκικά μίντια να πανηγυρίζουν το νέο
«ανδραγάθημα».
ΕΘΝΟΣ 30 Ιανουαρίου 2017

ΕΘΝΟΣ On Line 29 Ιανουαρίου
2017
Ο Ρεπουμπλικάνος θέλει να
εκπληρωθεί μια από τις υποσχέσεις του κατά την προεκλογική του εκστρατεία, όταν επί μήνες χλεύαζε
και επέκρινε τον αργό ρυθμό της προόδου στον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών του ΙΚ.
Το σχέδιο θα πρέπει να περιέχει «μια διεξοδική στρατηγική για να νικηθεί το ΙΚ», κατά το κείμενο του
διατάγματος που υπέγραψε χθες βράδυ ο Τραμπ και δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο. Το
«περίγραμμα του σχεδίου για να νικηθεί το ΙΚ» πρέπει να παρουσιαστεί στον αμερικανό πρόεδρο εντός
30 ημερών.
Ο νέος υπουργός Άμυνας Τζέιμς Μάτις καλείται να βρει μέσα ώστε να δοθεί περισσότερη ελευθερία στα
στρατεύματα για να πολεμήσουν το ΙΚ «με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», να εξαπολυθεί μια επίθεση σε
όλα τα μέτωπα εναντίον των τζιχαντιστών, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Διαδικτύου, αλλά και να
προτείνει μηχανισμούς που θα επιτρέψουν να στερέψει κάθε χρηματοδότηση για τους τζιχαντιστές.
Το διάταγμα καλεί ακόμη τον Μάτις να βρει «νέους εταίρους του συνασπισμού» τον οποίο σχημάτισαν
οι ΗΠΑ εναντίον του ΙΚ.
Η Ρωσία κατέστησε ήδη σαφές χθες Σάββατο, έπειτα από μια τηλεφωνική συνδιάλεξη ανάμεσα στον
Τραμπ και τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, πως οι δύο άνδρες θέλουν μια «αληθινή συνεργασία
εναντίον του ΙΚ στη Συρία».
Αυτή όμως είναι μια επιλογή που οι αμερικανοί ανώτατοι αξιωματικοί αντιμετωπίζουν με μεγάλη
δυσπιστία, καθώς θεωρούν πως οι Ρώσοι επενέβησαν στη Συρία πάνω απ’ όλα για να υποστηρίξουν το
καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ.
Την Παρασκευή, ο Τραμπ πήγε στο Πεντάγωνο για να συναντήσει ανώτατους αξιωματικούς των
αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων και τους έθεσε το ερώτημα πώς μπορεί να επιταχυνθεί η εκστρατεία
εναντίον του ΙΚ.
Ο Ρεπουμπλικάνος δεν αποκλείεται να επιλέξει να ανατρέψει τη στρατηγική του προκατόχου του
Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος ήθελε να αποφύγει πάση θυσία την εμπλοκή αμερικανικών χερσαίων
δυνάμεων στις εχθροπραξίες και τις είχε περιορίσει σε συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο.
Παράλληλα αμερικανικά αεροσκάφη, όπως και αυτά του διεθνούς συνασπισμού, βομβαρδίζουν σχεδόν
καθημερινά τους τζιχαντιστές από το καλοκαίρι του 2014.
Η ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων ενδέχεται να επικεντρωθεί στη Συρία. Αμερικανικά
στρατεύματα μπορεί να αναπτυχθούν κατά μεγαλύτερους αριθμούς στο πλευρό των δυνάμεων
που μάχονται για να ανακαταλάβουν τη Ράκα, ανακηρυγμένη «πρωτεύουσα» του ΙΚ, σύμφωνα με
δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Μιχαήλ Γκορμπατσόφ: «Φαίνεται σαν ο κόσμος
να προετοιμάζεται για πόλεμο»
Mε άρθρο στο περιοδικό Time, ο πρώην
ηγέτης της Σοβιετικής Ενωσης κάνει
λόγο για μία νέα πυρηνική απειλή που
μοιάζει να είναι «πραγματική». Ο Μιχαήλ
Γκορμπατσόφ μάλιστα κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου σημειώνοντας πως η «απόλυτη
προτεραιότητα» σε όλο τον κόσμο θα πρέπει
να είναι η καταστροφή των όπλων.
«Κανένα πρόβλημα δεν επείγει περισσότερο
αυτή τη στιγμή από τη στρατιωτικοποίηση
της πολιτικής και τα όπλα. Αυτό πρέπει να
σταματήσει. Η κατάσταση είναι υπερβολικά
επικίνδυνη» σημειώνει στο άρθρο του ο 85χρονος πολιτικός καλώντας τον Ντόναλντ Τραμπ και τον
Βλαντιμίρ Πούτιν να συνεργαστούν για να «μειωθούν τα πυρηνικά όπλα» στον κόσμο.
Παράλληλα στο άρθρο σημειώνει πως ΗΠΑ και Ρωσία θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις κινήσεις
για ένα νέο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας
πυρηνικής απειλής.
Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ σημειώνει δε, πως «οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες ακούγονται όλο
και περισσότερο έτοιμοι για πόλεμο με τους σχολιαστές και τους δημοσιογράφους να συμμετέχουν
στην “πολεμοχαρή χορωδία”. Φαίνεται σαν ο κόσμος να προετοιμάζεται για πόλεμο» καταλήγει.
Πηγή: Η Καθημερινή

H ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων ποζάρει προς τέρψιν
του φιλοθεάμονος κοινού της γείτονος, με τα φιλοκαθεστωτικά
τουρκικά μίντια να πανηγυρίζουν για το «ανδραγάθημα»
Σύσσωμη η ηγεσία των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Χουλουσί Ακάρ μαζί τους αρχηγούς στρατού Ξηράς,
Ναυτικού και Αεροπορίας επιβιβάστηκαν το πρωί της Κυριακής
σε μία πυραυλάκατο και... συνοδεία φωτογραφικού συνεργείου,
παραβίασαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα προσεγγίζοντας τα Ιμια,
χωρίς ωστόσο να επιχειρήσουν... απόβαση.
Μόνο πόζαραν μπροστά στον φακό με φόντο τις βραχονησίδες και
αποχώρησαν, με την όλη «επίδειξη» να κρατάει «περίπου επτά
λεπτά».
«Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017, μία πυραυλάκατος του
τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού και δύο λέμβοι μεταφοράς ειδικών
δυνάμεων οι οποίες τη συνόδευαν, προσέγγισαν περί ώρας 11.00 το
συγκρότημα των ν. Ιμίων, όπου και παρέμειναν επί περίπου 7 λεπτά
στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, παραβιάζοντας κατά την κίνησή
τους τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Πού το πάνε οι Τούρκοι στο Αιγαίο
Το Λιμενικό
Από ελληνικής πλευράς, στην ως άνω θαλάσσια περιοχή υπήρχαν
σκάφη του Λιμενικού Σώματος καθώς και κανονιοφόρος του
Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία και παρακολουθούσαν συνεχώς την
κίνηση των τουρκικών σκαφών.
Με την είσοδο των τουρκικών σκαφών στα ελληνικά χωρικά
ύδατα αναλήφθηκαν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες
ειδοποίησης απομάκρυνσής τους. Τα τουρκικά σκάφη, ακολούθως,
απομακρύνθηκαν με προορισμό το λιμάνι της Αλικαρνασσού»,
σημειώνει στη σχετική ανακοίνωσή του το ελληνικό ΓΕΕΘΑ.
Η Αθήνα είχε, από τη μεριά της, «προετοιμαστεί» κατάλληλα
στέλνοντας στην περιοχή την κανονιοφόρο «Κραταιός», η οποία και
κάλεσε τους Τούρκους να αποχωρήσουν.{......}
Ψυχραιμία
Ο πολύ προσεκτικός (και κάθε άλλο παρά υποχωρητικός) τρόπος
με τον οποίο η ελληνική στρατιωτική ηγεσία ανταποκρίθηκε στις
χθεσινές τουρκικές προκλήσεις στα Ιμια αποτυπώνει ακριβώς αυτήν
τη διάθεση ψυχραιμίας.
Στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους οκτώ, το
ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έχει σκοπίμως αφήσει ασχολίαστες
τις προκλητικές δηλώσεις-ανακοινώσεις της τουρκικής ηγεσίας,
σεβόμενο την ανεξαρτησία της ελληνικής Δικαιοσύνης.
Το Μαξίμου έχει επίσης κινηθεί πολύ προσεκτικά, με το γραφείο
Τύπου του πρωθυπουργού να δίνει στη δημοσιότητα μόνο ένα πολύ
ισορροπημένο σχόλιο την περασμένη Παρασκευή.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
Canadian & Hellenic Rod & Gun Club

Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017, στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας Ανατολικού Βανκούβερ, ο σύλλογος
διοργάνωσε τον ετήσιο χορό και την απονομή βραβείων για τα μέλη.
Ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Πιλαρινός καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τους ευχήθηκε καλή διασκέδαση.
Πρόκειται για μια γιορτή με ζωντανή μουσική, ποτό και φαγητό στην οποία η κυνηγετική οικογένεια, οι φίλοι που
αγαπούν το ψάρεμα, και την φύση και όχι μόνο πέρασαν μια ξέγνοιαστη βραδιά διασκεδάζοντας μαζί με φίλους και
τις οικογένειές του. Η αίθουσα στολισμένη πολύ όμορφα με τα έλατα έδειχνε εορταστική, με γεμάτα κόσμο όλα τα
τραπέζια από άκρη σε άκρη ένοιωθαν όλοι την ζεστασιά και το κέφι.
Η ζωντανή μουσική ορχήστρα Γιάννη Σαχάμη, το υπέροχο φαγητό, ο μπακλαβάς, άναψαν το κέφι και το χορό
είχαμε καιρό να δούμε τόσο όμορφο γλέντι στην παροικία μας. Η μακαρονάδα με το ελάφι τα μεσάνυχτα, ήταν το
«κερασάκι της τούρτας» για τους καλοφαγάδες.
Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και στους μαγείρους, χάρισαν μια αξέχαστη χειμωνιάτικη
εκδήλωση στην παροικία. Ευχόμαστε να τους μιμηθούν και οι άλλοι οργανισμοί.
Κώστας Καρατσίκης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ
ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 16
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

Όταν η ΜΑΜΑ μου είπε ΨΕΜΑΤΑ
Συγγραφέας: Α. Σ. Δάρτζαλη
Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου
Εκδόσεις: Α. Α. ΛΙΒΑΝΗΣ
Μια μέρα ένα αγόρι πηγαίνει βόλτα με τη μαμά του. Μπαίνουν σε
ένα λεωφορείο γεμάτο
πολύχρωμους επιβάτες. Τι
συμβαίνει όταν σε μια στάση
κάνει την εμφάνισή του ο
ελεγκτής; Ζητά το εισιτήριο
από μια σοκολατένια κοπέλα με
ένα μωρό στο καρότσι. Και το
ζητά με άγριο τρόπο. Το αγόρι
τον ακούει και φοβάται. Όμως
η μαμά του αγοριού κάνει κάτι
πολύ περίεργο. Λέει ψέματα.
Δεν θέλω να αποκαλύψω
περισσότερα για τη
συγκεκριμένη ιστορία που με συγκίνησε βαθιά. Στην Ελλάδα του σήμερα
ίσως όλα να μην είναι τόσο γκρίζα όσο νομίζουμε. Η αλληλεγγύη και η
ανθρωπιά είναι το ουράνιο τόξο της ζωής μας. Κι ευτυχώς που υπάρχουν
τέτοια βιβλία για να μας το θυμίσουν αλλά και για να το “διδάξουν” και στα
παιδιά μας.
Με ευαισθησία η εικονογράφος στόλισε το όμορφο κείμενο με ζωγραφιές
που μιλούν στην καρδιά μας. Ένα αριστουργηματικό βιβλίο!

Λύκε, λύκε, είσαι εδώ;
Συγγραφέας: Βασίλης Κουτσιαρής
Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου
Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ
Το αγόρι της ιστορίας πηγαίνει στην Α’
Δημοτικού και του αρέσει πολύ. Μέχρι
που εμφανίζονται κάποια παιδιά της Ε’,
λύκοι κανονικοί κι όλο τον ενοχλούν.
Δεν μπορεί να μιλήσει στη δασκάλα
γιατί τότε…Αλίμονό του… Μια μέρα
όμως οι συμμαθητές του τον φωνάζουν
κοντά τους. Παίζουν όλοι μαζί και
αντιμετωπίζουν τους λύκους παρέα.
Μια ιστορία που μιλά, με διαφορετικό
τρόπο, για το bullying. Όταν
φοβόμαστε μοιάζουμε με γουρουνάκια
που μας κυνηγούν οι λύκοι. Όταν όμως
καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τους
φόβους μας τότε οι μάσκες πέφτουν.
Δεν είμαστε πια γουρουνάκια, ούτε
και οι άλλοι λύκοι. Είμαστε όλοι παιδιά. Η φιλία και η αλληλεγγύη είναι
σαν το μαγικό φίλτρο του Αστερίξ. Μας δίνει δύναμη να αντιμετωπίσουμε
δύσκολες καταστάσεις.
Η Αιμιλία Κονταίου με εξαιρετικό τρόπο αφηγείται την σταδιακή αλλαγή
των ηρώων. Ένα βιβλίο που συστήνω ανεπιφύλακτα.

ΠΟΙΗΜΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ
(Συνέχεια από σελίδα 15)

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016, έγιναν οι εκλογές για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ. Εψήφισαν διακόσια είκοσι εννέα μέλη. Έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 228 και ένα
άκυρο.

Κάτωθι είναι τα ονόματα που εκλέχθηκαν για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2017-2018
Μπόνης Ντίνος, Καραπιδάκη Έφη, Μπάκας Βασίλης, Στασσινόπουλος Κώστας, Νικολιδάκη-Soulsbury
Ελένη, Λιάπης Νικόλαος, Ζέλης Παναγιώτης, Ζιάκου Φανή, Φεργαδή-Κερασιώτη Ελένη, Σίψας Ελευθέριος,
Θωμοπούλου Ντιάνα, Παπαγεωργίου Κώστας, Τσατούχα Παναγιώτα, Παπαγεωργίου Γεώργιος, ΤζότσοληΣωτηροπούλου Μαρία, Δημοσθένους Παρασκευή, Ζη θάλεια, Κάβουρας Δημήτριος, Δέσποινα Φραγκολιά.
Κατόπιν εκλογών μεταξύ των συμβούλων εκλέχθηκε Πρόεδρος η Πάμελα Τσατούχας, Αντιπρόεδρος Ελένη
Νικολιδάκη, Β’ Αντιπρόεδρος Έφη Καραπιδάκη, Α’ Ταμίας Νταϊάνα Θωμοπούλου, Β’ Ταμίας Κώστας
Στασινόπουλος, Α΄Γραμματέας Θάλια Ζης, Β’ Γραμματέας Παρασκευή Δημοσθένους. Α’ Σκευοφύλακας Νίκος
Λιάπης,Β’ Σκευοφύλακας Ελευθέριος Σίπσας.
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GREEK SENIOR
CITIZENS SOCIETY
3634 West Broadway Vancouver
Οι υπερήλικες
‘Ελληνες του
Βανκούβερ το
Σάββατο 14
Ιανουαρίου 2017,
στην αίθουσα
του κέντρου
τους, έκοψαν την
πίτα για τα μέλη
του συλλόγου.
Επίσης το νέο
Διοικητικό
Συμβούλιο
τίμησε με
αναμνηστική
πλακέτα τον
κ. Γιάννη
Καπερνέκα για
την πολυετή
υπηρεσία του
στο Σύλλογο
ως Πρόεδρος
και για την
προσωπική του
εργασία σε
επισκευές
στην αίθουσα.

Hellenic Community of Vancouver Executive Board
Ρresident: Pamela Tsatouhas, Vice president : Helen Nikolidakis, 2nd Vice president: Effie Karapidakis, 1st
Treasurer: Diana Thomopoulos. 2nd Treasurer : Gus Stassinopoulos, 1st Secretary :Thalia Zis,
2nd Secretary: Paraskevi Demosten, 1st property guardian ; Nick Liapis, 2nd property guardian : Gerry
sipsas

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου
απείλησε τον Πάνο Καμμένο
με πόλεμο Ελλάδας-Τουρκίας
2 Φεβρουαρίου 2017

Ευθεία πρόκληση της
Τουρκίας προς την
Ελλάδα, δια του υπουργού
Εξωτερικών Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, ο οποίος
καταφέρθηκε κατά του
υπουργού Εθνικής Άμυνας
Πάνου Καμμένου για τη
ρίψη στεφάνου στα Ίμια ,
αλλά και τις δηλώσεις του
ότι «τα Ίμια είναι ελληνικό
έδαφος και η μετάβαση όχι μόνο του υπουργού Άμυνας, αλλά οποιουδήποτε
πολίτη εκεί είναι βόλτα στο σπίτι του».
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε ένα ρεσιτάλ προκλητικότητας και υποκρισίας
καλεί τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας «να λογικευτεί», όπως αναφέρει σε
δηλώσεις του στην εφημερίδα Hurriyet η οποία επιλέγει να τις φιλοξενήσει στο
πρωτοσέλιδό της.
«Ο Αλλάχ να μας φυλάξει», λέει ο Τσαβούσογλου, «αλλά αν γίνει κάποιο
δυστύχημα, τότε η βλάβη θα είναι ανεπανόρθωτη!».
Ο ισλαμιστής Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ομοϊδεάτης της Αλ Κάιντα και
του Ισλαμικού Κράτους, ανέφερε ότι «ο συνέταιρος της κυβέρνησης Τσίπρα,
που είναι ο ηγέτης της ακροδεξιάς, είναι ταυτόχρονα και Υπουργός Άμυνας
της Ελλάδας. Αυτός ο Υπουργός προκαλεί συνεχώς. Η Ελλάδα από παλιά κάνει
προκλητικές ενέργειες.
»Εμείς συμπεριφερόμαστε με λογική για να μην υπάρχει ένταση με την γείτονά
μας», δήλωσε ο θρασύτατος ισλαμιστής.

‘Ανω: Δύο στιγμιότυπα όπου ο ιερατικός
προϊστάμενος του ιερού ναού των Αγίων ΝικολάουΔημητρίου π. Τιμολέων Πράττας, τον περασμένο
μήνα επιβραβεύει με αναμνηστική καρφίτσα εκ
μέρος της Φιλοπτώχου Καναδά την κα Ελένη
Τσεμπερλή για τις υπηρεσίες της στην Κοινότητα ως
Πρόεδρος και μέλος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας
των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου.
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Ενα Βιάγκρα για τον εγκέφαλο
AΠE

Μ

ία ορμόνη που
ενισχύει τη
δραστηριότητα των
εγκεφαλικών περιοχών
που σχετίζονται με
το σεξ και τον έρωτα
εντόπισαν Βρετανοί
ειδικοί.
Προς τη δημιουργία
ενός «εγκεφαλικού
Βιάγκρα» στρέφονται
οι επιστήμονες μετά
τον εντοπισμό ορμόνης η
οποία, ως φαίνεται, ενισχύει
την επιθυμία για έρωτα και
σεξ. Αυτό ήταν τουλάχιστον
το συμπέρασμα μεγάλης
βρετανικής έρευνας με ελληνική
συμμετοχή.
Οι ειδικοί εντόπισαν την
ορμόνη κισπεπτίνη, η οποία,
όπως φαίνεται, ενισχύει τη
δραστηριότητα στις εγκεφαλικές
περιοχές που σχετίζονται με την
αγάπη και τον έρωτα.
Η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό
στάδιο, αλλά οι Βρετανοί
ειδικοί ελπίζουν ότι μελλοντικά
θα καταφέρουν με ένα χάπι,
το οποίο θα έχει ως δραστική
ουσία αυτήν την ορμόνη, να
θεραπεύουν τα ψυχοσεξουαλικά
προβλήματα, ενισχύοντας τη
σεξουαλική επιθυμία.
Οι ερευνητές του τμήματος
Ιατρικής του Ιμπίριαλ Κόλετζ,
με επικεφαλής τον καθηγητή
Ουάλτζιτ Ντίλο και τον
ελληνικής καταγωγής δρα
Αλέξανδρο Κομνηνό, ο οποίος
και υπογράφει την έρευνα,
δημοσιεύσαν τις διαπιστώσεις
τους στην επιθεώρηση Journal
of Clinical Investigation.
Προκειμένου να καταλήξουν
σε συμπεράσματα, οι
ειδικοί μελέτησαν 29 υγιείς
ετερόφυλους άνδρες. Κάποιοι
από αυτούς έκαναν ενέσεις
κισπεπτίνης ή έλαβαν
ψευδοφάρμακο, ενώ στη
συνέχεια κλήθηκαν να
παρατηρήσουν διάφορες εικόνες
που είχαν είτε ρομαντικό
περιεχόμενο είτε σεξουαλικό
ή τέλος αδιάφορο. Κατά την
περίοδο που κοιτούσαν τις
εικόνες υποβάλλονταν σε
μαγνητική τομογραφία.
Ετσι διαπιστώθηκε ότι η ένεση
της ορμόνης πυροδότησε
δραστηριότητα στις περιοχές

Έπιναν χυμό ντομάτας κάθε μέρα επί 2 μήνες:
Το αποτέλεσμα; Απίστευτο!
Δευτέρα 30/01/2017 kontranews.gr
Οι ντομάτες θεωρούνται
“υπερτροφή”

του εγκεφάλου που σχετίζονται
με το σεξ και τον έρωτα.
Ταυτόχρονα μειώθηκε η
αρνητική συναισθηματική
διάθεση των εθελοντών, πράγμα
που ανοίγει τον δρόμο και για
τη χρήση της κισπεπτίνης ως
αντικαταθλιπτικού. Τέλος,
διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες που
είχαν περιορισμένη ερωτική
διάθεση ήταν αυτοί που
ωφελήθηκαν περισσότερο.
Η κισπεπτίνη είναι μια
ορμόνη που παράγεται στον
ανθρώπινο οργανισμό και
ενεργοποιεί την παραγωγή
άλλων αναπαραγωγικών
ορμονών και γι’ αυτό τα
επίπεδά της αυξάνονται κατά
την εφηβεία. Θεωρείται, δε,
υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό
για τη μεγάλη ερωτική ορμή
των νέων σε ηλικία ανθρώπων.
Ωστόσο, όπως επισήμανε ο
δρ Κομνηνός, είναι ανάγκη να
πραγματοποιηθούν περαιτέρω
έρευνες, προτού η συγκεκριμένη
ορμόνη μπορέσει να αξιοποιηθεί
κλινικά.
Σε ζευγάρια
Η ορμόνη θα χορηγείται και σε
ζευγάρια που δυσκολεύονται
να αποκτήσουν παιδιά, όχι
λόγω βιολογικών αλλά λόγω
ψυχοσεξουαλικών διαταραχών.
Ετσι, όπως επισημαίνουν οι
ερευνητές, η επόμενη μελέτη
που έχει δρομολογηθεί θα
εστιάσει το ενδιαφέρον της
σε άνδρες, οι οποίοι, ωστόσο,
πάσχουν από ψυχολογικές
διαταραχές που έχουν
επιπτώσεις στη σεξουαλική τους
συμπεριφορά, όπως, εξάλλου,
και σε γυναίκες.
Γενικότερα η ενίσχυση της
σεξουαλικότητας είναι ένας
τομέας όπου έχει επικεντρώσει
το ενδιαφέρον της η σύγχρονη
επιστήμη.
Πηγή : APE (Kαθημερινή)

Για να αναδείξουν με έναν
ακόμα τρόπο το γιατί, ειδικοί
από το Πανεπιστήμιο της
Ταϊβάν αποφάσισαν να
πραγματοποιήσουν ένα
πείραμα.
Συγκέντρωσαν γυναίκες
διαφόρων ηλικιών,
σωματικού βάρους και
προέλευσης και τους
έδωσαν οδηγίες να πίνουν
καθημερινά ένα ποτήρι χυμό
ντομάτας (250 ml) για δύο
μήνες.
Η πιο γρήγορη και ορατή
αλλαγή ήταν η σημαντική
απώλεια βάρους και οι ειδικοί
εξήγησαν ότι αυτό δεν ήταν
απλά απώλεια υγρών μέσω
της αυξημένης ούρησης,
αλλά ήταν απομάκρυνσης
των εναποθέσεων λίπους από
το σώμα.
Επίσης, αυτές οι γυναίκες
έκαναν τεστ αίματος στην
αρχή και στο τέλος του
πειράματος.
Το πείραμα έδειξε ότι ένα
μόνο ποτήρι χυμό ντομάτας
καθημερινά ενισχύει το
ανοσοποιητικό σύστημα,
προστατεύει από τις
καρδιακές παθήσεις, αλλά
επίσης μειώνει τον κίνδυνο
ανάπτυξης καρκίνου.
Επιπλέον, αυτό το
δροσιστικό ποτό βοηθά
στη δυσπεψία, εμποδίζει
την κατακράτηση υγρών,
βελτιώνει τη συνολική υγεία
και προλαμβάνει ασθένειες
της ουροδόχου κύστης, του
παγκρέατος, του ήπατος και
του πνεύμονα.

Ο χυμός τομάτας κάνει
πολύ καλό στο δέρμα σας
και προσφέρει πιο λαμπερή
επιδερμίδα.
Επιπλέον, μειώνει σημαντικά
το βήχα, προλαμβάνει την
αναιμία, ανακουφίζει από τα
συμπτώματα των ρευματικών
παθήσεων και βελτιώνει τις
τιμές στην γενική εξέταση
αίματος, σύμφωνα με το
iatropedia.

Αν ασκείστε πολύ έντονα,
επιλέξτε να πιείτε λίγο χυμό
ντομάτας και θα προσέξετε
ότι θα έχετε λιγότερο πόνο
στους μυς. Είναι μια πολύ
καλή φυσική θεραπεία για
τους μυϊκούς σπασμούς,
επειδή οι ντομάτες είναι
πλούσιες σε μαγνήσιο (11 mg
ανά 100 γραμμάρια).
Επιπλέον, η ντομάτα περιέχει
κάλιο, ασβέστιο, φυτικές
πρωτεΐνες και υδατάνθρακες,
καθώς και βιταμίνη C.

Η αϋπνία, εχθρός των ηλικιωμένων
JANE E. BRODY / THE NEW YORK TIMES
Η αϋπνία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, ιδιαίτερα για τους
ηλικιωμένους, καθώς τα αίτια που την προκαλούν αυξάνονται όσο περνούν

τα χρόνια. Η αϋπνία είναι σαν τον κλέφτη στο σκοτάδι που αποστερεί από
εκατομμύρια ανθρώπους, ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους των εξήντα ετών, τον
απαραίτητο για την αποκατάσταση των ικανοτήτων και της δύναμης ύπνο.
Φυσικά τα αίτια της αϋπνίας είναι πολλά και όσο περνούν τα χρόνια
αυξάνονται ο αριθμός τους αλλά και η οξύτητά τους. Συνήθως, όμως, οι
ειδικοί παραβλέπουν το πρόβλημα στις εξετάσεις ρουτίνας, κάτι που όχι
μόνο επιδεινώνει την ποιότητα ζωής του ηλικιωμένου, αλλά μπορεί να
οδηγήσει σε σωματικά και ψυχικά νοσήματα όπως και σε έκπτωση των
διανοητικών ικανοτήτων.
Ολοι, λίγο ώς πολύ, έχουμε βιώσει «κρίσεις αϋπνίας» σαν το σώμα να
έχει ξεχάσει να ξεκουραστεί. Κάποιες φορές δεν κοιμόμαστε και καθόλου.
Ομως, όσο δυσάρεστο κι αν είναι αυτό, δεν έχει την παραμικρή σχέση με το
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι πάσχουν από χρόνια αϋπνία, δηλαδή,
δυσκολία στο να αποκοιμηθούν, να παραμείνουν κοιμισμένοι ή ακόμα και
πολύ πρωινή έγερση.
Μελέτη που εκπονήθηκε το 1995 από το Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης σε
9.000 άτομα άνω των 65 ετών κατέγραψε ενδιαφέροντα συμπεράσματα:
το 28% των συμμετεχόντων είχε πρόβλημα να αποκοιμηθεί, ενώ το 42%
δεν μπορούσε ούτε να αποκοιμηθεί ούτε και να παραμείνει κοιμισμένο.
Προφανώς, αυτά τα ποσοστά έχουν γιγαντωθεί τώρα που όλοι βρισκόμαστε
μπροστά σε μία φωτεινή οθόνη, κάτι που μπορεί να διαταράξει το βιολογικό
μας ρολόι.
Οπως επισημαίνει ο δρ Αλόν Αντιβάν, επικεφαλής του κέντρου ύπνου στο
πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, η «αϋπνία είναι ένα σύμπτωμα και δεν
είναι διάγνωση». Η αϋπνία, παραδείγματος χάρη που διαρκεί λιγότερο
από ένα μήνα, πιθανώς να είναι αποτέλεσμα κάποιου προβλήματος στον
χώρο εργασίας ή σε κάποια ασθένεια. Οταν η αϋπνία διαρκεί μέχρι έξι
μήνες, μπορεί να οφείλεται στα προσωπικά οικονομικά άγχη ή στην
απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Οταν η αϋπνία γίνει χρόνια και
διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες, τότε μπορεί να προκαλέσει σωματικό,
ψυχολογικό και κοινωνικό χάος. Εκτός του ότι ο ασθενής νιώθει νύστα όλες
τις ώρες της ημέρας, κάτι που μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνο,
όπως υπογραμμίζει ο δρ Αβιντάν, οι πάσχοντες εμφανίζουν προβληματικές
σκέψεις, μείωση των γνωσιακών ικανοτήτων, σύγχυση, ψυχοκινητική
βραδύτητα αλλά και αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού.
Υπάρχουν δύο τύποι αϋπνίας. Η λεγόμενη πρωτογενής αϋπνία που πηγάζει
από κάποιο πρόβλημα που εμφανίζεται στον ύπνο, όπως είναι η υπνική
άπνοια ή σύνδρομο ανήσυχων ποδιών ή άλλα παρόμοια προβλήματα.
Συνήθως οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτή τη μορφή αϋπνίας δεν το
γνωρίζουν και η ορθή διάγνωση απαιτεί τη βοήθεια ειδικού ιατρού. Η
δεύτερη μορφή αϋπνίας, η δευτερογενής, είναι αυτή που πηγάζει από
κάποιο ιατρικό ή ψυχιατρικό πρόβλημα, είναι αποτέλεσμα της λήψης
κάποιων φαρμάκων ή της κατανάλωσης καφεΐνης ή αλκοόλ. Μπορεί να
είναι και αποτέλεσμα περιβαλλοντικών θεμάτων όπως είναι το τζετ λαγκ ή
ο υπερβολικός θόρυβος και το φως –ιδιαίτερα το γαλάζιο των ηλεκτρονικών
συσκευών– μέσα στο υπνοδωμάτιο.
Οποια όμως και αν είναι η αιτιολογία της αϋπνίας, η αλήθεια είναι ότι όσο
περισσότερο ανησυχεί κάποιος σχετικά με το κατά πόσον θα μπορέσει να
κοιμηθεί το βράδυ τόσο επιδεινώνεται η κατάσταση. Μία καλή λύση για
κάθε ενδιαφερόμενο είναι να περικόψει τους «υπνάκους» κατά τη διάρκεια
της ημέρας, να αποφεύγει διεγερτικά και ηρεμιστικά, τα βαριά γεύματα
αλλά και τα ποτά δύο τρεις ώρες πριν από τον ύπνο. Αντιθέτως, πρέπει να
αθλείται συστηματικά, να αποφεύγει τα δυνατά φώτα ιδιαίτερα κατά τις
βραδινές ώρες και να πέφτει στο κρεβάτι του μόνο όταν νιώθει νύστα.

Πηγή: Η Καθημερινή

Guaranteed
Minimum Income (GMI)
for Cyprus
Cyprus is a very progressive
country !
On 10 July 2014 the Government of Cyprus passed a new
law regarding the Guaranteed
Minimum Income (GMI or
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
This law provides an allowance
for every low income family that
meets certain criteria to ensure a
minimum standard of living.
The Guaranteed Minimum
Income provides the following
allowances:
€ 480 monthly income for the
applicant and for the recipients
of the previous low income
allowance
€ 240 monthly income for his
/ her spouse and each family
member between 14 -28 years
old
€ 144 monthly income for each
family member under 14 years
If a person working part-time
making below € 480, then is
allowed to receive a minimum
income allowance.
The minimum income allowance paid by the government to
families with low income is the
difference between the above
mentioned GIM and their actual
monthly family income which
consists of: Salaried or self-employed income.
Any amounts received for sustenance
Any pension income
Any income deriving from use
of property and interest received
Other grants and benefits (see
below the relevant section)
Married persons of any age and
persons above the age of 28 are
considered as independent persons from their parents and can
apply to the GMI independently.
Recipients of the previous public
assistance MUST submit their
GMI application to continue
receiving their benefit.
in order to qualify for GMI the
applicant must reside in a house
not bigger than 150 square
meters in case the applicant is
a single person or 300 sqm in
other cases.
The applicant or his/her family
must not own a property, with
value over €100.000 based on
the assessment of the land registry value (2013).
Τhe bank deposits of the
applicant and her / his family
members should not be more
than € 5.000 plus € 1.000 for
each additional person belonging
to the family unit.
The total value of any shares,
securities, bonds, insurance
policies, accounts receivable and
other similar items that are in the
possession of the family members should not exceed € 5.000
The total income of the family
must be lower than the minimum
family income by law.

ΠΕΝΘΗ
ΚΑΤΣΙΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
1930-2017
Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΩΝΗ, γεννήθηκε
το
1930 στο χωριό Συκέα Λακωνίας. Ηρθε στον Καναδά
και παντρεύτηκε τον ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΤΣΙΩΝΗ και
δημιούργησε οικογένεια. Το τρισάγιο έγινε στον
Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 12 Ιανουαρίου 2017.
Η κηδεία έγινε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017
και η ταφή έγινε στο κοιμητήριο του Forest Lawn
Burnaby.
Στα παιδιά της Peter (Maria), Vicky (Charles),
grandchildren Matthew, David, Carrie Anne and Jeffrey (Shauna). Great grandchildren Elizabeth and Penelope. Η Χρυσούλα
ήταν πολύ οικογενειακά δεμένη με τον αδελφό της Άγγελο (Παναγιώτα)
και Jim (Calliope) και σ’ όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1931-2017

H ταφή έγινε στο κοιμητήριο του Forest Lawn Burnaby.

Κανείς στην ελληνική παροικία δεν θέλει να πιστέψει και να δεχθεί τον
αιφνίδιο θάνατο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΗΤΕΡ) ΤΣΑΚΟΥΜΗ, ο πόνος και το
πέπλο της θλίψης κάλυψε κάθε ομογενή που τον είχε γνωρίσει. Ο ΠΗΤΕΡ
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ήταν καλός οικογενειάρχης, εργατικός, αγαπητός απ’ όλους
και πολύ αφοσιωμένος στην οικογένειά του. Αλλά ο καθορισμός της μοίρας
και κυρίως φυσικά ο θάνατος είναι πάνω από την ανθρώπινη δύναμη και
έξω από κάθε επιθυμία.
Η μεγάλη παρουσία συγγενών, φίλων και συμπατιωτών του στο τρισάγιο
και που τον συνόδευσαν στην τελευταία κατοικία του ήταν όλοι εκεί, σαν
σε συνέλευση βουβή με πένθος βαρύ για την αιφνίδια αποχωρησή του από
τα εγκόσμια και τη ζωή.
Στη σύζυγό του για 53 χρόνια Αλεξάνδρα, στα παιδιά του Alex (Kathy),
Kon (Elena), στα τέσσερα εγγόνια του Αλέξα, Πήτερ, Νίκο και Πήτερ, στα
αδέλφια του Γιώργο (‘Εφφη), Κώστα (Ντίνα), Βασίλη (Γκόλφω), Νίκος
(‘Αννα), Ted (Rena) και σ’ ολους τους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
Κώστας Καρατσίκης

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 4 Ιανουαρίου 2017,
ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΑΛΗΣ. Η κηδεία του
έγινε στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου
στις 11 Ιαναουαρίου 2017 και η ταφή του έγινε στο
κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby. Στη σύζυγό του
Catherine, στις κόρες του Pepi (Glenn), Lee (Dale) στο
γιό της Dimitri (Darkise) and his grandchildren Maegen, Michael, Maya, Nina και σ’ όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΣΑΜΑΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
1926-2017
Πέθανε στις 7 Ιανουαρίου 2017, στο Gibsons B.C.
Σε ηλικία 90 χρόνων. Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ,
γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1926 στο χωριό Δροσερό
Τρικάλων. Η κηδεία της έγινε στις 12 Ιανουαρίου
2017 στο Funeral Home at 579 Seaview Road Gibsons
B.C. Στον σύζυγό της Βλάσιο, στις κόρες της Michelle
(Paul), Maria (John) and Αφροδίτη (Χρήστο), στα
εννεά εγγόνια και 13 δισέγγονα και σ’ όλους τους
συγγενείς, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1942-2017
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 7 Ιανουαρίου 2017 ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. Το τρισάγιο έγινε στον
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στις 18 Ιανουαρίου 2017. Η ταφή
του θα γίνει στην Ελλάδα.
Ο Χρήστος Παπαγιάννης, υπηρέτησε ως Πρόεδρος στο
Σύλλογο Υπερηλίκων του Βανκούβερ, και επιθυμία του
ήταν αντί για λουλούδια να κάνουν δωρεά στο Σύλλογο
Υπερηλίκων. Εργάστηκε ως Μηχανικός Αυτοκινήτων και
ήταν αγαπητός και δραστήριος στην ελληνική παροικία.
Στις κόρες του Αθηνά ( Μάϊκ), Κωνσταντίνα και στα τρία εγγονάκια
του, Χριστιάννα, Ευάγγελο και Νικόλαο και σε όλους τους συγγενείς,
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΜΠΙΛΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
1933-2017
Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΛΑΛΑΚΗΣ γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης στις 26 Ιουλίου
το 1933 και πέθανε στο Βανκούβερ Ιανουάριο του 2017. Στη Γερμανία
γνώρισε την σύζυγό του Μπαρμπάρα και το 1963 εγκαταστάθηκε στο
Βανκούβερ. Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου
στις 17 Ιανουαρίου 2017 και η κηδεία στις 18 Ιανουαρίου 2017, η ταφή
έγινε στο κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby. Στην σύζυγό του Μπαρμπάρα,
και στα παιδιά του Στέφανο (Michelle), Πάνο (Σοφία), Χρυσούλα
(Rob) και στα πέντε εγγόνια του, Trevor, Mitchell, Victoria, Χρήστο και
Αλέξανδρο και σ’ όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΠΗΤΕΡ ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ
1937-2017
Πέθανε ήρεμα
στον ύπνον του
στο Βανκούβερ
στις 22 Ιανουαρίου
2017. Ο ΠΗΤΕΡ
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ
γεννήθηκε στο
χωριό Μανάγουλη
Δορίδος στις 26
Δεκεμβρίου 1937.
Ήρθε στον Καναδά
το 1954 σε ηλικία 17
χρόνων και άρχισε
την καινούργια του
ζωή στο Κάμλουπς.
Αργότερα
εγκαταστάθηκε
στο Βανκούβερ και
συνεργάσθηκε με
τα αδέλφια του, ως
συναίτερος στην
επιχείρηση Mr.
Jake’s Steakhouse
franchise για πάνω
από 25 χρόνια. Ο ΠΗΤΕΡ ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ αφιέρωσε πολλά χρόνια της
ζωής του ως εθελοντής στην Ελληνική Κοινότητα Βανκούβερ, υπηρέτησε
ως Πρόεδρος και σε πολλές άλλες θέσεις στα Διοικητικά Συμβούλια, ήταν
και ένας από τα ιδρυτικά μέλη του Gold Plate Dinner. Υπηρέτησε επίσης
και ως Πρόεδρος στο σύλλογο Ρουμελωτών.
Το τρισάγιος έγινε στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου την Πέμπτη 26
Ιανουαρίου 2017 και η κηδεία έγινε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017.
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Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

7Seas Fish Market
(Kitsilano Specials)

&

2328 West 4th Avenue,Vancouver BC
Tel: 604-732-8608

7Seas Fish Market
(White Rock/South Surrey Specials)
2990-152 Street, Surrey, BC
Tel:604-541-8558

ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΤΕ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΝΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

SPECIAL

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

EXTRA LARGE

Τα 2 κιλά $15.00

160 gm

Μια κάσα με 24 κουτιά Wild
Samon Sockeye SALES $49.00

3L
Γνήσιο ελληνικό ελαιόλαδο Extra Virgin
SALE: 1 c/s (6 tins x 3 Ltrs) $145.00
Δωρεά μεταφορά μέσα στο Βανκούβερ
για 5 κιβώτια και πάνω.
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