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AHEPA District #26 Awards
$15,000 in Scholarships

Prime Minister concludes
his participation at the
World Economic Forum
in Davos
Davos, Switzerland - January 25, 2018

T
The AHEPA tradition continues as AHEPA and Daughters of Penelope members, families, friends,
worthy scholarship recipients and supporters gathered on Saturday, January 13, 2018, at the Hellenic
Community of Vancouver for the 29th annual Scholarship Awards Dinner. Among the over 180 attendees
were Acting Mayor Raymond Louie, Honorary Consul of Cyprus Tassoula Berggren, presidents of the
various organizations and religious leaders from our community.
Every year around the world, AHEPA awards close to a million dollars in scholarships and British Columbia leads the way in Canada for amount awarded. This hard working committee works for close to
6 months to ensure that worthy students are rewarded for their hard work. The committee includes John
Preovolos, Bernadette Falias, Paul Michael, John Alevras, George Skrivanos, Gus Niketas and George
Vassilas, who also serves as AHEPA District #26 Governor.
(Continued on page 10)

Σκοπιανό: «Μακεδονία-Σκόπια»
πρότεινε ως όνομα ο Ζάεφ – Όχι
από τον Τσίπρα
25/01/18

At the WEF, the Prime Minister met with several world leaders
and global business leaders to promote Canada as a partner of
choice for trade and investment. The Prime Minister also participated in a roundtable with key U.S. industry leaders to discuss how we can strengthen trade between Canada and the U.S.,
and modernize NAFTA to the benefit of the middle class in North
America.
During his keynote address, the Prime Minister underscored the
importance of women’s economic empowerment. He noted that
much of the economic and labour force growth in the last decades
is because of more women entering into – and changing – the
workforce. He also highlighted how organizations with women in
key leadership positions perform better than those without, and
that everyone benefits when women can participate more freely
and fully in the workplace.
The Prime Minister also took part in a panel discussion with
Malala Yousafzai on girls’ education. He underscored the importance of education and how it breaks down barriers, empowers
women and girls, and gives them more opportunities to prosper.
Before the panel discussion, the Prime Minister announced Canada’s pledge of $180 million to the Global Partnership for Education (GPE) for 2018-2020. This pledge represents a doubling of
Canada’s annual contribution to the GPE, and will help strengthen education systems in developing countries while providing targeted support for girls’ education.

«Σύνθετη ονομασία έναντι
όλων» ήταν η γραμμή Τσίπρα
στη χθεσινή συνάντηση με
τον Σκοπιανό ομόλογό του
Ζάεφ, η οποία αφήνει πολλά
ερωτηματικά για τα βήματα
που θα ακολουθηθούν και τη
σύνδεση ενδεχόμενης επίτευξης
συμφωνίας με την ενταξιακή
πορεία των Σκοπίων σε ΝΑΤΟ
και Ε.Ε.
Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων
είπε ότι, σε μία κίνηση καλής
θέλησης, θα αλλάξει την
ονομασία του αεροδρομίου των
Σκοπίων και τα ονόματα των
λεωφόρων που φέρουν το όνομα
του Μεγάλου Αλεξάνδρου,

he Prime Minister, Justin Trudeau, today wrapped up his
participation at this year’s World Economic Forum (WEF)
annual meeting.

The Prime Minister also chaired a roundtable discussion on
oceans, where he highlighted Canada’s ambitious Oceans Protection Plan, and emphasized the importance of taking coordinated
global action to protect the health of our oceans.

ενώ αμφότεροι δεν έκρυψαν
μπροστά στις κάμερες την
επιθυμία τους να συμφωνήσουν.
Ως αργά χθες βράδυ,
κυβερνητικές πηγές δεν
επιβεβαίωναν πληροφορίες περί

δρομολόγησης συμφωνίας το
αργότερο ως τον Μάιο ή περί
επίτευξης καταρχήν συμφωνίας,
με την εξειδίκευση να μένει για

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

“It’s time to close the gender gap in our workplaces. The hiring,
promotion, and retention of women is something we can make
happen today – and it’s up to all of us, especially those in positions
of leadership, to make sure women have the opportunities they
need to influence change and realize their potential.”
— Rt. Hon. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada
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Σκοπιανό: «Μακεδονία-Σκόπια»
πρότεινε ως όνομα ο Ζάεφ – Όχι
από τον Τσίπρα
(Συνέχεια από σελιδα 1)
τις δύο διπλωματικές ομάδες που
κάνουν τις διαπραγματεύσεις,
στην ελληνική κυβέρνηση όμως
επικρατεί αισιοδοξία ότι θα
υπάρξει συμφωνία.
Η Αθήνα αποτιμά θετικά τη
συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα
με τον Ζόραν Ζάεφ και ότι
συντελέστηκε πρόοδος, η
οποία επιβεβαιώνεται -όπως
αναφέρουν κυβερνητικές πηγέςμε κινήσεις καλής θέλησης
εκατέρωθεν, οι οποίες και
προαναγγέλθηκαν και κατά
τις επίσημες δηλώσεις των
δύο αρχηγών. Χαρακτηρίζουν
μάλιστα «ιδιαίτερης
σημασίας» την κίνηση εκ
μέρους του πρωθυπουργού
της ΠΓΔΜ για μετονομασία
του αεροδρομίου και του
εθνικού αυτοκινητοδρόμου των
Σκοπίων, που έως τώρα φέρουν
το όνομα «Μέγας Αλέξανδρος».
Ειδικά για τον αυτοκινητόδρομο
προανήγγειλε ότι θα ονομάζεται
οδός «Φιλίας».
«Πρόκειται κατά τη γνώμη μας
για έμπρακτη απόδειξη της
βούλησης του Ζόραν Ζάεφ να
άρει τις αλυτρωτικές θεσεις των
προηγούμενων κυβερνήσεων»,
σημειώνουν οι ίδιες πηγές,
χαιρετίζοντας αυτή την κίνηση,
την οποία και θεωρούν ως «ένα
πρώτο προωθητικό βήμα».
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά
τη συνάντηση περίπου δύο
ωρών με τον κ. Ζάεφ (δυόμισι
μαζί με τους ΥΠΕΞ των δύο
χωρών) ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε
ότι λύση μπορεί να υπάρξει
μόνο εφόσον πρόκειται για
σύνθετη ονομασία που θα ισχύει
έναντι όλων. Το «έναντι όλων»,
σημειώνουν κυβερνητικές πηγές,
προφανώς περιλαμβάνει και την
ίδια τη γείτονα. Σύμφωνα με τις
ίδιες πηγές, ο κ. Ζάεφ ανέφερε
ότι στο παρελθόν ελληνικές
κυβερνήσεις είχαν δεχθεί
την ονομασία «ΜακεδονίαΣκόπια», όπως και ότι είχαν
δεχθεί ελληνικές κυβερνήσεις
στο παρελθόν και διπλή χρήση,
δηλαδή άλλη στο εσωτερικό και
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άλλη στο εξωτερικό. Κατά τις
ίδιες πληροφορίες, ο κ. Ζάεφ
κατανόησε ότι το «ΜακεδονίαΣκόπια» δεν μπορεί να αποτελεί
λύση και συμφώνησε να
προχωρήσει η συζήτηση σε μια
νέα βάση.
Ο Ελληνας πρωθυπουργός
φέρεται να σημείωσε ότι η θέση
της χώρας είναι σαφής, ότι
είμαστε πλέον στο 2018, ότι το
«έναντι όλων είναι έναντι όλων»
και ότι πρέπει να βρουν μια
πραγματική λύση για την οποία
και η γείτονα χώρα θα είναι
περήφανη και άρα θα μπορεί να
την υποστηρίξει στο εσωτερικό
της.
Σε αυτή τη συζήτηση, για το
«έναντι όλων», ο κ. Τσίπρας
επέμεινε στο θέμα του
Συντάγματος, με τον κ. Ζάεφ να
αναφέρει ότι είναι ένα θέμα που
προσπαθεί να το διαχειριστεί
αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο
θέμα. Σε σχέση με αυτό η
συζήτηση θα συνεχιστεί. «Πες
την αλήθεια στον λαό σου,
όπως έκανα εγώ και δεν θα
χάσεις», παρότρυνε ο κ. Τσίπρας
τον κ. Ζάεφ, κατά τις ίδιες
πληροφορίες.
Συνοψίζοντας τη θέση
της Αθήνας ο Ελληνας
πρωθυπουργός υπογράμμισε
στη συνάντηση: Πρώτα αίρεται
κάθε υπόνοια αλυτρωτισμού
και καταλήγουμε στη σύνθετη
ονομασία που θα ισχύει
έναντι όλων και στη συνέχεια
προχωράμε σε πρόσκληση για
ένταξη στο ΝΑΤΟ και στις
ενταξιακές διαδικασίες για την
Ε.Ε.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.
Τσίπρας είπε ότι «πρέπει
να αντιμετωπίσουμε τον
αλυτρωτισμό σε όλες του τις

μορφές» και ζήτησε εγγυήσεις
ότι «δεν θα αφήσουμε κανένα
ανοιχτό παράθυρο για να
δημιουργηθούν παρόμοιες
προκλήσεις στο μέλλον».
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο
Ελληνας πρωθυπουργός, ο κ.
Ζάεφ ενημέρωσε την ελληνική
πλευρά ότι είναι διατεθειμένος
να προβεί σε σημαντικές
πρωτοβουλίες προς αυτή την
κατεύθυνση και ο κ. Τσίπρας
από την πλευρά του μετέφερε
στην άλλη πλευρά ότι είναι
διατεθειμένος να προωθήσει
διαδικασίες που είχε αναστείλει
η ελληνική κυβέρνηση, όπως τη
διαδικασία υποψηφιότητας της
ΠΓΔΜ στην αδριατική-ιονική
ένωση και τη συνέχιση των
σχέσεων των Σκοπίων με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
«Προκειμένου να προχωρήσει
η ενταξιακή πορεία και στο
ΝΑΤΟ πρέπει να βρούμε λύση
στο σύνολο των ανοιχτών
θεμάτων. Ιδιαίτερα να
συμφωνήσουμε σε σύνθετη
ονομασία με ισχύ έναντι
όλων (erga omnes)», συνέχισε
ο Ελληνας πρωθυπουργός
προαναγγέλλοντας την
εντατικοποίηση των
διαπραγματεύσεων υπό τον
ΟΗΕ το επόμενο διάστημα.
«Η τελική λύση πρέπει να
είναι αποδεκτή και από τις δύο
μεριές και πρέπει να λαμβάνει
υπόψη την εθνική αξιοπρέπεια
των λαών μας», σημείωσε ο
Σκοπιανός πρωθυπουργός και
ανακοίνωσε ότι, για να δείξει ότι
η χώρα του ότι είναι πρακτικά
δεσμευμένη, θα αλλάξει
όνομα στο αεροδρόμιο και τις
λεωφόρους.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές
ο Μάθιου Νίμιτς θα βρίσκεται
στην Αθήνα στις 30 Ιανουαρίου
ενώ μία ημέρα αργότερα θα
βρεθεί στα Σκόπια.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
jkampourakis@e-typos.com
Από την έντυπη έκδοση του
Ελεύθερου Τύπου
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ΣΤΗΝ «ΓΝΩΜΗ»
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τις 24 Οκτωβρίου
βρέθηκα στο ελληνικό
προξενείο του
Βανκουβερ για την υπογραφή
πληρεξουσίου. Δεδομένου
ότι βρισκόμουν μακρυά από
την μητροπολιτική Ελλάδα
για αρκετούς μήνες, η ιδέα
ότι θα βρισκόμουν τύποις σε
ελληνικό έδαφος μου φαινόταν
- ρομαντικά σκεπτόμενος
ιδιαίτερα γοητευτική. Δυστυχώς
η εικόνα προχειρότητας
και ανοργανωσιάς και η
συμπεριφορά που αντιμετώπισα
από μέλος του προσωπικού
καθώς και η μετέπειτα
αντίδραση του γενικού προξένου
κ. Ιωάννου ήταν ακριβώς το
αντίθετο από αυτό που θα
ανέμενε κανείς από ανθρώπους
που πληρώνονται για να
εκπροσωπούν -θεωρητικά- την
χώρα μας στο εξωτερικό.
Η πρώτη έκπληξη που
αντιμετώπισα αφορούσε τις
ώρες εξυπηρέτησης κοινού
καθώς ενώ στην ιστοσελίδα της
προξενικής αρχής αναγραφόταν
ως ωράριο εξυπηρέτησης
κοινού, 9.30 - 13.00, στην
είσοδο του προξενικού
καταστήματος αναγραφόταν
9.30 - 12.30. Δεδομένου ότι η
ώρα άφιξης μου ήταν στις 12.32
ο προξενικός υπάλληλος με
ενημέρωσε ότι δεν μπορούσαν
να με εξυπηρετήσουν. Αφού
του επισήμανα ότι το λάθος
οφειλόταν σε αυτούς, με
ενημέρωσε ότι ούτως ή άλλως
για την υπογραφή πληρεξουσίου
θα έπρεπε να έχω κλείσει
ραντεβού. Όμως κάτι τέτοιο
σύμφωνα με την ιστοσελίδα του
προξενείου δεν προβλέπεται
καθώς σύμφωνα με αυτήν το
ραντεβού συνιστάται για την
ταχύτερη εξυπηρέτηση πλην
όμως δεν επιβάλλεται («είναι
χρήσιμο να επικοινωνήσετε εκ
των προτέρων τηλεφωνικώς
με το προξενείο για να
καθορίσετε ημέρα και ώρα
εξυπηρέτησής σας»). Αφού
ξεπέρασα και αυτό τον σκόπελο
με επιτυχία ενημερώθηκα
ότι το πληρεξούσιο θα
έπρεπε να σταλεί με email
από τον δικηγόρο μου ή τον
συμβολαιογράφο. Όπως
μπορείτε να φανταστείτε
πουθενά δεν αναφέρεται
κάτι τέτοιο, το μόνο δε που
απαιτείται, σύμφωνα με την
ιστοσελίδα του προξενείου, είναι
η αποστολή του ηλεκτρονικού
αρχείου με email ή η κατοχή
αυτού σε ηλεκτρονική μορφή.
Το δεύτερο δυστυχώς δεν μου
γνωστοποιήθηκε, αν και το είχα
σε αποθηκευμένο σε usb, και
έτσι αναγκάστηκα να τρέχω στα
Starbucks για να βρω ίντερνετ
προκειμένου να στείλω το
πληρεξούσιο.
Αφού λοιπόν ξεπέρασα τα
πρώτα εμπόδια, ήρθε η ώρα της
υπογραφής του πληρεξουσίου.
Κατά τη διάρκεια της
ολιγόλεπτης αυτής διαδικασίας,
η υπεύθυνη υπάλληλος με
ρώτησε τον λόγο της επίσκεψής
μου στο Βανκούβερ. Της
εξήγησα ότι αν και δεν σχεδίαζα
να περάσω από το Βανκούβερ,
το γεγονός ότι ο πατέρας μου
είχε διατελέσει προξενικός
λιμενάρχης την περίοδο 2005
- 2007 σε συνδυασμό με το ότι
ακόμα και σήμερα έχω αρκετούς
γνωστούς συνετέλεσε στο να
μεταβάλλω γνώμη. Η απάντηση
της - εκτός από άστοχη- ήταν
και προκλητικά προσβλητική

διότι απευθυνόμενη σε έναν
Έλληνα φορολογούμενο
πολίτη η εντεταλμένη από την
πολιτεία προξενικός υπάλληλος
που θεωρητικά οφείλει να
παρέχει την καλύτερη δυνατή
ποιότητα υπηρεσιών στον
συναλλασσόμενο πολίτη είπε:
«α κατάλαβα. Κλασσικός
Έλληνας, γνωστός γνωστού».
Θεώρησα πρέπον να μην
απαντήσω σε αυτή την ακραία
αναπαραγωγή στερεότυπου
από προξενικό υπάλληλο και
αποχώρησα απογοητευμένος
και οργισμένος για την όλη
κατάσταση που επικρατούσε
στο προξενείο, αφού πρώτα τους
παρακάλεσα να διορθώσουν τις
ώρες κοινού στην ιστοσελίδα
τους (το οποίο και δεν έκαναν).
Μετά από τρεις εβδομάδες
- και ενώ συνέχιζα το ταξίδι
μου- απέστειλα επιστολή
διαμαρτυρίας στον πρόξενο για
την συμπεριφορά της υπαλλήλου
και την γενικότερη κατάσταση
ανοργανωσιάς. Να σημειώσω
εδώ ότι χαρακτηριστικό
αυτής της κατάστασης είναι
ότι στην ιστοσελίδα της
ελληνικής αντιπροσωπείας
στον Καναδά αναφερόταν ως
πρόξενος Βανκούβερ ο κ. Ηλίας
Κρεμμύδας, ο οποίος όμως
είχε αντικατασταθεί από τον κ.
Ιωάννου ήδη τόσους μήνες πριν!
Δεν θα το κρύψω δεν είχα
πολλές προσδοκίες ότι θα
γίνει κάτι. Ανέμενα μια τυπική
απάντηση ότι θα διερευνηθεί
το ζήτημα καθώς και κάποια
συγγνώμη για το αποδεδειγμένο
λάθος με τις ώρες κοινού. Η
απάντηση όμως του διπλωμάτη
καριέρας (sic), γενικού προξένου
κ. Ιωάννου, ξεπέρασε κάθε
φαντασία. Όχι μόνο δεν τήρησε
ουδέτερη θέση ως όφειλε αλλά
με ιδιαίτερα επιθετικό και
ενοχλημένο ύφος υποστήριξε
την εκδοχή της υπαλλήλου ωσάν
να ήταν αυτόπτης μάρτυρας.
Επιπλέον προχώρησε σε
αναφορά ανακριβειών ως προς
το περιστατικό (δηλώνοντας
μάλιστα την σιγουριά του) ενώ
φανερώνοντας ότι δεν γνωρίζει
ούτε ο ίδιος τους κανόνες
της λειτουργίας της ίδιας της
υπηρεσίας του υποστήριξε
διαφορετικές εκδοχές από
αυτές που αναφέρει η επίσημη
ιστοσελίδα του προξενείου
(μεταξύ άλλων ότι έπρεπε να
είχα κλείσει ραντεβού). Τέλος
φρόντισε να με εγκαλέσει γιατί
καθυστέρησα τρεις εβδομάδες
να αποστείλω την επιστολή
διαμαρτυρίας (σαν να μου έκανε
χάρη που δεν την απέρριψε ως
εκπρόθεσμη) ενώ εξέφρασε την
έκπληξή του για τα όσα ανέφερα
καθώς οι υπάλληλοι του
προξενείου του είχαν αναφέρει
ότι αποχώρησα «απολύτως
ικανοποιημένος και χωρίς
ένδειξη δυσαρέσκειας» από το
προξενικό κατάστημα!
Μια μέρα μετά την απάντησή
του, έλαβα επώνυμο email από
άγνωστο σε εμένα πρόσωπο, το
οποίο με ευχαριστούσε για την
κριτική που είχα κάνει στο Google reviews και με ενημέρωνε
ότι μεγάλο μέρος της κοινότητας
αντιμετωπίζει πρόβλημα με τις
υπηρεσίες του προξενείου και
ιδιαίτερα με την συγκεκριμένη
υπάλληλο αναφέροντας μάλιστα
το επίθετο της (Σημ. στην
κριτική του Google δεν έχω
κάνει ονομαστική αναφορά στην
υπάλληλο).
Μετά από επικοινωνία μου και
με άλλα μέλη της κοινότητας
κοντά - και βέβαια διαβάζοντας
και τις επώνυμες κριτικές στο
Google reviews, οι οποίες
διόλου κολακευτικές είναι
για την προξενική αρχή στο

Βανκούβερ- αποφάσισα να
στείλω απαντητική επιστολή
στον πρόξενο με κοινοποίηση
στην πολιτική ηγεσία άλλα και
στις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εξωτερικών καθώς
και επιστολή διαμαρτυρίας στη
Διεύθυνση προσωπικού και
διοικητικής οργάνωσης του
Υπουργείου.
Η απαντητική μου επιστολή,
όπως ήταν αναμενόμενο
ελλείψει επιχειρημάτων, έμεινε
αναπάντητη ενώ η επιστολή
διαμαρτυρίας προς το τμήμα
προσωπικού προωθήθηκε
στην γενική επιθεώρηση του
Υπουργείου Εξωτερικών, η
οποία όμως με ενημέρωσε ότι
δεν οφείλει να με πληροφορήσει
για την περαιτέρω εξέλιξη της
καταγγελίας μου. Ύστερα από
αυτή την απάντηση και εφόσον
δεν μου δίνεται η δυνατότητα
να αξιολογήσω τον χειρισμό

των υπευθύνων του Υπουργείου
Εξωτερικών σχετικά με την
απαράδεκτη συμπεριφορά του
γενικού προξένου - η οποία
τεκμαίρεται από την επιστολή
του- αλλά και με τη γενικότερη
κατάσταση ανοργανωσιάς του
προξενείου (προχειρότητα,
έλλειψη πληροφόρησης
συναλλασσόμενων, έλλειψη
οργάνωσης και χαμηλή ποιότητα
παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τον πολίτη) αποφάσισα να
δημοσιοποιήσω το περιστατικό
στην εφημερίδα σας με την
ελπίδα η ελληνική κοινότητα
του Βανκούβερ δεν θα δείξει
στο μέλλον καμία ανοχή σε
τέτοιου είδους συμπεριφορές
και καταστάσεις που
ντροπιάζουν πρωτίστως την
χώρα μας και δευτερευόντως
το υπουργείο εξωτερικών, τις
τάξεις του οποίου σημαντικές
προσωπικότητες έχουν τιμήσει
με την παρουσία τους.
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Κλείνοντας θα ήθελα να
εκφράσω την απορία μου
για το αν ο επικεφαλής της
ελληνικής αντιπροσωπείας
στον Καναδά, πρέσβης κ.
Αζεμόπουλος, εγκρίνει
τέτοιου είδους συμπεριφορές
- άλλωστε οι επιστολές του
έχουν κοινοποιηθεί- και κατ’
επέκταση για το αν θεωρεί ότι
το ύφος και το περιεχόμενο
της επιστολής του κ. Ιωάννου,
καθώς και η πρακτική της μη
τήρησης ίσων αποστάσεων,
αποτελούν τον ενδεδειγμένο
τρόπο αντιμετώπισης ενός
απλού πολίτη που διαμαρτύρεται
για την ποιότητα των υπηρεσιών
που έλαβε.
Δημήτριος Λιούρδης, δικηγόρος
(dliourdis@gmail.com)
Οι σχετικές επιστολές που
επικαλείται ο αρθρογράφος
παρατίθενται αυτούσιες.

ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ “ΓΝΩΜΗΣ”
Διαβάσαμε την παραπάνω επιστολή και την αλληλογραφία που ακολούθησε μεταξύ
του Δικηγόρου κ. Δημ. Λιούρδη και του Γενικού Προξένου κ. Ιωάννου, που δυστυχώς
και προς λύπην μας δεν βρέθηκε μια καλύτερη λύση του θέματος με αποτέλεσμα να μας
αποσταλή προς δημοσίευση η παραπάνω επιστολή.
Θα θέλαμε να δημοσιεύσουμε την απάντηση του Προξενείου και ήρθαμε σε τηλεφωνική
επαφή με τον Γενικό Πρόξενο κ. Ιωάννου, από τον οποίο ζητήσαμε αν θα ήθελε να μας
αποστείλει την απάντηση του Προξενείου σχετικά με το όλο θέμα. Αλλά ο κ. Ιωάννου,
μας δήλωσε ότι έχει απαντήσει στον κ. Λιούρδη και τις αρμόδιες Υπηρεσίες, οπότε δεν
χρειάζεται.
Ο κ. Δημ. Λιούρδης όμως, όπως είδαμε σε άλλη του επιστολή που έχουμε στην διαθεσή
μας δεν ήταν ικανοποιημένος από την απάντηση του κ. Ιωάννου.Αλλά λόγω έλλειψεις
χώρου δεν την δημοσιεύουμε.
Επ’ ευκαιρία για το ωράριο εργασίας του προσωπικού του Γενικού Προξενείου, μας
έχουν γίνει παράπονα στο παρελθόν και από ομογενείς, να λέμε την αλήθεια.
Κώστας Καρατσίκης

Cyprus’ High Commissioner
at Melbourne’s Greek Centre
16 Jan 2018

In view of the upcoming Presidential elections in Cyprus, Martha Mavrommati High Commissioner of Cyprus in Australia visited Melbourne’s Greek Centre on Lonsdale Street.
Ms Mavrommati was accompanied by Marina Theodorou, representative of the Cypriot Community of Apostolos Andreas. The High Commissioner had the opportunity to meet with the President
of the Greek Community of Melbourne and Victoria (GCMV), Bill Papastergiadis, Vice President
Theo Markos, General Secretary Kostas Markos and board member Dimitris Bosinakis.
During their meeting, the High Commissioner informed the leaders of the GCMV on the latest
developments regarding the Cypriot issue, while they also had a discussion about the forthcoming
Presidential elections on the island that are to be held on January 28, with a second round likely to
take place on February 4.
GCMV President Bill Papastergiadis and GCMV board members presented the organisation’s
activities in detail and assured Ms Mavrommati that the Greek Centre would be available to host
events organised by the High Commission and Cypriot Community Associations.

Μηχανή του Χρόνου: Όταν ο Τίτο στη Θεσσαλονίκη
έθετε θέμα ‘μακεδονικής μειονότητας’
4

Από τη mixanitouxronou.gr: Ο πρόεδρος της ενιαίας τότε Γιουγκοσλαβίας, στρατάρχης Γιόσιπ Μπροζ Τίτο, είχε φτάσει στην Αθήνα στις 3
Ιουνίου 1954, κομίζοντας ως δώρο προς τον τότε βασιλιά Παύλο δύο άλογα. Κι αφού του απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο της Αθήνας και
επιθεώρησε τον ελληνικό πολεμικό στόλο, δύο μέρες αργότερα, στις 5 Ιουνίου 1954, επιβαίνοντας του καταδρομικού «Έλλη», έφτασε στη
Θεσσαλονίκη, όπου έγινε προς τιμήν του μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο αεροδρόμιο του Σέδες.

Σε εκείνη την επίσημη
επίσκεψη υπήρξε έντονο
παρασκήνιο, καθώς η τότε
πολιτειακή και πολιτική
ηγεσία της χώρας, στην
κυριολεξία «κατάπιε»
μπροστά στον γιουγκοσλάβο
στρατάρχη το θέμα του
Μακεδονικού ζητήματος,
προκειμένου να ικανοποιήσει
τις αμερικανικές αξιώσεις
για σύσφιγξη των
ελληνογιουγκοσλαβικών
σχέσεων.
Για να θυμηθούμε, ήταν η
περίοδος που ο Τίτο, λίγα
χρόνια πριν είχε έρθει σε
πλήρη ρήξη με τον Στάλιν,
με συνέπεια την αποπομπή
της Γιουγκοσλαβίας από την
Κομινφόρμ.
Και οι Αμερικανοί,
προσπαθώντας να
ρυμουλκήσουν τον Τίτο και
τη χώρα του στο άρμα τους,
είχαν βάλει την Ελλάδα να
εξαπολύσει «επίθεση φιλίας»
προς τη γιουγκοσλαβική
πλευρά, παρά το γεγονός ότι
η τελευταία είχε ανεβάσει
στα ύψη την προπαγάνδα
κατά της χώρας μας,
ανακαλύπτοντας «μακεδονική
μειονότητα» στην Ελλάδα
και υποστηρίζοντας την
υπερεθνικιστική στάση
των υποστηρικτών της
σοβινιστικής ιδέας περί
«Μεγάλης Μακεδονίας»
Ενδιαφέροντα στοιχεία για
το παρασκήνιο εκείνης της
επίσκεψης του Τίτο στη
Θεσσαλονίκη υπάρχουν στο
βιβλίο του Κωνσταντίνου
Κατσάνου «ΒελιγράδιΣκόπια και ΘεσσαλονίκηΑθήνα για τη Μακεδονία,
Τεκμήρια και απόρρητα
έγγραφα 1950-1960», το
οποίο εκδόθηκε από την
Εταιρία Μακεδονικών
Σπουδών το 2009.

Οι εμπρηστικές αξιώσεις
της Γιουγκοσλαβίας
Η προσέγγιση της Ελλάδας
με τη Γιουγκοσλαβία
ξεκίνησε στις αρχές του
1950 και ολοκληρώθηκε στα
τέλη του ίδιου έτους με την
τοποθέτηση πρεσβευτών στο
Βελιγράδι και την Αθήνα,
αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων οι
δύο πλευρές επιδόθηκαν σε
μία διελκυστίνδα σχετικά
με το Μακεδονικό Ζήτημα:
Η γιουγκοσλαβική πλευρά
επιχείρησε να θέσει ως
προϋπόθεση για την
εξομάλυνση των διμερών
σχέσεων την αναγνώριση της
ανύπαρκτης «μακεδονικής
μειονότητας» στην Ελλάδα
και τη χορήγηση σε αυτήν
μειονοτικών δικαιωμάτων.
Αντίθετα, η ελληνική
πλευρά προσπάθησε να
εκμαιεύσει δήλωση της
κυβέρνησης του Βελιγραδίου
ότι «δεν πρόκειται στο
μέλλον να ανακινήσει το
ζήτημα του καθεστώτος της
μακεδονικής μειονότητας»
στην Ελλάδα. Τελικά, η
πλήρης αποκατάσταση των
διπλωματικών σχέσεων
πραγματοποιήθηκε
χωρίς οι δύο πλευρές να
υπαναχωρήσουν από τις
αρχικές τους θέσεις. Στο
διάστημα που ακολούθησε
την εξομάλυνση των
διμερών σχέσεων η ελληνική
κυβέρνηση συνέχισε να
προβάλλει την άποψη περί
ανύπαρκτου Μακεδονικού
Ζητήματος μετά τον Β΄
Παγκόσμιο και τον Εμφύλιο
Πόλεμο στην Ελλάδα,
θεωρώντας ότι όσοι
Σλαβόφωνοι παρέμειναν
εντός της ελληνικής
επικράτειας είχαν ελληνική
συνείδηση.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (εδω)
Νόμος της κυβέρνησης της ΕΡΕ, στις 27-10-1959, με υπογραφές Κ. Καραμανλή, Κανελλόπουλου,
Καλλία, Στράτου, Αβέρωφ, Μάρτη, Τσάτσου, Κεφαλογιάννη, ανέφερε τα Σκόπια ως «Μακεδονία»
Η Γιουγκοσλαβία, αντιμετωπίζοντας τις έντονες επικρίσεις της Σοβιετικής Ένωσης και των
υπολοίπων ανατολικοευρωπαϊκών κρατών, αλλά και σοβαρά οικονομικά προβλήματα, απέσυρε
προσωρινά το μειονοτικό ζήτημα από την ατζέντα των συνομιλιών.
Συνέχισε, ωστόσο, να το θεωρεί ως «ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα» στις διμερείς σχέσεις.

Σκοπιανό: Συναντήσεις Τσίπρα με αρχηγούςΑιχμές, καρφιά και σύγκρουση με ΝΔ
Βαριές εκφράσεις, αιχμές, αλληλοκατηγορίες και καρφώματα, πόλεμο δηλώσεων και ανακοινώσεων
είχε η σημερινή ημέρα κατά την οποία ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσε τους πολιτικούς
αρχηγούς για την πορεία της διαπραγμάτευσης με τα Σκόπια.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση πορεύεται μόνη στη διαπραγμάτευση
με τα Σκόπια, επαναβεβαίωσε τη θέση του κόμματός του πως δεν τείνει χείρα συνεννόησης και
συναίνεσης στη συγκυβέρνηση για την διαπραγμάτευση με την ΠΓΔΜ και επανέλαβε ότι δικαίως
εκφράζουν οι Ελληνες την πατριωτική τους ευαισθησία για το ζήτημα.
Σε ότι αφορά στους υπολοίπους αρχηγούς κομμάτων όλοι τους τόνισαν ότι πρέπει να εξαλειφθούν
τα στοιχεία αλυτρωτισμού από το Σύνταγμα της ΠΓΔΜ.
Πηγή: iefimerida.gr
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Δικαίωμα στους Έλληνες
της διασποράς να
ψηφίζουνε στις χώρες που
ζούνε στις εθνικές εκλογές

Δ

ικαίωμα στους Έλληνες της
διασποράς να λαμβάνουν
μέρος στις εθνικές εκλογές,
και να τους παρέχεται η δυνατότητα
να ασκήσουν το ύψιστο δικαίωμα/
καθήκον ενός Έλληνα πολίτη,
αυτό του “εκλέγειν”, έστω και αν
βρίσκονται μακριά από τη χώρα
τους;
Βοηθήστε να βιώσουμε και εμείς
αυτές τις στιγμές Δημοκρατίας...
Επιτρέψτε μας να είμαστε κομμάτι
της, συμμετέχοντας... λένε μέσα από
τις επιστολές διαμαρτυρίας τους οι
Έλληνες της διασποράς.
Η συντριπτική πλειοψηφία των
κρατών-μελών των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
διαμορφώσει τις απαραίτητες
“θεσμικές διαδικασίες” για να
επιτρέψουν στους πολίτες τους
που διαμένουν στο εξωτερικό να
συμμετέχουν στις εκάστοτε εθνικές
ή τοπικές εκλογές.
Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο
η Ελλάδα απουσιάζει από τη λίστα
των χωρών που επιτρέπουν στους
ομογενείς τους να ψηφίσουν, πρέπει
να αναζητηθεί στην ελευθερία
που δίνει το Σύνταγμα στη Βουλή
να διαμορφώνει εκείνη και οι
βουλευτές που την απαρτίζουν το
τοπίο.
Συγκεκριμένα, επτά συνολικά αρχές
διέπουν την ψηφοφορία:
της καθολικής ψηφοφορίας,
της ισότητας της ψήφου,
της άμεσης ψηφοφορίας,
της μυστικότητας της ψήφου,
της υποχρεωτικής ψηφοφορίας
της ταυτόχρονης διενέργειας των
εκλογών σε όλη την επικράτεια
και της αυτοπρόσωπης άσκησης
του εκλογικού δικαιώματος.
Το άρθρο 51 παράγραφος 4 του
Συντάγματος είναι αυτό που δίνει
απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο
που μπορούν να καμφθούν οι
περιορισμοί που θέτουν οι δύο
τελευταίες αρχές.
Οι βουλευτικές εκλογές
διενεργούνται ταυτόχρονα σε
ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος
που ψηφίζεται με την πλειοψηφία
των δύο τρίτων του συνολικού
αριθμού των βουλευτών μπορεί να
ορίζει τα σχετικά με την άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος, από
τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός
Επικράτειας.
Ως προς τους εκλογείς αυτούς η
αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας
των εκλογών δεν κωλύει την
άσκηση του εκλογικού τους
δικαιώματος με επιστολική ψήφο
ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η
καταμέτρηση και η ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων διενεργείται,
οπότε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη
συνολικά την Επικράτεια.
Για να δούμε, όμως, τι ισχύει
αναφορικά με τη συμμετοχή
των ομογενών στις εκλογικές
διαδικασίες σε άλλες χώρες και
κράτη-μέλη της Ε.Ε.
-Στην Κύπρο, παραδείγματος
χάριν, μπορεί κανείς να ψηφίσει
από το εξωτερικό, αρκεί να
δηλώσει ενδιαφέρον να ασκήσει το
εκλογικό δικαίωμά του στα κατά
τόπους προξενικά γραφεία και τις
πρεσβείες.
-Στη Γερμανία το μόνο που
απαιτείται είναι η επανεγγραφή
στους καταλόγους του δήμου όπου
έμενε κανείς προτού μεταναστεύσει.

-Στην Ισπανία επίσης προβλέπονται
ειδικές διαδικασίες για τους
κατοίκους του εξωτερικού, και
μάλιστα γίνεται διαχωρισμός
ανάμεσα στους μόνιμους και τους
μη μόνιμους, π.χ. φοιτητές.
-Στην Ιταλία αρκεί η εγγραφή στους
καταλόγους Ιταλών υπηκόων που
διαμένουν στο εξωτερικό.
-Στο Βέλγιο, μετά την εγγραφή στην
πρεσβεία ή το προξενείο, μπορεί
κανείς να ψηφίσει είτε στις κάλπες
που στήνονται εκεί είτε μέσω
επιστολικής ψήφου.
-Στη Φινλανδία η εκλογική
διαδικασία διεξάγεται στα προξενεία
και τις πρεσβείες.
-Στο Λουξεμβούργο πρέπει
κανείς να ζητήσει εγγράφως να
ψηφίσει στις εκλογές ως κάτοικος
εξωτερικού.
-Στη Γαλλία όχι απλά ψηφίζει
κανείς, αλλά μπορεί να επιλέξει
μεταξύ κάλπης στην πρεσβεία ή στο
προξενείο, επιστολικής ψήφου ή
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (κάτι που
δεν ισχύει στις προεδρικές εκλογές).
Οι Γάλλοι του εξωτερικού έχουν
δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή
τους ακόμη και σε δημοψήφισμα,
ενώ αποκλείονται από τις δημοτικές
και τις περιφερειακές εκλογές.
-Τον δρόμο της Ελλάδας ακολουθεί
μόνον η Ιρλανδία που δεν επίσης
επιτρέπει στους Ιρλανδούς
κατοίκους του εξωτερικού να
ψηφίσουν, εξαιρώντας μόνο
ειδικές κατηγορίες πληθυσμού,
που υποχρεωτικά απουσιάζουν την
ημέρα των εκλογών. Γι’ αυτούς
προβλέπεται επιστολική ψήφος.
Τελικά... περί τίνος πρόκειται;
Μήπως για μία ακόμα συνειδητή
επιλογή της αριστερής μας
κυβέρνησης, ή για έναν εσκεμμένο
και στυγνό “αποκλεισμό” των
Ελλήνων πολιτών της ομογένειας
από τα δημοκρατικά τους
δικαιώματα;
Ήδη η αξιωματική αντιπολίτευση
διά του Προέδρου της κατέθεσε
σχετική πρόταση. Αντίστοιχες
προτάσεις έγιναν και από τα άλλα
κοινοβουλευτικά κόμματα, αλλά
από πλευράς Σύριζα και Αλέξη...
“φωνή βοώντος εν τη αριστερή
ερήμω”.
Επί της ουσίας, οι κυβερνητικοί
πολιτικοί της “1ης φοράς”, που
δημιούργησαν αυτό το νέο κύμα
μετανάστευσης και “άρον άρον”
φυγής, αριθμητικά ανάλογο με αυτό
της δεκαετίας του ’60, συνεχίζουν
σκαιά να αφαιρούν από τους
μεταναστεύσαντες ακόμα και το
δικαίωμα λόγου, αναφορικά με την
πορεία και το μέλλον της χώρας...
“Την ειμαρμένην ουδ’ αν είς
εκφύγοι”, είχε πει ο Πλάτων... και
σου το εξηγώ, Αλέξη, “Κανείς
δεν μπορεί να ξεφύγει από το
πεπρωμένο του”...!

ΝΔ: Ο Τσίπρας δεν αντιμετώπισε ποτέ
το ζήτημα της πΓΔΜ με ευθύνη
Απάντηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις δηλώσεις του Αλ.Τσίπρα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 27/01/2018 (ΤΟ ΒΗΜΑ)

«Και μόνον το
περιεχόμενο και το ύφος
των δηλώσεων του κ.
Τσίπρα επιβεβαιώνουν
ξανά ότι ουδέποτε
αντιμετώπισε με την
αναγκαία σοβαρότητα
και ευθύνη το
εθνικό πρόβλημα
με την FYROM,
προτάσσοντας διαρκώς
τις μικροπολιτικές
και διχαστικές του
επιδιώξεις» αναφέρει σε
ανακοίνωσή της η ΝΔ,
απαντώντας στη δήλωση
του πρωθυπουργού μετά
τις συναντήσεις με τους
πολιτικούς αρχηγούς για
τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα .

“Ου τοις αθύμοις η τύχη
ξυλλαμβάνει”, που με όλη μου την
καρδιά θα σου το κάνω πάλι λιανά:”

«Σήμερα είχε μάλιστα το θράσος να χαρακτηρίσει “προϊόν ακροδεξιών πιέσεων”
τις αυτονόητες πατριωτικές ευαισθησίες των πολιτών, όπως και τις αντίστοιχες
θέσεις που εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η τύχη δεν πιάνει αυτούς που
δεν έχουν ψυχή”, οπότε, αγαπητέ
μου, μη χάνεις τον χρόνο σου
ελπίζοντας... στο θαύμα.

Με την σημερινή του παρέμβαση ο κ. Τσίπρας δικαιώνει πλήρως την απόφαση της
Νέας Δημοκρατίας να μην γίνει συνυπεύθυνη στις επιζήμιες για τον τόπο επιλογές
του», αναφέρει η Νέα Δημοκρατία.

Βρες καλύτερα κάτι άλλο να κάνεις,
μακριά από εμάς, ώστε και εσύ και
εμείς να ζήσουμε καλύτερα.
Ίδωμεν!!

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει επίσης πως «κατά τα λοιπά,
ακόμη, αναμένουμε το σχόλιο του κ. Τσίπρα για τη θέση του κ. Καμμένου και το
αν θεωρεί στοιχειωδώς υπεύθυνο, σε ένα εθνικό θέμα η Κυβέρνηση να μην έχει
ξεκάθαρη και ενιαία στάση».
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ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΟ & ΣΩΣΤΟ ΨΗΣΙΜΟ
Δεν ανοιγοκλείνουμε συχνά τον φούρνο:

Γλώσσες αχνιστές με λαδολέμονο

Σπάνια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να ανοίγουμε την πόρτα του όσο ψήνουμε. Γιατί όταν
την ανοίγουμε, διαφεύγει η υγρασία που δημιουργείται από το μαγείρεμα των τροφί - μων. Αν η υγρασία
αυτή δραπετεύσει, το φαγητό μας δεν θα γίνει όσο ζουμερό πρέπει.

Μερίδες: 4

Προθέρμανση:

Υλικά
• 4 φρέσκες γλώσσες των 250 - 280 γρ. η κάθε μία (ή
ζακέτες, που είναι παρόμοιες με τις γλώσσες και είναι
επίσης της εποχής. Ζητάμε από τον ψαρά να μας τις
καθαρίσουν από το δέρμα)
• 1 ματσάκι μαϊντανός, άκοπο κλαράκια από διάφορα
φρέσκα μυρωδικά όπως άνηθος, δυόσμος, μυρώνια,
δεντρολίβανο, ρίγανη, μαντζουράνα, θυμάρι (όσα
βρείτε από αυτά -συνολικά θα πρέπει να έχουμε τόσα
μυρωδικά, που αν τα πιάσουμε όλα μαζί να είναι όσο το
ματσάκι μαϊντανού)
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Οπως υποδεικνύεται στις συνταγές μας, πάντα πρέπει να προθερμαίνουμε τον φούρνο στους βαθμούς
που πρόκειται να ψήσουμε. Ο φούρνος είναι έτοιμος να ψήσει όταν η λυχνία της θερμοκρασίας του
σβήσει.

Για το άχνισμα
• 2 φλιτζ. τσαγιού νερό
• 2 φύλλα δάφνης
• 5 κόκκοι μαύρου πιπεριού
• 1/4 φλιτζ. τσαγιού λευκό κρασί
• 2 σκελίδες σκόρδου, ελαφρώς κοπανισμένες
• 1 κομμάτι φλούδα από λεμόνι
Για το λαδολέμονο
• 4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο (ή περισσότερο αν θέλετε)
• 1 κουτ. σούπας λεμόνι
• 1/2 κουταλιά μουστάρδα ντιζόν
• 1 κουτ. γλυκού ξερή ρίγανη, τριμμένη
• 1 κοφτό κουτ. γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού
Διαδικασία
Αλατοπιπερώνουμε
τα ψάρια και τα
βάζουμε στο ψυγείο
μέχρι να ετοιμάσουμε
τα υπόλοιπα υλικά.
Προθερμαίνουμε τον
φούρνο στους 180° C.
Άχνισμα: Εν τω μεταξύ,
σε μια μικρή κατσαρόλα
βράζουμε το νερό με
τα δαφνόφυλλα, τα
πιπέρια, το κρασί, το
σκόρδο και τη φλούδα λεμονιού για 4 λεπτά από τη στιγμή που θα
ξεκινήσει ο βρασμός.
Σε ένα ταψί που να χωράει τις γλώσσες σε μία στρώση, απλώνουμε
τα φρέσκα μυρωδικά που έχουμε, σχηματίζοντας ένα πλέγμα πάνω
στο οποίο θα ακουμπήσουμε μετά τα ψάρια. Σουρώνουμε το υγρό
της κατσαρόλας και το ρίχνουμε στο ταψί. Ακουμπάμε τα ψάρια,
σκεπάζουμε καλά το ταψί με αλουμινόχαρτο ειδικό για ψήσιμο
στο φούρνο και ψήνουμε τις γλώσσες για περίπου 10 - 15 λεπτά,
προσέχοντας να μη στεγνώσουν.
Λαδολέμονο: Σε ένα μικρό βάζο με καπάκι χτυπάμε όλα τα υλικά
μαζί μέχρι να προκύψει μια παχύρρευστη σάλτσα. Όταν οι γλώσσες
είναι έτοιμες τις βάζουμε με σπάτουλα μία-μία (προσέχοντας να μη
διαλυθούν) στα πιάτα. Τις αλείφουμε με ελάχιστο λαδολέμονο (ώστε
να το απορροφήσουν έτσι όπως θα είναι ζεστές) και το υπόλοιπο το
βάζουμε σε μπολάκι στο τραπέζι για να σερβίρεται ο καθένας μόνος
του.
Συνοδεύουμε με λαχανικά στον ατμό.
Στο ποτήρι μας Chardonnay χωρίς βαρέλι, Viognier από τα εκλεκτά
του ελληνικού αμπελώνα
Γουρουνάκι στον φούρνο (Leitao à pururuca),
Βραζιλία
Υλικά: 1 χοιρινό μπούτι • 1/2 φλ. λευκό ξηρό κρασί • 2 κ.σ. σκόρδο
ψιλοκομμένο (χωρίς τη φύτρα) • χυμό από 1/2 λεμόνι • 2 φύλλα
δάφνη • αλάτι, πιπέρι • 1/2 φλ. ελαιόλαδο για την κρούστα.
Τρόπος παρασκευής
Την προηγούμενη ημέρα ανακατεύουμε σε μεγάλο σκεύος το κρασί,
το σκόρδο, τον χυμό λεμόνι, τα δαφνόφυλλα, αλάτι και πιπέρι,
αλείφουμε το μπούτι καλά με το μείγμα και το αφήνουμε στο ψυγείο
να μαριναριστεί για 12 ώρες.
• Βγάζουμε το μπούτι από το ψυγείο 1 ώρα πριν το μαγειρέψουμε.
Το τοποθετούμε σε ταψί, σκεπάζουμε με λαδόκολλα στη συνέχεια
σφιχτά με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο
φούρνο στους 180°C για 1½ ώρα. Το ξεσκεπάζουμε και το ψήνουμε
για 30 λεπτά ακόμα.
• Κατά τη διάρκεια αυτού του τελευταίου μισάωρου «καίμε» σε
μπρίκι το ελαιόλαδο, φροντίζοντας να μην καπνίσει.
• Ελέγχουμε αν έχει μαλακώσει το ψητό, το βγάζουμε από τον
φούρνο και με τη βοήθεια λαβίδας το μεταφέρουμε σε σχάρα με
ταψί από κάτω, με την πέτσα προς τα επάνω.
• Οπως είναι ζεστό, το περιχύνουμε με το καυτό ελαιόλαδο σε όλη
την επιφάνεια. Η πέτσα θα φουσκώσει και θα κάνει «pururuca», θα
γίνει δηλαδή τραγανή.
• Αφήνουμε το ψητό να κρυώσει και να στραγγίξει για περίπου
10 λεπτά και κατόπιν σερβίρουμε. Συνοδεύεται με ρύζι ή πουρέ
φασολιών.

Ψήσιμο σε αέρα Ή αντιστάσεις:
Οι σύγχρονοι φούρνοι λειτουργούν και με τα δύο είδη. Το ράφι που θα χρησιμοποιήσουμε για να
ψήσουμε το φαγητό είναι που θα δώσει τα σωστά αποτελέσματα. Αν, δηλαδή, θέλουμε να ροδίσουμε
την επιφάνεια του φαγητού, θα χρησιμοποιήσουμε αντιστάσεις και θα βάλουμε το ταψί σε ένα από τα
δύο πάνω ράφια. Αν, αντίθετα, θέλουμε να πετύχουμε σωστό ψήσιμο στο κάτω φύλλο μιας πίτας, π.χ.,
θα χρησιμο - ποιήσουμε το κάτω ράφι για το ταψί. Αν θέλουμε να ψήσουμε με τον αέρα, ακόμα και δύο
ταψιά ταυτό - χρονα, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο αποτέλεσμα, τοποθετούμε το ένα ταψί στο κάτω
ράφι, αφήνουμε ένα ράφι κενό και βάζουμε το δεύτερο ταψί στο τρίτο -μετρώντας από κάτω- ράφι.
Χρησιμοποιούμε τον αέρα αν θέλουμε να ζεστάνουμε ταυτόχρονα τα φαγητά, αρκεί να είναι σε ταψιά ή
πυρίμαχα σκεύη που χωρούν στο ύψος των ραφιών.
Με λίγα λόγια: Χρησιμοποιούμε πάνω-κάτω αντίσταση για παραδοσιακά φαγητά, όπως παστίτσιο,
μουσακάς και γλυκά του ταψιού. Γκριλ για ψήσιμο κρέατος, ψητά λαχανικά, ψάρια (έτσι μοιάζουν
περισσότερο με ψητά σχάρας) αλλά και για να ροδίσουμε μικρές επιφάνειες, π.χ. ορεκτικών - με μεγάλη
προσοχή για να μην «αρπάξουν». Για φαγητά όπως τάρτες, πίτσες, κις λωρέν, διαλέγουμε συνδυασμό
θερμού αέρα και κάτω αντίστασης, για εξοικονόμηση χρόνου.

Σιγοψημένο χοιρινό κότσι με μπίρα
ΥΛΙΚΑ
2-3 χοιρινά κότσια 1 μπουκάλι μπίρα 3 ξερά κρεμμύδια χοντροκομμένα 2 καρότα χοντροκομμένα 200
γρ. ξερά βερίκοκα 3 κ.σ. παρθένο ελαιόλαδο 1 κεφάλι σκόρδο χυμό και ξύσμα (σε φλοίδες) από 1
πορτοκάλι 2-3 κλωναράκια φρέσκο δεντρολίβανο 1 μεγάλο ποτήρι νερό αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Τρόπος Παρασκευής
Σε μεγάλο βαθύ ταψί με καπάκι ή σε γάστρα τοποθετούμε τα κότσια. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια, τα
καρότα, το κεφάλι σκόρδο κομμέ - νο στη μέση, την μπίρα, το νερό, το ελαιόλαδο, το δεντρολίβανο,
τα βερίκοκα, το ξύσμα και το χυμό πορτοκαλιού, αλάτι και πιπέρι. • Σκεπάζουμε και ψήνουμε σε καλά
προθερμασμένο φούρνο στους 140°C για 3 ώρες.
• Βγάζουμε τα κότσια και τα τοποθετούμε σε άλλο ταψί μόνα τους. Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία στους
200°C και συ - νεχίζουμε το ψήσιμο και των δύο ταψιών (αυτό με τη σάλτσα πλέον ξεσκέπαστο) για
άλλα 35-45 λεπτά, μέχρι να ξεροψηθούν τα κότσια και να δέσει ελαφρά η σάλτσα.
• Σερβίρουμε αμέσως σε πιατέλα μαζί με τα βερίκοκα και περιχύνουμε με τη σάλτσα μπίρας. 80 real
taste &style Σιγοψημένο χοιρινό κότσι με μπίρα
Tip: Κατά τον ίδιο τρόπο μπορείτε επίσης να μαγειρέψετε ολόκληρο μπούτι από αρνάκι ή μοσχαρίσιο
οσομπούκο.

ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙ
ΥΛΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Για το χταπόδι
900 g χταπόδι (που έχετε αποψύξει), χωρίς την «κουκούλα» και το δόντι
400 g νερό
100 g μηλόξιδο
70 g ελαιόλαδο
3 φύλλα δάφνης
10 κόκκοι μπαχάρι
2 αστεροειδείς γλυκάνισοι
Για τη σάλτσα
1 kg ξερά κρεμμύδια, κομμένα σε μισές ροδέλες
150 g ελαιόλαδο
750 g τομάτα κονκασέ
300 g ζωμός λαχανικών
2 αστεροειδείς γλυκάνισοι
1 κανελόξυλο
10 κόκκοι μπαχάρι
10 g αλάτι
1 g πιπέρι
2 κoυτ. της σούπας μαϊντανός, ψιλοκομμένος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε μια κατσαρόλα ρίχνετε το χταπόδι με όλα τα υλικά μαζί και βράζετε για 25 λεπτά περίπου σε
μέτρια φωτιά με σκεπασμένο καπάκι. Μόλις είναι έτοιμο, αποσύρετε από τη φωτιά.
Σε μια άλλη κατσαρόλα σοτάρετε τα κρεμμύδια με το ελαιόλαδο πολύ καλά για περίπου 6 – 7
λεπτά, μέχρι να μελώσουν. Μόλις είναι έτοιμα, προσθέτετε την τομάτα κονκασέ, τον ζωμό
λαχανικών, τα μπαχαρικά, αλάτι και πιπέρι. Βράζετε για άλλα 5 – 6 λεπτά. Αποσύρετε τη σάλτσα
από τη φωτιά και σερβίρετε σε μια πιατέλα με μια τρυπητή κουτάλα τα κρεμμύδια. Στη σάλτσα
που έχει μείνει στη κατσαρόλα προσθέτετε το χταπόδι και δίνετε μια βράση. Σερβίρετε το χταπόδι
πάνω από τα κρεμμύδια και σε δυνατή φωτιά βράζετε ξανά τη σάλτσα, μέχρι να δέσει. Στο
τέλος την περιχύνετε πάνω από το χταπόδι και τα κρεμμύδια. Πασπαλίζετε με τον ψιλοκομμένο
μαϊντανό.

Government of Canada
improves accessibility
for Canadians with disabilities
LONDON, ON, Jan. 12, 2018 /CNW/ - The chalet at Boler Mountain
will soon be accessible to everyone with the installation of a new
elevator. The Honorable Kent Hehr, Minister of Sport and Persons
with Disabilities was very pleased to announce that the Enabling Accessibility Fund is once again helping to enhance access for people
with disabilities.
The London Ski Club has recently received $45,000 through the
Fund to increase access to their facility.
The funding is enabling the Club at Boler Mountain to install an
elevator that will provide greater access to the second floor of the
chalet and offer a community space that is inclusive to all, with new
accessible meeting spaces. This funding will also provide expanded
access to existing programs and go towards the creation of new programs, as well as more volunteer and work opportunities.
The London Ski Club is also home to the London Track 3 Ski
School. This non-profit organization provides downhill ski and
snowboarding programs for children and adults with physical, cognitive, visual and hearing challenges.
Canadians with disabilities face challenges every day, which prevent
them from participating fully in their communities and workplaces.
The Government of Canada is committed to increasing accessibility
and ensuring that everyone has equal access and opportunity through
programs such as the Enabling Accessibility Fund.
The project at Boler Mountain is one of 575 projects approved
through the 2016 small projects call for proposals. Organizations
were invited to apply for funding for projects that increase accessibility and inclusion of Canadians with disabilities in their communities and workplaces.

State Department ranks Greece
among safest countries for tourists
Thursday, January 11, 2018

G

reece ranks among the safest countries for American tourists, according
to a new ranking system issued for the country’s travellers by the U.S.
State Department on Wednesday.
The country was placed in Level 1 by the travel advisory program. Level 1
urges travellers to “exercise normal precautions”.
“This is the lowest advisory level for safety and security risk. There is
some risk in any international travel. Conditions in other countries may
differ from those in the United States and may change at any time,” the State
Department’s webpage says in its fact sheet.
Commenting on the news, U.S. Ambassador to Greece Geoffrey Pyatt said
he looks forward to seeing more tourists in Greece in 2018.
“Greece at the best level of the State Department’s new Travel Advisory
Program. I’m looking forward to seeing even more American tourists here in
Greece in the year ahead,” he tweeted.
Source: int.ert.gr

Treaty 8 Chiefs Return Premier’s “Stake in the Peace”
& cheque over broken promises
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Victoria, January 26, 2018 – In a public ceremony on the Legislature lawn today, Treaty 8 Chiefs
returned three “Stakes in the Peace” inscribed with the names of Premier John Horgan and Ministers
George Heyman and Lana Popham.
“The stakes are symbols of respect for Treaty 8 and support for all who call Peace Valley home. Horgan,
Heyman and Popham have betrayed their commitment to us and dishonoured their election promises. We
are placing the stakes here at the Legislature as a warning to all British Columbians: voter beware,” said
Chief Roland Willson of West Moberly First Nation.
During the election campaign, Horgan, Heyman and Popham had their names inscribed on yellow
“Stakes in the Peace” and planted on Ken and Arlene Boons’ property, along with more than seven hundred other B.C. residents who donated to the Treaty 8 nations’ legal expenses fund to fight Site C. http://
www.stakeinthepeace.com/
“These stakes could have been a proud legacy – something to show your children and grandchildren: I
saved the Peace valley. Instead, you chose to destroy a culture, destroy a valley and saddle all British
Columbians with a crippling debt that will be carried down through generations,” said Chief Lynette
Tsakoza of Prophet River First Nation.
“The cumulative impacts from this destructive dam are an unacceptable infringement on the rights of
Treaty 8 Nations, and will be irreversible. Premier Horgan’s approval of this project is in stark opposition to his simultaneous attempt to renew the province’s relationship with Indigenous peoples, a central
election promise of the BCNDP Government. Returning the stakes to these fair-weather politicians is a
strong symbol that we won’t back down from this fight against Site C,” stated Chief Bob Chamberlin,
Vice President of the Union of BC Indian Chiefs.
The Chiefs also returned $300 in donations by the ministers to the two First Nations’ legal action against
Site C, made during the election campaign.
“Here’s your money back. You’ll need every penny to pay for the expensive folly that you’ve imposed on
this province,” said Chief Willson.
Earlier in January, West Moberly and Prophet River First Nations launched civil actions for treaty infringement and injunctions to stop Site C.
Chief Roland Willson

Government of Canada accepting project proposals to support Canadians with disabilities
GATINEAU, QC, Jan. 23, 2018 /
CNW/

- The Honourable Kent Hehr,
Minister of Sport and Persons
with Disabilities, today announced that the Government of
Canada is now accepting project
proposals from organizations
interested in receiving funding
through the Opportunities Fund
for Persons with Disabilities.
People with disabilities have
much to offer employers, but
they remain under-represented in the workforce. Through
programs such as the Opportunities Fund, the Government of
Canada provides support to help
people with disabilities enter the

labour market, thereby contributing to the growth of the middle
class.
There are two separate calls for
proposals: one at the regional
level and one at the national
level. Both regional and national applicants can apply for the
Skills and Employment Stream.
National applicants can also
apply for the Working with Employers Stream.
The Skills and Employment
Stream offers funding for projects that provide people with
disabilities with work experience and training to develop
employment-related skills.

The Working with Employers
Stream provides funding for
projects that raise awareness and
help employers create inclusive
workplaces. Possible activities
include developing employer
policies and procedures to accommodate prospective employees with disabilities, supplying
inventories of unemployed people with disabilities to employers experiencing labour shortages, and facilitating information
sessions supporting the hiring of
people with disabilities.
Eligible applicants in all provinces and territories can submit
proposals until Tuesday, March
6, 2018.
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Το «κεφάλι» του με
Παρί παίζει ο Ζιντάν
26.01.2018 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ευρωλίγκα: Ο Καλάθης
υπέγραψε το «θρίλερ»

Παρά τα πυρά που δέχεται ο Ζιντάν από τον Τύπο, στο Μπερναμπέου
δεν έχουν βγει ακόμη τα λευκά μαντιλάκια του αποχαιρετισμού από
τους οπαδούς, ενώ και η διοίκηση της Ρεάλ προς το παρόν παραμένει
ψύχραιμη
Σε τεντωμένο σκοινί παραδέχθηκε ότι βαδίζει ο Ζινεντίν Ζιντάν μετά
το «φιάσκο», όπως ο ίδιος χαρακτήρισε τον αποκλεισμό-σοκ της Ρεάλ
Μαδρίτης στο Κύπελλο Ισπανίας προχθές το βράδυ. Η δε διοίκηση
της Ρεάλ σκέπτεται πώς θα ξοδέψει νέα χρήματα για να ενισχύσει
το ρόστερ της ομάδας, την ώρα που οι πολυέξοδοι σύλλογοι στην
Ευρώπη απειλούνται με επιβολή φόρου πολυτελείας από την UEFA.
Ο Γαλλοαλγερινός προπονητής της πρωταθλήτριας Ευρώπης και
Κόσμου ομολόγησε ότι η θέση του στην άκρη του μαδριλένικου
πάγκου θα κριθεί από την έκβαση των αγώνων με την Παρί Σεν
Ζερμέν για το Τσάμπιονς Λιγκ τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, μετά
την ήττα από τη Λεγκανές με 2-1 μέσα στο Σαντιάγο Μπερναμπέου
που έθεσε τέρμα και στον έτερο εγχώριο στόχο των «μπλάνκος».
«Εγώ είμαι υπεύθυνος γι’ αυτό, είναι ξεκάθαρο» είπε ο κ. Ζιντάν,
«πρέπει να βρω λύσεις, να αντιμετωπίσω την κατάσταση. Θα
συνεχίσω πάντα να μάχομαι, να δουλεύω, να αναζητώ πράγματα που
θα κάνουν καλύτερη την ομάδα. Τίποτε άλλο» τόνισε, εκτιμώντας ότι
το προχθεσινό αποτέλεσμα ήταν το χειρότερο στη σχετικά σύντομη
ώς τώρα προπονητική του καριέρα.
Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο εκτός ομάδας για ξεκούραση, με
δεδομένη και τη νίκη 1-0 στον πρώτο αγώνα, η Ρεάλ ήταν κάκιστη
στο πρώτο ημίχρονο και δεν έκανε ούτε ένα σουτ στην εστία της
ομάδας του Δημήτρη Σιόβα. «Είμαι οργισμένος από τον τρόπο με
τον οποίο ξεκινήσαμε το παιχνίδι και δεν το κατανοώ. Τώρα, όμως,
πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το γυρίσουμε το πράγμα» δήλωσε
ο κ. Ζιντάν. «Οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τους οπαδούς
μας», πρόσθεσε.
Παρά τις επικρίσεις στον Τύπο, στο Μπερναμπέου δεν έχουν βγει
ακόμη τα λευκά μαντιλάκια του αποχαιρετισμού από τους οπαδούς
–που δείχνουν στην Ισπανία το αίτημα της εξέδρας για αλλαγή
προπονητή– ενώ και η διοίκηση της Ρεάλ προς το παρόν κρατά την
ψυχραιμία της. Στρέφει μάλιστα την προσοχή της στις πιθανότητες
ενίσχυσης της ομάδας με παίκτες όπως ο Μοχάμεντ Σαλάχ της
Λίβερπουλ για το καλοκαίρι, σύμφωνα με ρεπορτάζ.
Φόρος πολυτελείας
Πάντως, οι σύλλογοι που προσπαθούν ξοδεύοντας να βγουν από τα
προβλήματά τους ίσως αποκτήσουν νέα, με τον πρόεδρο της UEFA
Αλεξάντερ Σέφεριν να δηλώνει στην ελβετική εφημερίδα «Λα
Τριμπίν ντε Ζενέβ» ότι θα πρότεινε μία σειρά μέτρων για να πάψει να
μεγαλώνει το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των πλούσιων συλλόγων
και της πλειονότητας των ομάδων.
Μεταξύ των μέτρων που έχει κατά νου είναι και η επιβολή ενός «φόρου
πολυτελείας», όπως τον περιέγραψε: «Αν ένας σύλλογος ξοδέψει
περισσότερα από όσο πρέπει, θα πληρώσει φόρο για τη διαφορά»
είπε. Αλλα μέτρα που ανέφερε ως πιθανά να τεθούν σε ισχύ από την
επόμενη κιόλας σεζόν περιλαμβάνουν τον έλεγχο και περιορισμό
του δανεισμού ποδοσφαιριστών και τη θέση ορίου στο μέγεθος του
ρόστερ κάθε ομάδας. Ωστόσο, απέφυγε να μιλήσει με περισσότερη
λεπτομέρεια για τις ιδέες αυτές, επιλέγοντας μια... δημιουργική
ασάφεια προς το παρόν ώστε να μετρήσει τις αντιδράσεις.
Επίσης, η UEFA μελετά την επιβολή οροφής στις αμοιβές των
ατζέντηδων. Το θέμα συζητήθηκε την περασμένη Τρίτη κατά τη
συνάντηση της Ομάδας Στρατηγικής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου
της UEFA, με αφορμή πληροφορίες ότι ο μεσολαβητής της
μεταγραφής του Αλέξις Σάντσες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ζήτησε
17 εκατ. ευρώ. Σε δήλωσή του στην αγγλική εφημερίδα «Ντέιλι
Τέλεγκραφ» ο κ. Σέφεριν είπε ότι οι ατζέντηδες κρατούν «ομήρους»
τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους.
Πηγή: Η Καθημερινή

Ο Καλάθης έφερε τα πάνω κάτω στην εκπνοή του χθεσινού αγώνα με ένα σπουδαίο «coast to coast»,
όμως ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει πρόβλημα... οξυγόνου, που πρέπει να λύσει άμεσα καθώς έρχονται
τα ματς με Ολυμπιακό και Μπάμπεργ
Η ταχύτητα του Νικ Καλάθη που μεταμορφώθηκε σε... Γιουσέιν Μπoλτ και έτρεξε όλο το γήπεδο σε 4,7
δευτερόλεπτα, σκοράροντας στην εκπνοή του αγώνα, μετέτρεψε στην παράταση τη διαγραφόμενη ήττα
του Παναθηναϊκού από τη Ζαλγκίρις, σε νίκη (94-93). Η αποφασιστικότητα του αρχηγού χάρισε στον
φανερά πλέον καταπονημένο Παναθηναϊκό τη 13η νίκη του στην Ευρωλίγκα, ενώ «έσπασαν οι καρδιές»
των οκτώ χιλιάδων θεατών.
Σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι-θρίλερ, μετά απ’ αυτό με το Λαύριο (δύο παρατάσεις), ο Παναθηναϊκός
αφού απώλεσε διαφορά 20 πόντων, έφτασε να προηγείται 76-70 στο 36΄, αλλά η κακή συνήθειά του
να μην «κλειδώνει» το προβάδισμα, τον ανάγκασε να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο, όταν στα 32΄΄
ο Μιλάκνις έγραψε το 81-83, ο Ρίβερς ισοφάρισε 83-83 (16΄΄) και στην τελευταία επίθεση, ο Πάνγκος
αστόχησε υπό ασφυκτική πίεση και ενώ η Ζαλγκίρις διαμαρτυρήθηκε για φάουλ. Στην παράταση,
επτά πόντοι του Γουάιτ έγραψαν το 83-90 και ο Παναθηναϊκός απάντησε με πίεση σε όλο το γήπεδο,
αποφέροντας το νικηφόρο σερί 14-3 σε διάστημα δυόμισι λεπτών, παίρνοντας τη νίκη.
Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο βήματα μπροστά στο πρώτο ημίχρονο (47-37), αλλά και ένα προς τα πίσω,
καθώς ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός στο α΄ δεκάλεπτο (29-17) και επέβαλε τον ρυθμό, αύξησε τη διαφορά
του σκορ στο συν 20 (43-23) και στο τελευταίο 4λεπτο έδωσε δικαιώματα στη Ζαλγκίρις. Η άμυνα
ζώνης που εφάρμοσαν οι «πράσινοι», έστω και για δύο λεπτά και ενώ είχαν δημιουργήσει το προβάδισμα
των 20 πόντων, διευκόλυνε τους Λιθουανούς στα μακρινά σουτ και με σερί 2-8 μείωσαν σε 45-31 και
έφτασαν στο μείον δέκα, θέτοντας καλές προϋποθέσεις μεγαλύτερης πίεσης στους γηπεδούχους. Οι
φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 49-45, ισοφάρισαν (53-53) και το επιμέρους σκορ 12-21 φανερώνει το
έντονο επιθετικό πρόβλημα που είχε ο Παναθηναϊκός. Ο Λεκαβίτσιους έδωσε μερικές ανάσες στην
επίθεση, αλλά ο ρυθμός του αγώνα ανήκε στη Ζαλγκίρις που απέδειξε ότι η πορεία της μέχρι τώρα στην
Ευρωλίγκα μόνο τυχαία δεν είναι στις δύο πλευρές του γηπέδου.
Τα άλλα αποτελέσματα: Ρεάλ-Εφές 87-68, Μάλαγα-Μπασκόνια 83-85.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Σίνγκλετον 8 (1), Ρίβερς 10 (2), Παππάς 6, Ντένμον 14 (4), Γκιστ 12, Βουγιούκας
11 (8 ριμπάουντ), Λεκαβίτσιους 14 (2), Γκάμπριελ, Καλάθης 14 (1), Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 3.
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ: Ντέιβις 3, Πάνγκος 14 (3), Τουπάν 12, Ούντριχ 2, Μασιούλις, Μιλάκνις 9 (2), Μίτσιτς 6,
Ουάιτ 17 (1), Καβαλιάουσκας 21, Βαλίνσκας, Ουλανόβας 9.
Πηγή: Η Καθημερινή

Γιορτή κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Συλλόγου Grecian’s Seniors Association
Σε μιά αίθουσα που ξεχείλισε από γυναίκες η Πρόεδρος κα
Νιόβη Στεργίου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
με τους ιερείς π. Κωνσταντίνο Οικονόμου και τον π. Δωρόθεο
Τρυφωνόπουλο, έκοψαν την παραδοσιακή πίτα. Επίσης έκαναν και
αγιασμό στην αίθουσα που συνεδριάζουν και παίζουν Μπίγκο.
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Καλά μικρά ανέκδοτα
Σε ένα εστιατόριο ο πελάτης λέει
στο γκαρσόν:
- Σας παρακαλώ, μπορείτε να
πάρετε το κοτόπουλο να το ψήσετε
λιγάκι ακόμα?
- Γιατί, τι έχει?
- Μου τρώει τις πατάτες !

Ο

ι νυχτερίδες κοιμούνται στο
δάσος. Ξαφνικά, μια όπως είναι
κρεμασμένη ανάποδα, κάνει μία
τσάκ και κάθεται όρθια στο κλαδί.
Από το διπλανό κλαδί μια άλλη
νυχτερίδα φωνάζει στο από κάτω
κλαδί:
- Μήτσο, ξύπνα. Ο Γιώργος
λιποθύμησε !

Μ

ια ξανθιά επιστρέφει στο σπίτι
και ρωτάει τον άνδρα της:
- Γιώργο που είναι τα παιδιά?
- Στα Αγγλικά.
- George where are the kids?
Ειδήσεις σε ποντιακό κανάλι:
Τραγικό δυστύχημα. Διθέσιο
αεροπλάνο έπεσε σε νεκροταφείο.
Έχουν βρεθεί 3000 νεκροί και οι
έρευνες συνεχίζονται...

Π

ρωί πρωί, μπάτσος σταματάει
κάποιον που έτρεχε στην
Κηφισίας.
- Καλημέρα, του λέει.
Και ο οδηγός:
- Ήτανε...

Π

άει ένας Κινέζος στο περίπτερο:
- Γιαν τσι γιον Coca-cola!
Και ο περιπτεράς του απαντάει:
- Μια παγωμένη τι?

Ο

σύζυγος στη γυναίκα του:
- Μωρό μου, δεν αντέχω άλλο
να σε βλέπω να τυραννιέσαι έτσι
όλη μέρα στην κουζίνα.
-Κλείσε την πόρτα!

Π

ιάνει ο Τοτός τους γονείς
του στην κρεβατοκάμαρα να
κάνουν 69. Γυρνάει
και τους λέει εκνευρισμένος:
- Και θέλετε να πάω εγώ σε
ψυχολόγο επειδή τρώω τα νύχια
μου;;;!!

Γ

ιατί το σουτιέν είναι σύμβολο
της Δημοκρατίας;
- Γιατί χωρίζει τη δεξιά απο την
αριστερά, συγκρατεί τις μάζες,
ελκύει το λαό και ξεσηκώνει τα
πλήθη!

Μ

αμά, τώρα που έγινα 16
χρόνων να βάλω σουτιέν;
- Όχι Μανώλη.
Behind every successful man...
there’s a woman” (joke)
During a company’s annual family
trip to a crocodile farm in Thailand... the eccentric Boss dared
any of his employees to jump into
the crocodiles infested pond... and
swim to the shore.
Anyone who survived the swim will
be rewarded with 5 million... but if
killed by the crocs...2 million will
be given to the next of kin.
For a long period of time no one
dared take up the challenge... then
suddenly a man jumped in...and
swam frantically for his life towards
shore pursued by the crocs...and
luckily he made it unscathed.
When he managed to recover his
breath... the man, who became
instant millionaire, shouted asking
who pushed him into the pond.....
it was his wife who did it.!!!
And from that day on the phrase..
.”Behind every successful man...
there’s a woman”...came about !!!
To Σφυρί
Ο δικαστής λέει στον
κατηγορούμενο “Κατηγορήσε γιά
ξυλοδαρμό της συζύγου σας με ένa
σφυρι.”
Μια φωνή στο πίσω μέρος της
αίθουσας του δικαστηρίου φωνάζει,
“Μπάσταρδε!”
Ο δικαστής λέει, “Κατηγορήσε

επίσης γιά ξυλοδαρμό της πεθεράς
σας μέ ένa σφυρι.”
Μια φωνή στο πίσω μέρος της
αίθουσας του δικαστηρίου φωνάζει,
“Μπάσταρδε!”
Ο δικαστής σταματά και λέει στον
κύριο στο πίσω μέρος της αίθουσας
του δικαστηρίου,
Κύριε, καταλαβαίνω το θυμό και
την απογοήτευσή σας γιά ένα τέτοιο
ξυλοδαρμό , αλλά όχι περισσότερα
ξεσπάσματα μέσα στό δικαστήριο.
Ό κύριος από τό πίσω μέρος του
δικαστηρίου σηκώνεται και λέει:
“Λυπάμαι, Εντιμότατε κύριε
δικαστά, αλλά για δεκαπέντε χρόνια
πού μένω στο διπλανώ σπίτι, τού
ζητούσα νά δανειστώ ένα σφυρί,
καί μού έλεγε ότι δεν είχε....”

***
Όταν επέστρεψα σπίτι ήμουν τόσο
μεθυσμένη που ούτε η μανα μου δεν
με γνώρισε !
- Και όταν ξεμέθυσες ;
- Τότε δεν την γνώρισα εγώ !
…
Είχα μπει σε λάθος σπίτι!- Και όταν
ξεμέθυσες ;
- Τότε δεν την γνώρισα εγώ !
O Μήτσος 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!
Ρολόγια Στον Παράδεισο
Πεθαίνει ο Μήτσος και πάει στον
παράδεισο. Εκεί βλέπει ένα μέρος
γεμάτο με ρολόγια. Την ίδια στιγμή
συναντάει έναν άγγελο και τον
ρωτάει:
– Γιατί είναι όλα αυτά τα ρολόγια
εδώ;
-Κάθε ρολόι μετράει τη διαφθορά
μιας χώρας. Όσο πιο γρήγορα
κινούνται οι δείκτες τόσο πιο
μεγάλη είναι διαφθορά, του λέει ο
άγγελος.
Αμέσως ο Μήτσος πηγαίνει για να
δει τα ρολόγια.
Βλέπει το ρολόι της Αμερικής και οι
δείκτες κινούνταν κανονικά. Βλέπει
το ρολόι της Γερμανίας και οι
δείκτες κινούνταν κανονικά. Βλέπει
το ρολόι της Ιταλίας και οι δείκτες
κινούνταν κανονικά.
Ψάχνει για το ρολόι της Ελλάδας
αλλά δεν το βρίσκει. Τότε ρωτάει
τον άγγελο:
– Ρε άγγελε, το ρολόι της Ελλάδας
δεν το βρίσκω… Πού είναι;
Και του απαντάει ο άγγελος:
– Το ρολόι της Ελλάδας το πήρε ο
θεός για ανεμιστήρα.
Πόση Ώρα Είναι Η Πτήση;
Ένας Πόντιος τηλεφώνησε στην
Ολυμπιακή Αεροπορία και ρώτησε:
– Πόση ώρα είναι η πτήση Αθήνα –
Μόσχα;

– Ένα λεπτό παρακαλώ, του
απαντάει ο υπάλληλος.
– Ευχαριστώ, είπε ο Πόντιος και το
έκλεισε!
Παπάς Στην Κρήτη
Ένας παπάς πηγαίνει σε μια
εκκλησία στην Κρήτη, έχει όμως
ένα πρόβλημα. Δεν χωνεύει τους
Κρητικούς. Την πρώτη Κυριακή,
λοιπόν, κατά το κήρυγμά του, λέει
στους πιστούς:
– Θα σας μιλήσω σήμερα για τη
Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία
ήταν μια πόρνη από τα Χανιά…
Αμέσως οι πιστοί αντιδρούν για την
προσβολή που δέχθηκαν από τον
παπά. Την επόμενη Κυριακή πάλι
τα ίδια ο παπάς:
– Σήμερα θα σας μιλήσω για την
παραβολή του ασώτου υιού, ο
οποίος ήταν ο γιος ενός βοσκού από
το Ηράκλειο…
Αγανακτούν και πάλι οι πιστοί
και κάνουν παράπονα στον
Μητροπολίτη. Φωνάζει αυτός τον
παπά και του λέει:
– Κοίτα… ξέρω ότι δεν συμπαθείς
τους Κρητικούς, προσπάθησε όμως
να είσαι πιο διακριτικός και να μην
τους προσβάλλεις…
Οπότε στην επόμενη κυριακάτικη
λειτουργία λέει ο παπάς στους
πιστούς:
– Σήμερα θα μιλήσουμε για το
Μυστικό Δείπνο… Μαζεύει ο
Χριστός τους μαθητές του και τους
λέει “απόψε κάποιος από εσάς
θα με προδώσει” και αμέσως του
απαντά ο Ιούδας: “Ιντα λες μωρέ
σύντεκνε”!
Πεθερά Άγγελος
Συζητούν δύο παντρεμένοι:
– Εμένα η πεθερά μου είναι
άγγελος, λέει ο πρώτος.
– Α ρε τυχεράκια… Εμένα, ζει
ακόμη…
Το Ποίημα Του Τοτού
Στο σχολείο έλεγαν ποιήματα και
είπε η δασκάλα στον Τοτό να πει
και αυτός ένα. Ο Τοτός άρχισε να
απαγγέλλει:
– Καθόμουνα στην αμμουδιά και
έσπαγα καρύδια και ερχότανε η
θάλασσα και μου’βρεχε τα…
– Μή Τοτέ! Μην το πεις!, λέει
έντρομη η δασκάλα.
Και ο Τοτός συνεχίζει:
– Καθόμουνα στην αμμουδιά και
έσπαγα καρύδια και ερχότανε η
θάλασσα και μου’βρεχε τα…
Η δασκάλα:
– Σταμάτα Τοτέ! Μην το πεις!
Αλλά ο Τοτός απτόητος.
Καθόμουνα στην αμμουδιά και
έσπαγα καρύδια και ερχότανε η
θάλασσα και μου’βρεχε τα… πόδια!
– Γιατί τα πόδια;, ρωτάει η
δασκάλα.
Και ο Τοτός απαντά:
– Αφού δεν έφτανε τα *ρχ*δι*!
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;
ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΔΙΑ
Ήταν μια φορά, ο Τοτός στο
σχολείο και η δασκάλα ζήτησε
από τα παιδάκια να πουν κάτι
που έχει πόδια. - Ο σκύλος, λέει
η Ελενίτσα. - Ο άνθρωπος κυρία,
λέει ο Κωστάκης. - Η καρδιά, λέει
ο Τοτός... - Η καρδιά δεν έχει πόδια
Τοτέ, απαντάει η δασκάλα. - Πώς
δεν έχει; λέει ο Τοτός. Αφού εγώ
κάθε βράδυ ακούω τον πατέρα μου
που λέει: - “Έλα καρδούλα μου,
άνοιξε τα πόδια σου...”
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AHEPA District #26 Awards $15,000 in Scholarships
(Continued from page 1)

AHEPA stands for the American Hellenic Educational Progressive Association Family with Headquarters in Washington, DC. and Districts and Chapters located around the world. It includes the Senior Men’s Order which is
AHEPA; the Senior Women’s Order, which is the Daughters of Penelope and
two Junior Orders which are the Sons of Pericles and the Maids of Athena.

For Hellenic students in BC, these scholarships are available every August at
your local Greek Church. You can also apply for scholarships from AHEPA
Canada by following this link: http://ahepacanada.org/scholarships/
The winners from the January 13th event are as follows:
Scholarships Awarded:
$1000.00 Daughters of Penelope Scholarship: Maria Liaskas
$1000.00 AHEPA Gladstone Scholarship: Konstantinos Velegrinos
$1000.00 AHEPA District #26 Scholarship: Anna Tsigounis
$1000.00 AHEPA District #26 Scholarship : John Yoldassis
$1000.00 AHEPA District #26 Scholarship: Magdalina Koseos
$1000.00 AHEPA District #26 Scholarship: Alexia Ziskos
$1000.00 Sia Zelis Memorial Bursary: Athanasia Pappa
$1000.00 Andy & Katie Clerides Scholarship: Olympia Pappa
$1000.00 Mouzourakis Family Scholarship: Callum A. McPhee
$1000.00 Christos Nicolaou Trade Scholarship: Speros Ganatios
$1000.00 Nick & Toula Mesotopitis Scholarship – In Memory of Aphrodite
Arvanitis
Leah E. Polychronopoulos
$1000.00 George Bonnis Scholarship
In memory of all the Bonnis Family members that served the AHEPA
Aspasia Goundouvas
$1500.00 Greek Orthodox Community of East Vancouver: Athina Pilarinos
$1500.00 Dimitrios & Antonia Bonnis Scholarship: Zoe Elena Diomis

What is AHEPA?

Fr.Timoleon Prattas

The AHEPA Association was founded in 1922 in Atlanta, Georgia, on the
principles that under girded its fight for civil rights and against discrimination, bigotry, and hatred felt at the hands of the Klu Klux Klan. AHEPA is
the largest and oldest grassroots association of citizens of Greek heritage and
Philhellenes with more than 400 chapters across the United States, Canada,
Australia and Europe.
AHEPA’s mission is to promote the ancient Greek ideals of Education, is
nonprofit and philanthropic, Civic Responsibility, and Family and Individual
Excellence through community service and volunteerism.

The winners from the January
13th event

For further information or to become a member of theis nonprofit philathropic organization , contact georgevassilas@gmail.com

The organizing committee would like to congratulate all the recipients and
thank the contributors for their generous donations to the scholarship program. Happy New Year to you all!
To contribute a scholarship and receive a tax deductible receipt contact
falias01@telus.net.

What is The Daughters of Penelope?
Above: District Governor George Vassilas & Bernadette Falias

The Daughters of Penelope is part of the AHEPA (American Hellenic
Educational Progressive Association) Family with Headquarters in
Washington, DC. There are several hundred Chapters instituted,
within twenty-five (25) Districts, located in the United States, Canada,
Australia, Greece, France.
HISTORY
The Order of the Daughters of Penelope was founded through the inspiration and dedication of Dr. Emanuel Apostolides, a member of the
Order of AHEPA, on November 16, 1929. At the time, the EOS Chapter No. 1 was formed with 25 charter members, including Founder
Alexandra Apostolides Sonenfeld, who in 1931 became the first Grand
President. EOS Chapter No. 1 is known as the “Mother Chapter” of
the Daughters of Penelope and is located in San Francisco, California.
OBJECTIVE AND GOALS
The objective and goals are to promote the social, ethical and intellectual interests of its members; to cultivate good citizenship and
patriotism for the countries where chapters exist; and to disseminate
Hellenic culture therein. The members are encouraged to participate
in worthwhile projects in their respective communities, for the betterment of mankind.
MISSION STATEMENT
The mission of the AHEPA Family is to promote Hellenism, Education,
Philanthropy, Civic Responsibility, and Family & Individual Excellence.
The Chapter in Vancouver, named the Poseidon Chapter #179, was
founded on May 22, 1948 by the following founding members: Polixeni
Latsoudes, Marie Kyreacos, Pagoula Michas, Mary Drosos, Sophia
Margellos Marie Coros, Maria Poulos, Anne Mellas, Athena Athans,
Louise Podaras, Alice Athans, Vera Stamatis, Voula Evans, Chrisanthy Bekos, Ruth Dallas, Margaret Mattis and Madge Stamatis. Each
year the Chapter gathers to celebrate their Founders’ Dinner and
this year was no exception. Pictured here are some of the Poseidon
Chapter members celebrating the 88the anniversary of the founding
of the Daughters of Penelope and this year we will celebrate the 79th
anniversary of the Poseidon Chapter.
For further information or to join this noble organization contact
falias01@telus.net.

11

The winners from the January
13th event

Messinian Brotherhood Of
BC Annual Dinner Dance
@ Hellenic Community of Vancouver
4500 Arbutus St, Vancouver, BC V6J 4A2

February 10th, 2018
6PM Doors Open
Musical Appearance

Sofia Toumpa
+
TIckets $65
Yanni
Sahamis
For Tickets Call
Marino 604-562-2397
Email
messinians@gmail.com

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

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί και εύχονται καλά ταξίδεια το 2018.
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How a Greek immigrant family built a booming
Hollywood film studio in downtown Chicago
Thursday, January 4, 2018
Sometimes failure can lead to unexpected business success. That was
the impetus that led to the founding
of Cinespace Film Studios in Chicago, a facility owned and operated
by an immigrant Greek family that
has helped turn around a depressed
neighborhood in the Windy City.
The story began in 2007 when Alex
Pissios — a real estate developer —
was in a bad place. The portfolio of
homes and apartment buildings he
had acquired throughout Chicago
was suddenly worth nothing, thanks
to the real estate implosion that
helped usher in the financial crisis.
With a wife, four young children
and $11 million in debt, Pissios was
facing bankruptcy and an eviction
from his home.
“I was pretty much suicidal,” he
says matter-of-factly of that dark
time in his life. Against such odds,
he barely noticed the wedding
invitation that arrived in the mail. A
cousin in Canada was getting married, and Pissios and his family were
invited. He didn’t have the money to
travel, but another cousin insisted he
attend. “I told my wife, ‘Let’s just
go and get out of here for a while,’”
he recalls.
They say that in every life, there is
a turning point, a juncture where the
old ends and a new path begins. For
Pissios it was his cousin’s wedding.
There, he struck up a conversation
with Nick Mirkopoulos, an uncle
he barely knew, but the man who
would set his life on a course he
could have never foreseen. Together
they started Cinespace Film Studios
in Chicago.
Nearly 20 years earlier, Mirkopoulos
had started Cinespace Film Studios
in Toronto, now a major studio with
four locations in the city. It is known
for filming many hit TV series and
films, including “Chicago,” which
won an Oscar for best picture, and
“Handmaid’s Tale,” a Hulu series
that won a 2018 Golden Globe
nomination for best actress. At this
point, Mirkopoulos was looking to
replicate that success in the United
States.
Today, Cinespace Chicago is the
biggest independent movie studio
outside of Hollywood. The 70-acre
film campus opened for business
in 2011 and is located on the site
formerly occupied by the Ryerson
Steel plant in Chicago’s Lawndale
neighborhood. This full-service
studio offers 30 soundstages,
production offices and more than a
dozen on-lot businesses, including
lighting, camera, animation, casting
and post-production companies.
Cinespace is also the engine that
helped put Chicago back on the map
for film and TV makers after a more
than 20-year absence. As a result
of his uncle Nick’s vision, Pissios
claims Cinespace has helped create
7,500 film-related jobs since it
opened and has contributed millions
of dollars to the local economy. In
fact, according to the Illinois Film
Office, the state’s film industry generated nearly $500 million in spending last year, a 51 percent increase
over 2015. Much of that spending
has taken place at Cinespace.
Two years ago it launched an incubator for filmmakers called Stage 18
to provide workspace, programming
and event space to help develop
the local filmmaking community.
Its goal is to keep local talent from
leaving for opportunities in Los Angeles and New York City. Stage 18
also organizes events such as script
feedback for budding filmmakers,
plus the opportunity to pitch projects
to investors.
Attracting Hollywood moguls
The studio captured the attention
of Hollywood movie makers and

network executives from its earliest
days. A big reason was Mirkopoulos’ sterling reputation. He ran Cinespace Toronto as a client-focused
studio, making sure productions had
what they needed at all times. But
perhaps the bigger draw was the
Chicago facility’s size. With the explosive growth in digital platforms,
the competition for studio space
was becoming fierce, and Cinespace
Chicago answered that need.
“We’ve become the Midwest
extension of Hollywood,” explains
Steve Mirkopoulos, who took over
as president and CEO of Cinespace
Toronto when his brother Nick died
in 2013. “With all the increased
volume coming from players like
Netflix, Amazon and Hulu, they
need large facilities like ours that
operate in places with competitive
tax rates.” Indeed, the state of Illinois offers filmmakers a 30 percent
tax credit on money spent on state
goods and services, including the
salaries paid to state residents. This
provides enough of an incentive to
draw more production to Chicago,
while helping local businesses in the
film industry grow.
Cinespace is now home to producer
Dick Wolf’s successful “Chicago”
franchise — Chicago Med, Chicago
Fire and Chicago PD all film here
— as well as TV shows Empire
and Shameless, and productions
from Netflix, Amazon and Hulu.
And since the sprawling complex
launched, several feature films
have been produced here, including
Divergent and Batman v Superman:
Dawn of Justice.
Though the Chicago and Toronto
Cinespace studios are run separately, there’s no question that
this is a family business with deep
roots. Several generations are now
actively involved, and Mirkopoulos’
wish before he died was that more
would follow. For instance, Pissios’
two brothers, Nick and Dean, are
operations managers in Chicago. In
Toronto, Steve has two of his adult
children working in the business,
as does another brother, Larry. One
of his sons, Jim, is vice president
of operations, and another, Mike, is
head of construction.
Of course, operating the studio as a
family business creates its own challenges. Pissios says those are kept
to a minimum with a strong dose of
honesty, respect and clear lines of
command. “There always has to be
a general, someone in charge,” he
says. “When Nick was alive, it was
him. Now it’s Steve.”
To keep things running smoothly,
the company has an advisory council and established a management
structure where responsibilities
are clearly stated for each family member involved. The entire
family has monthly management
meetings and gets together to create
a strategic plan each year. “There
is mutual respect, and everyone is
hardworking,” says Steve. “We talk
everything through and resolve any
issues as they arise.”
A family empire begins
Oddly enough, the family’s start in
the film business was never planned.
Mirkopoulos and his brothers arrived in Toronto from Greece in the
late 1960s. Nick was an electrician
and a decade later joined forces with
his brothers to buy and repurpose
old commercial and industrial
buildings. In the mid-1980s —
while Toronto’s film industry was
still in its infancy — Nick saw an
opportunity to convert some of these
old buildings to film studios. The
Canadian government, recognizing
the economic benefit of attracting
more filmmakers to the country,
began offering tax incentives to

folks willing to film here. In 1988,
Cinespace Toronto opened.
Miles Dale is a TV and movie producer who filmed the first RoboCop
television show at Cinespace Toronto in the early 1990s and recalls the
brothers’ positive attitude: “I needed
lots of space to shoot the series, but
I didn’t have a lot of money back
then,” he says. None of that mattered to Nick. “He said, ‘OK, let’s
do it. I want to know you and be in
business with you. We’ll figure it
out,’” Dale recalls. “That’s the way
that family is. They’re always going
to find a way to make things work.”
Pissios can certainly attest to that.
In 2007, after his uncle Nick wrote
a $25,000 check to cover the cost of
his bankruptcy filing, he told him to
start scouring Chicago for commercial buildings or old industrial plants
that could be renovated or repurposed as a film studio. For two years
Pissios met with local politicians to
help secure the financial grants that
eventually would make Cinespace
Chicago a reality. Once he found
out about the shuttered 1.5-millionsquare-foot Ryerson Steel plant, located eight minutes from downtown,
he presented the opportunity to his
uncle who then arranged the financing and funded the renovation.
Tell Pissios that his story sounds
like a movie-of-the-week script and
he doesn’t disagree. “I know it’s
crazy,” he says in a booming voice.
“When I think about what my uncle
Nick did for me and for the city of
Chicago, it’s almost surreal.”
Bringing Hollywood to Chicago
Getting filmmakers and the
networks to shoot their shows in
Chicago could have been an uphill
battle if not for Mirkopoulos’ solid
reputation. He and Pissios went to
Los Angeles and convinced executives to come back to the city where
hits such as The Blues Brothers and
16 Candles were shot in the 1980s.
“We met with everyone — the
networks, the unions, and told them
that if they came back to Chicago,
they’d have Nick on their side to
handle any problems,” Pissios says.
“They knew what he had done in
Toronto, and they came.”
Brian O’Leary is senior vice president and tax counsel for NBCUniversal, the parent company of
CNBC. As part of his job, he helps
production units decide where to
shoot their shows. When Dick Wolf
was creating Chicago Fire, the
Illinois and Chicago film offices told
NBC executives about Cinespace.
The tax incentives offered by
the state, along with Cinespace’s
campus, sealed the deal, he recalls.
“Their facility is enormous, and they
are in constant communication with
their customers rather than making
decisions in a vacuum,” O’Leary
says. “That gives them an advantage.”
Carla Corwin, a producer on Chicago Med, says filming in the city
where a show is taking place “adds
to the flavor of the whole production. Our extras are local people,
and the scenes are just more authentic.” And with digital platforms
churning out multi-episode series,
Pissios says Cinespace is busier than
ever. “Young people binge-watch, so
there’s demand for more and more
shows,” he notes.
When his uncle was nearing the
end of his life, Pissios was able to
spend a lot of time with him. They
discussed how to expand Cinespace and ways to give back to the
community. That’s why in addition
to the film-related business on the
campus, nearby DePaul University
has space for classes that teach
filmmaking to the next generation
of artists. A year after his death, the
company also created the CineCares
Foundation. It provides Chicago

residents with education and job
training in TV and film.
Looking ahead, Pissios says his
dream is to create a back lot on
Cinespace’s property where building
façades can be made to look like
New York City brownstones or
cities like London and Paris. It
would be the only back lot outside
of Los Angeles, and he says it would
save filmmakers time and money
by eliminating the need to shoot on
location.
In the meantime, Pissios never loses
sight of one of the biggest lessons he
learned from his uncle. “He always

told me to do things from my heart,”
he says. “Nick was a very stern and
smart businessman. He didn’t give
handouts; he gave people opportunities. If he believed in you, he gave
you a chance, always.”
In his office, Pissios keeps a framed
copy of his eviction notice, a gift
from Uncle Nick. “He wanted me to
remember where I came from, and
I do,” he points out. “Every day, I
come to work with a smile on my
face, and I try to find ways to pay
this forward.”
Source: cnbc.com

Greek astrophysicist takes
out coveted science prize
Greek astrophysicist Vicky
Kalogera has been awarded the
2018 Dannie Heineman Prize
for Astrophysics for her work
with black holes, neutron stars
and white dwarfs.
Ms Kalogera is Professor of
physics and astronomy at the
Weinberg College of Arts and
Sciences, and is director of
Northwestern’s Center for Interdisciplinary Exploration and

Research in Astrophysics.
The physicist’s work was cited as “fundamental contributions to
advancing our understanding of the evolution and fate of compact
objects in binary systems, with particular regard to their electromagnetic and gravitational wave signals.”
In 2017 Ms Kalogera was also one of four Northwestern astronomy faculty who collaborated with international researchers to
detect the spectacular collision of two neutron stars, and other
leading contributions, as per Northwestern University’s release.
Ms Kalogera said of her work: “This gave us the opportunity, for
the first time, to test the fundamental predictions of Einstein’s
theory of general relativity.”
“Figuring out how black holes, these hard-to-probe objects, actually form in nature is a key question in astrophysics. And probing
the dense matter of neutron stars -- the kinds of pressures and
densities that we can never reproduce in a regular lab -- is also of
prime importance in astrophysics,” Ms Kalogera said.
The Dannie Heineman Prize, established in 1979, and is named
after the Belgian-American engineer. The award is said to recognize outstanding mid-career work in the field of astrophysics.
Source: neoskosmos.com

Greek French composer Alexandre Desplat wins Golden Globe
Tuesday, January 9, 2018

Greek-French Alexandre Desplat was
honoured with a Golden Globe for the best
original score at the 75th annual Golden
Globe Awards ceremony.
Nominee Mariah Carey co-announced the
winning artist for the soundtrack of director
Guillermo Del Toro’s “The Shape of Water.”
The film received the most nominations this
year, including for Best Motion Picture, Best
Actress (Sally Hawkins) and Best Supporting
Actress (Octavia Spencer), while Del Toro
won the Golden Globe for Best Director.
Among Alexandre Desplat’s fellow nominees were Hans Zimmer
(Dunkirk), Jonny Greenwood (Phantom Thread), Carter Burwell (Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri) and John Williams (The Post).
Alexandre Michel Gérard Desplat was born and brought up in Paris. He is
half French on his father’s side, while his mother came from Greece. His
parents met in the United States while they were both studying at the University of California, Berkeley. After their marriage, they moved to Paris
where Alexandre was born in 1961.
Desplat started playing piano at the age of five. He also mastered playing
the flute and the trumpet. He studied music with Claude Ballif and Iannis
Xenakis in France as well as Jack Hayes in the United States.
Since the 1980’s, the composer has worked on numerous films, with his
big Hollywood break coming in 2003 with the score for the film “Girl with
a Pearl Earring”. He has won an Academy Award for his soundtrack to the
film “The Grand Budapest Hotel”, while he has also received seven more
Academy Award nominations, eight César nominations (winning three),
seven BAFTA nominations (winning two), seven Golden Globe nominations (winning two), and six Grammy nominations (winning two).
Desplat has composed music for a large number of films, including independent productions and box office hits, such as The Queen, The Golden
Compass, The Curious Case of Benjamin Button, The Twilight Saga:
New Moon, Harry Potter and the Deathly Hallows-Parts 1&2, The King’s
Speech, Moonrise Kingdom, Argo, The Imitation Game, Unbroken and
many more.
Source: thegreekobserver.com

O Ετήσιος Χορός
του Κυνηγετικού
Συλλόγου
«ΑΡΤΕΜΗΣ»
Το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018, στην αίθουσα της Ανατολικής
Κοινότητας του Βανκουβερ έγινε ο χορός των κυνηγών και είχε
μεγάλη επιτυχία. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, το Διοικητικό
Συμβούλιο και στους μαγείρους. Το φαγητό ήταν πλούσιο, ο
Γιάννης Σαχάμης με το μπουζούκι και την ορχήστρα του βάσταξε
όλους όρθιους στην πίστα να χορεύουν μέχρι τις πρωϊνές ώρες,
όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες της «ΓΝΩΜΗΣ».
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Παραδοχή Λαγκάρντ:
Πρώτη μας έγνοια
στο μνημόνιο ήταν να
σώσουμε τις τράπεζες!

Απίστευτες δηλώσεις
Πούτιν: Ο κομμουνισμός
είναι «θρησκεία» παρόμοια
με το χριστιανισμό

Παρασκευή 19/01/2018
Οι δανειστές βύθισαν την Ελλάδα
στην κόλαση των μνημονίων, για
σώσουν τις τράπεζες τους! Μετά
την σχετική ομολογία του πρώην
Προέδρου του Eurogroup Γερούν
Ντάισελμπλουμ, τώρα και Γενική
Διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν
Λαγκάρντ, παραδέχεται ότι πρώτη
έγνοια των δανειστών δεν ήταν ο
ελληνικό λαός, αλλά οι τράπεζες!
Η απόφαση των δανειστών να…
«σώσουν» την Ελλάδα από τα χρέη
της, πάρθηκε από το φόβο τους ότι
αν η Ελλάδα δεν πλήρωνε τις ξένες
τράπεζες, που ήδη βρίσκονταν σε
κατάσταση συναγερμού από την
οικονομική κρίση του 2008 και την
έκθεσή τους στα «τοξικά» ομόλογα.
Αν δεν εξασφάλιζαν τις οφειλές,
θα γκρεμίζονταν! Αυτή ήταν και
η κινητήριος δύναμη πίσω από τις
ασφυκτικές πιέσεις των «φίλων»
Ευρωπαίων, να βάλουν την Ελλάδα
στην φυλακή των μνημονίων.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε
στο γερμανικό ARD, η Κριστίν
Λαγκάρντ ομολόγησε τα κίνητρα
των δανειστών. Απαντώντας
σε ερώτηση σχετικά με το αν η
απόφαση του ΔΝΤ αλλά και της
ΕΕ να διασωθεί η Ελλάδα το 2010
προήλθε κυρίως από τη βούληση να
σωθούν οι τράπεζες, όπως η Deutsche Bank ή η γαλλική BNP Paribas, η «Σιδηρά Κυρία» του ΔΝΤ,
απάντησε ότι «πήρε χρόνο μέχρι να
μάθουμε ποια ήταν η πραγματική
κατάσταση της Ελλάδας και πόσο
αυξανόταν μήνα με το μήνα το
χρέος, επειδή μόνο λίγο-λίγο
παίρναμε αυτές τις πληροφορίες.
Αλλά μπορώ να σας πω ποια ήταν η
πρώτιστη έγνοια μας. Οπωσδήποτε
ήταν η ενίσχυση του τραπεζικού
τομέα».
Άλλο η διάσωση των ξένων
τραπεζών, που ήταν και η αρχή των
μνημονίων και άλλο η σωτηρία
των ελληνικών τραπεζών, που
χρειάστηκαν βοήθεια, επειδή
μπήκαμε στα μνημόνια. Σύμφωνα
με την κυρία Λαγκάρντ, σε αυτή
την κατεύθυνση «χρησιμοποιήσαμε
διάφορα εργαλεία. Είτε με τη
συμμετοχή σε τράπεζες, όπως έγινε
στις ΗΠΑ με το πρόγραμμα TARP,
είτε με ημικρατικοποίηση, όπως
έγινε στη Μεγάλη Βρετανία. Ή
με την επιβολή δανείων, όπως σε
ορισμένες άλλες χώρες. Σε κάθε
περίπτωση, ήταν η αποφασιστική
μας προσπάθεια».
Το «παραμύθι» της Ελληνικής
κρίσης
Αν και πολλές φορές, έχουν γίνει
προσπάθειες να θολώσουν τα νερά
πίσω από τους λόγους της ελληνικής
κρίσης, τα στοιχεία της ΤτΕ και
οι Προϋπολογισμοί που έχουν
κατατεθεί στη βουλή δεν σβήνονται.
Άλλο η διεθνής οικονομική κρίση
και άλλο η ελληνική κρίση χρέους.
Η πρώτη ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και
διέλυσε ακόμα και κολοσσούς που
είχαν επενδύσει σε τοξικά ομόλογα,
που προήλθαν από τιτλοποιήσεις
στεγαστικών δανείων. Το κραχ της
αγοράς Real Estate στις ΗΠΑ και
οι μηδαμινές εξασφαλίσεις στα
δάνεια, σήμαινε καταστροφή για
όσες τράπεζες είχαν επενδύσει σε
τέτοιους τίτλους.
Όμως, οι ελληνικές τράπεζες
δεν είχαν τέτοιο πρόβλημα, το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έδειξε
μεγάλη αντοχή στην κρίση και

την ώρα που τράπεζες των ΗΠΑ
και της δυτικής Ευρώπης έψαχναν
κρατική βοήθεια, οι ελληνικές
είχαν κατακτήσει τις αγορές των
Βαλκανίων, με επέκταση στην
Τουρκία, την Αίγυπτο, την Κύπρο,
τη Ρουμανία, την Πολωνία κ.α.
Η τραπεζική κρίση στην Ελλάδα,
ξεκίνησε μετά το μνημόνιο,
όταν λόγω των περικοπών σε
μισθούς και συντάξεις, τις μαζικές
απολύσεις που έφεραν έκρηξη της
ανεργίας και την αύξηση φόρων
και εισφορών, ο κόσμος σταμάτησε
να πληρώνει τα δάνειά του.Αυτό
ήταν το μεγάλο χτύπημα των
δανειστών στις ελληνικές τράπεζες,
που τις έβαλε στην περιπέτεια
τριών ανακεφαλαιοποιήσεων,
τις ανάγκασε να πουλήσουν τις
θυγατρικές τους στις ξένες αγορές
και τέλος τις παρέδωσε σε ξένους
επενδυτές.
Γκρέμισαν την Ελλάδα, για να την
ξαναχτίσουν όπως
την ήθελαν!
Το μνημόνιο χρησιμοποιήθηκε
από τους θεσμούς, ως όχημα για
να φέρουν την Ελλάδα στα μέτρα
τους. έφερε στην Ελλάδα πολλές
μεταρρυθμίσεις που ήδη υπήρχαν
στην υπόλοιπη Ευρώπη και
προχώρησε σημαντικές αλλαγές,
που κάνουν την Οικονομία και την
αγορά γενικότερα πιο συμβατή
με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Μία
διαδικασία που για πολιτικούς
λόγους και άλλες σκοπιμότητες,
δεν προχωρούσε πριν το 2008,
όταν η Ελλάδα ήταν ισχυρή. Δεν
μπορούσαν να παρακάμψουν την
ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να
προκαλέσουν αντιδράσεις από
τα άλλα μέλη της Ένωσης. Όμως
η προθυμία της κυβέρνησης
Παπανδρέου, να δεχτεί το
αδιανόητο, να βάλει την Ελλάδα
στο μνημόνιο, τους έδωσε την
ευκαιρία που έψαχναν.
Ντάισελμπλουμ: Έχει δίκιο ο
κόσμος που λέει ότι όλα έγιναν για
τις τράπεζες
Οι τράπεζες σώθηκαν με
λάθος τρόπο και σε βάρος των
φορολογούμενων, είχε παραδεχτεί
από τον Νοέμβριο του 2017, ο
πρώην πρόεδρος του Eurogroup,
Γερούν Ντάισελμπλουμ. Λίγο
πριν το τέλος της θητείας του, σε
μία κρίση ειλικρίνειας, ο πρώην
υπουργός Οικονομικών της
Ολλανδίας, άνοιξε τον ασκό του
Αιόλου, ενώπιον της Επιτροπής
Απασχόλησης και Κοινωνικών
υποθέσεων της Ευρωβουλής.
Απαντώντας σε ερώτηση του
ευρωβουλευτή της Λαϊκής
Ενότητας, Νίκου Χουντή κατά
πόσο συμφωνεί με τον Όλι Ρεν ότι
το πρώτο πρόγραμμα της Ελλάδας
έγινε για να στηριχτούν οι τράπεζες,
ο Γ. Ντάισελμπλουμ σημείωσε ότι
στην αρχή της κρίσης «σε όλες τις
χώρες το μεγαλύτερο πρόβλημα
ήταν οι τράπεζες».
«Είχαμε τραπεζική κρίση,
δημοσιονομική κρίση και
χρησιμοποιήσαμε πολλά από τα
χρήματα του φορολογούμενου, με
λάθος τρόπο κατά την γνώμη μου,
για να σώσουμε τις τράπεζες και
ο κόσμος που επέκρινε τα πρώτα
χρόνια λέγοντας πως όλα έγιναν
για τις τράπεζες, έχει κάποιο
δίκαιο» είπε χαρακτηριστικά, για
να προσθέσει ότι γι΄αυτό το λόγο
δημιουργήθηκε η τραπεζική ένωση.

«Με υψηλότερες προδιαγραφές, με
καλύτερη εποπτεία, με ένα πλαίσιο
εξυγίανσης διάσωσης όταν οι
τράπεζες έχουν απώλειες. Ακριβώς
για να μην ξαναβρεθούμε σε αυτήν
την κατάσταση» επισήμανε ο
απερχόμενος πρόεδρος του Eurogroup.
Λαγκάρντ: Τώρα η Ελλάδα είναι πιο
θωρακισμένη από ποτέ
Μετά την άδικη καταστροφή των
μνημονίων, που διέλυσαν το 1/5 της
ελληνικής Οικονομίας, σύμφωνα
με την κυρία Λαγκάρντ οι θυσίες
των Ελλήνων, έχουν αρχίσει να
αποδίδουν. Συγκεκριμένα, σε
συνέντευξή της στην ιστοσελίδα
του πρώτου καναλιού της
γερμανικής τηλεόρασης ARD, είπε
πως «μπορούμε να ελπίζουμε ότι
η Ελλάδα είναι τώρα καλύτερα
θωρακισμένη, ώστε να αναπτυχθεί
στο μέλλον. Πραγματοποιήθηκαν
ορισμένες δομικές μεταρρυθμίσεις,
μέσω των οποίων ελπίζουμε να
προσελκύσει η Ελλάδα επενδύσεις,
τις οποίες χρειάζεται οπωσδήποτε
η χώρα, για να αναπτυχθεί
εντονότερα».

O δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν που συνέκρινε την κομμουνιστική
ιδεολογία με τον χριστιανισμό και το μαυσωλείο του Βλαντιμίρ Λένιν στην
Κόκκινη Πλατεία με τα λείψανα αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Άγιο
Όρος και αλλού έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με την ίδια, «βλέπουμε
ήδη να αναπτύσσεται λίγο τώρα,
αλλά οι μεταρρυθμίσεις είναι μια
διαδικασία χωρίς σαφές σημείο
τερματισμού. Μένουν πολλά
να γίνουν ακόμα» σημειώνει η
επικεφαλής του ΔΝΤ».

Ο Πούτιν πήγε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα συγκρίνοντας το δέος που
εμπνέει το μαυσωλείο του Βλαντιμίρ Λένιν στους κομμουνιστές με εκείνο
που νιώθουν οι χριστιανοί αντικρίζοντας τα λείψανα αγίων. «Κοιτάξτε, η
σορός του Λένιν τοποθετήθηκε σε ένα μαυσωλείο. Πώς διαφέρει αυτό από
τα λείψανα των αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Χριστιανοσύνης
γενικότερα; Κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει ανάλογη παράδοση στη
χριστιανική πίστη. Αν πάει όμως κάποιος στο Άγιο Όρος και ρίξει μια ματιά,
θα δει ότι υπάρχουν λείψανα αγίων εκεί. Υπάρχουν και εδώ, στη χώρα μας».
Μετά τον θάνατο του Λένιν το 1924, η σορός του ταριχεύτηκε και ξεκίνησε
να εκτίθεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μαυσωλείο, στην Κόκκινη
Πλατεία. Η προσωπολατρεία του Λένιν και άλλων ηγετών ήταν κομμάτι
της σοβιετικής ιδεολογίας και η συζήτηση για τον ενδεχόμενο κανονικού
ενταφιασμού του ξεκίνησε από τις πρώτες κιόλας μέρες της Περεστρόικα,
τη δεκαετία του ’80.

Δεν έχουν περάσει ούτε 30 ώρες
από τις δηλώσεις του εκπροσώπου
Τύπου του ΔΝΤ Τζέρι Ράις όπου
δήλωσε ότι έχει γίνει πρόοδος στις
μεταρρυθμίσεις, ωστόσο το Ταμείο
επιμένει στο θέμα της ρύθμισης του
χρέους.
Από την πλευρά της, η επικεφαλής
του Ταμείου, αναφέρθηκε και
στις εξελίξεις στην Γερμανία, την
οποία επέκρινε για το αστρονομικό
πλεόνασμα του εμπορικού της
ισοζυγίου, το οποίο χαρακτήρισε
ως υπερβολικό και ζήτησε από
η Γερμανία να προχωρήσει σε
περισσότερες νέες επενδύσεις.
Σύμφωνα με την ίδια, «θεωρούμε
μέρος του πλεονάσματος απόλυτα
δικαιολογημένο ... το επίπεδο
όμως, στο οποίο έχει φτάσει τώρα,
δεν δικαιολογείται». Όπως είπε, η
Γερμανία μπορεί να εκμεταλλευτεί
τις επενδύσεις, για να αποτελέσει
καλό ομαδικό παίκτη (teamplayer) στην παγκόσμια οικονομία.
Οι επενδύσεις στην καινοτομία
μειώνουν τις ανισότητες και
ταυτόχρονα εξοπλίζουν τη Γερμανία
για το μέλλον.
Τέλος, αναφέρθηκε και σε μία
μεγάλη συζήτηση που υπάρχει στην
Ευρώπη, σχετικά με τα επιτόκια
της ΕΚΤ. Για την πολιτική των
χαμηλών επιτοκίων υποστήριξε, το
σχέδιο Ντράγκι για χαμηλά επιτόκια
και φτηνό χρήμα. Συγκεκριμένα,
δήλωσε ότι «πιστεύουμε ότι η ΕΚΤ,
κάθε Κεντρική Τράπεζα, πρέπει να
δρα υποστηρικτικά για όσο χρόνο
δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος του

πληθωρισμού».

Μέχρι τότε θα πρέπει να
διατηρεί τη χαλαρή νομισματική
πολιτική της.
Πηγή: kontranews.gr

Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξή του για ντοκιμαντέρ,
απόσπασμα της οποίας μεταδόθηκε στην ρωσική τηλεόραση τα εξής: «Ίσως
αυτό που θα πω να μην αρέσει σε κάποιους, αλλά αυτή είναι η άποψή
μου. Καταρχάς, η πίστη μας συντρόφευε πάντα και γινόταν ακόμα πιο
ισχυρή κάθε φορά που η χώρα μας, ο λαός μας αντιμετώπιζαν δύσκολους
καιρούς. Υπήρχαν χρονικές περίοδοι μάχιμου αθεϊσμού, κατά τις οποίες
οι ιερείς διώκονταν και οι εκκλησίες καταστρέφονταν, αλλά παράλληλα
γεννιόταν μια νέα θρησκεία. Η κομμουνιστική ιδεολογία έχει πολλές
ομοιότητες με τον χριστιανισμό, στην πραγματικότητα. Ελευθερία, ισότητα,
αδελφότητα, δικαιοσύνη: όλες οι αξίες που αναφέρονται στην Αγία Γραφή,
περιλαμβάνονται σε αυτή. Και ο «Ηθικός Κώδικας της Οικοδόμησης του
Κομμουνισμού» (ένα κείμενο με 12 κανόνες που ήταν διαδεδομένο την
εποχή της Σοβιετικής Ένωσης); Πρόκειται για μετουσίωση, ένα πρωτόγονο
απόσπασμα από τη Βίβλο. Τίποτα καινούργιο δεν επινοήθηκε».

Οι δηλώσεις του Πούτιν, αν και προκάλεσαν δυσαρέσκεια σε πολλούς
πιστούς Χριστιανούς, έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από τα μέλη του
Κομμουνιστικού Κόμματος στη χώρα του. «Νομίζω ότι αυτή η τοποθέτηση
του προέδρου καταφέρνουν να εξομαλύνουν με πολύ αποτελεσματικό
και λογικό τρόπο τη διαμάχη γύρω από το θέμα του μαυσωλείου. Οι
κομμουνιστές και οι αριστερές πατριωτικές δυνάμεις στη Ρωσία κατανοούν
ότι ο κομμουνισμός είναι κοντά στον Χριστιανισμό, όσο μακριά βρίσκονται
από αυτόν ο καπιταλισμός και το σημερινό οικονομικό συστημα στη χώρα
μας», τόνισε αξιωματούχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας.
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος 15/01/18

Ο έκπτωτος βασιλιάς Κωνσταντίνος πήρε
θέση για το όνομα των Σκοπίων – Τι δήλωσε!
24 Ιανουαρίου 2018
Σε τοποθέτηση για το Σκοπιάνο
προέβη τη Τετάρτη ο έκπτωτος
βασιλιάς Κωνσταντίνος,
στην οποία σύμφωνα με την
«Καθημερινή» τόνισε ότι «η
ελληνικότητα της Μακεδονίας
δεν διακυβεύεται από την επιλογή
ενός ονόματος» και κάλεσε την
πολιτική ηγεσία της χώρας να
«επιτύχει την – ομολογουμένως – δύσκολη ισορροπία που απαιτείται τις
ερχόμενες εβδομάδες».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του έκπτωτου μονάρχη Κωνσταντίνου:
«Βρισκόμαστε, ενδεχομένως, κοντά σε μια ιστορική στιγμή για την
Ελλάδα. Σε μια στιγμή, όπου καλούμαστε να υπερασπιστούμε όσα
σημαίνει η Μακεδονία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
»Η ελληνικότητα της Μακεδονίας δεν διακυβεύεται από την επιλογή ενός
ονόματος.
»Το δικαίωμά μας όμως να τιμούμε, όσα σημαίνει ο συμβολισμός
του ονόματος αυτού και την θύμηση όσων είναι χαραγμένων στην
ελληνική ψυχή, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί μόνο βάσει γεωγραφικών
προσδιορισμών και άλλων περιγραφών.
»Οι εικόνες σύμπνοιας αυτών των ημερών αντικατοπτρίζουν την ενότητα
που πάντα επιδεικνύει ο ελληνικός λαός στα σημαντικά ζητήματα.
»Εύχομαι, ολόψυχα, η πολιτική ηγεσία να επιτύχει την -ομολογουμένωςδύσκολη ισορροπία που απαιτείται τις ερχόμενες εβδομάδες».
Πηγή : tribune.gr

Τραμπ: Έχει ανακτηθεί σχεδόν το 100% H Xουριέτ μιλά για
των εδαφών που είχε καταλάβει τo ISIS
26 Ιανουαρίου 2018,
«Σχεδόν το 100% των εδαφών», που
είχε καταλάβει η οργάνωση Ισλαμικό
Κράτοςέχει ανακτηθεί, είπε ο πρόεδρος
των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

συμπλήρωσε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

«Ο συνασπισμός που πολεμά για την
ανατροπή του Ισλαμικού Κράτους
ανέκτησε σχεδόν το 100% των εδαφών
που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο
αυτών των δολοφόνων στο Ιράκ και
τη Συρία», είπε ο Aμερικανός ηγέτης
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
Χρειάζεται να διεξαχθούν και
άλλες «μάχες» προκειμένου να
«εδραιώσουμε» αυτήν την πρόοδο,
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στήριξη Βαρθολομαίου
σε Ερντογάν για την
επιχείρηση στην Εφρίν
26 Ιανουαρίου 2018

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι το Αφγανιστάν δεν θα ξαναγίνει καταφύγιο για τους
τρομοκράτες» συμπλήρωσε.

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θα καταλάβει
όλη τη βόρεια Συρία – Απείλησε ευθέως
τους Αμερικανούς
26 Ιανουαρίου 2018
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η τουρκική επίθεση ενάντια στους Κούρδους
της Συρίας στην Εφρίν θα επεκταθεί καθ’ όλο το μήκος των συνόρων της Συρίας με την Τουρκία και μέχρι το
Ιράκ προς ανατολάς.
Στόχος του Ερντογάν είναι να εξαλειφθεί κάθε παρουσία της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας
του Λαού (YPG), την οποία η Άγκυρα χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» και παρακλάδι του Εργατικού
Κόμματος Κουρδιστάν (PKK), ενώ οι Αμερικανοί και η Δύση «αξιόπιστο εταίρο» στην καταπολέμηση της
τρομοκρατίας.
Μιλώντας προς επαρχιακούς αξιωματούχους του ισλαμιστικού κυβερνώντος κόμματος AKP, του οποίου
ηγείται, ο Ερντογάν δήλωσε ότι μετά τη συνεχιζόμενη επιχείρησή «Κλάδος Ελαίας» στην Εφρίν, στη
βορειοδυτική Συρία, η Τουρκία θα συνεχίσει προς ανατολάς και υποσχέθηκε ότι θα «καθαρίσει» τη Μανμπίτζ,
που βρίσκεται σε απόσταση 100 χλμ. ανατολικά της Εφρίν και όπου οι αμερικανικές δυνάμεις είναι παρούσες
στο πλευρό των Κούρδων πολιτοφυλάκων.
Ο επικεφαλής του τουρκικού κράτους υποσχέθηκε ότι «δεν θα αφήσει κανέναν τρομοκράτη μέχρι τα ιρακινά
σύνορα».
Η Τουρκία μιλά για ολοκληρωτικό πόλεμο ενάντια στη βόρεια Συρία και απειλεί ευθέως και τις αμερικανικές
δυνάμεις που είναι αναπτυγμένες στο πλευρό των Κούρδων.

Πολλά σχόλια έχει προκαλέσει η επιστολή που φέρεται να έστειλε ο
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον πρόεδρο της Τουρκίας,
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,όπως μεταδίδει η αγγλική διαδικτυακή έκδοση της
τουρκικής εφημερίδας Hurriyet Daily News.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τουρκικό Μέσο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης
δηλώνει στην επιστολή του τη στήριξη του Πατριαρχείου στην επιχείρηση
«Κλάδος Ελαίας» που διεξάγει ο τουρκικός στρατός στην περιοχή Εφρίντης
Συρίας, εναντίον των κουρδικών δυνάμεων και των αμάχων που χάνονται
καθημερινά τις τελευταίες έξι ημέρες.
«Είναι παράδοση της εκκλησίας μας να προσευχόμαστε πάντα για το κράτος
μας, για την υγεία των ηγετών μας και την ευτυχία του λαού μας. Δεν
έχουμε ξεχάσει τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που μετανάστευσαν
λόγω διαμαχών στην ευρύτερη περιοχή, ειδικά στη Συρία.
Η Εκκλησία προσευχόταν στον Θεό για να επιστρέψει η Ειρήνη στη Συρία
με την επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας», φέρεται να αναφέρει στην επιστολή
του προς τον Ερντογάν ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Στη συνέχεια, όπως μεταδίδει η αγγλική διαδικτυακή έκδοση της τουρκικής
εφημερίδας, η επιστολή του κ. Βαρθολομαίου αναφέρει:
«Είναι ευχή της κοινότητάς μας, το έθνος μας να αναπτυχθεί γρήγορα
σε ένα ασφαλές περιβάλλον τερματίζοντας την τρομοκρατία, που έχει
επηρεάσει όλους τους πολίτες μας, αλλά κυρίως τους Κούρδους πολίτες μας
που ζουν στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας.
Η αποφασιστικότητα του προέδρου Ερντογάν, ο οποίος απορρίπτει
κατηγορηματικά την όποια σύνδεση της θρησκείας με την τρομοκρατία,
αποτυπώνεται στην παγκόσμια κοινή γνώμη.
Προσευχόμαστε εσείς και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να επιτύχετε
και η επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας» να φέρει ειρήνη στην περιοχή, όπως
υπόσχεται και το όνομά της».

Πούτιν: O μοναδικός Ορθόδοξος ηγέτης στον κόσμο.
Ο Πρόεδρος της Ρωσίας,Vladimir Putin
(Vid)Θεοφάνεια για τους παλαιοημερολογήτες στην Ρωσία,
Ελλάδα,Σερβία,Ουκρανία,Ιεροσόλυμα

Να σημειώσουμε ότι στο επίσημο site του Οικουμενικού Πατριάρχειου, δεν
έχει αναρτηθεί η επιστολή του κου Βαρθολομαίου προς τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν.

Πούτιν: Βούτηξε στη λίμνη για τα Θεοφάνια στους -5 βαθμούς

Εικονική αερομαχία ελληνικών τουρκικών μαχητικών
στο Αιγαίο

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Πηγή: Η Καθημερινή

Σε πέντε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν
τουρκικά αεροσκάφη την Πέμπτη,(25-01-18) σε Βορειοανατολικό,
Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ σημειώθηκε και μία
εικονική αερομαχία μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών.

Απτόητος από τη χαμηλή θερμοκρασία που έφτανε τους -5 βαθμούς Κελσίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ
Πούτιν φόρεσε το μαγιό του και βούτηξε στα παγωμένα νερά της λίμνης Σέλιγκερ στη βορειοδυτική Μόσχα με
την ευκαιρία της γιορτής των Θεοφανίων.
Περιστοιχισμένος από ιερείς και θρησκευτικά εικονίσματα, ο Πούτιν έβγαλε το γούνινο παλτό με το οποίο είχε
φτάσει στην αποβάθρα της λίμνης, μπήκε στο νερό από μια τρύπα που είχε ανοιχθεί και αφού έκανε τον σταυρό
του βούτηξε το κεφάλι του μέσα στο νερό με τη θερμοκρασία να είναι στους -5 βαθμούς Κελσίου.

Τα συνολικά επτά τουρκικά αεροσκάφη - δύο F-16 τα οποία
πετούσαν σε σχηματισμό και πέντε ελικόπτερα - προέβησαν επίσης
σε έξι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR
Αθηνών.
Τα τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα.
Τα παραπάνω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν
σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.
Πηγή : Η ΡΟΔΙΑΚΗ http://www.rodiaki.gr
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

Η ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΓΙΑΓΙΑ
Συγγραφέας: Λότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου
Εικόνες: Ελίζα Βαβούρη
Εκδόσεις: ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ
Η γιαγιά της ιστορίας είναι
μικροκαμωμένη και πολύχρωμη. Παίζει
με την εγγονή της ένα σωρό παιχνίδια.
Γελούν μαζί, ζωγραφίζουν, φτιάχνουν
κολάζ, ενώ το βράδυ η γιαγιά τής
διαβάζει παραμύθια. Ό,τι καιρό κι αν
κάνει, στο σπίτι είναι πάντα καλοκαίρι.
Μια τρυφερή ιστορία, με πανέμορφες
εικόνες, που μέσα από μια λιτή αλλά
και τόσο ποιητική αφήγηση φωτίζεται
η πολύτιμη σχέση γιαγιάς – εγγονής. Η
εγγονή λατρεύει τη γιαγιά της γιατί είναι
δυναμική, ορεξάτη, αστεία, με καλή διάθεση και πρωτότυπες ιδέες.
Γιατί κάπως έτσι είναι οι σημερινές γιαγιάδες. Διαπαιδαγωγούν,
διασκεδάζουν, συμβουλεύουν τα εγγόνια τους και το κυριότερο,
γίνονται τα πρότυπά τους. Τυχερή η γιαγιά που έχει μια τέτοια
εγγονή. Τυχερή και η Ίριδα που έχει μια τέτοια γιαγιά!
Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ
Συγγραφέας: Βασίλης Κουτσιαρής
Εικόνες: Ίρις Σαμαρτζή
Εκδόσεις: ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ
Τη βιτρίνα ενός καταστήματος στολίζουν
δύο αυτοκίνητα. Ένα μπλε κι ένα κόκκινο.
Ένας Πρίγκιπας και μια Πριγκίπισσα.
Μια αγάπη ανθίζει και σιγά – σιγά
θεριεύει. Ακόμα κι όταν οι δρόμοι τους
χωρίζουν, συνεχίζουν να σκέφτονται ο
ένας τον άλλον. Ο Πρίγκιπας άλλωστε
έχει υποσχεθεί στην Πριγκίπισσα να
ζήσουν μαζί σε έναν Πύργο. Υπάρχει ποτέ
περίπτωση ένας αληθινός Πρίγκιπας να
αθετήσει την υπόσχεσή του;
Μια ιστορία, με πανέμορφες εικόνες, που μιλά για την αγάπη. Τη
μία και μοναδική αγάπη που κάνει τον κόσμο να γυρίζει και τα
αυτοκίνητα να μιλούν και να καρδιοχτυπούν. Την αγάπη εκείνη
που μεταμορφώνει μια μάντρα αυτοκινήτων σε πανέμορφο τοπίο.
Γιατί το μόνο που χρειάζεται για να γίνει ένα μέρος όμορφο είναι
να το κατοικεί κάποιος που τον κάνουν να ασθάνεται Πρίγκιπας και
κάποια που την κάνουν να αισθάνεται Πριγκίπισσα.

ΠΟΙΗΜΑ

St. George’s Philoptochos celebrated
the cutting of the Vasilopita
On Sunday, January 7th.
St. George’s Philoptochos
celebrated the cutting 0f
the Vasilopita.
Wishing
every one a Healthy and
Happy New Year 2018.
Yianni Camara, Father
Partsafas grandson found
the hidden coin. He was
also the recipient of $50!
Thank you All for your
continued support for,
“Your support allows us to
support those in need!”

Dr. & Mrs. P. Roy Vagelos Donate
$250 Million to Columbia Medical
School
December 7, 2017
Greek-American Dr. P. Roy Vagelos, 88, the former chairman of Merck & Co., and his wife, Diana, are donating $250 million to the Columbia University College of Physicians and Surgeons,
one of the top medical schools and also among the most expensive in the country.
$150 million of the amount will fund an endowment that the school projects will ultimately enable it to underwrite its student financial aid, The New York Times reported.
Tuition at the school for one year is $59,364. Add in fees and living expenses, and the total is
about $90,000 per year for four years. But “while some medical students now take on crippling debt to attend, a new endowment funded by one of the school’s most successful alumni is
intended to eliminate the need for student loans for all of its future medical students, the school
announced Monday night”, NYT says.
With the gift, which is in addition to some $60 million already donated by the couple, the medical
school will be officially renamed the Columbia University Roy and Diana Vagelos College of
Physicians and Surgeons, the president of Columbia, Lee C. Bollinger, announced on Monday
evening.
Dr. P. Roy Vagelos and Diana Vagelos have a simple philosophy that governs their philanthropic
generosity,the pure notion of “giving back,” The National Herald reported last year.

ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟ
Ένα σταυρό και μια κουβέντα νεκρική μου χάραξαν στο στήθος.
Ένα σταυρό και μου ‘ παν φύγε από δω να μη σε έβρει ο λίθος.
Ένα σταυρό και μια κουβέντα νεκρική μου δώσανε για προίκα
Μα δεν την παίρνει ούτ’ ο βοριάς , ανάθεμα την πίκρα.
Ένα σταυρό σαν αετός περήφανα κρατάω τι κ αν τον δώσαν
πονηρά εγώ τον αγαπάω…
Γιατί μου δείχνει καθαρά πως άνθρωπος γεννιέσαι
και δε σε κάνουν οι τιμές όσο και να καυχιέσαι.

“We spontaneously without any plans decided that our contributions will be to those organizations that supported us – the University of Pennsylvania, Barnard College, and Columbia University,” Dr. Vagelos has said to TNH and in that sense, without having been conscious of it, he did
what his parents did by supporting the school in his father’s home town of Erisos in Mytilene.
Vagelos expressed at the time the deep pride in the Hellenes around the world who are top scientists in all fields. “The sad thing is they all leave Greece,” he said. “There are two reasons for
that, a lack of support, and second, the system is not entirely straightforward. It’s very hard for
someone to succeed on the basis of performance. It’s infested with nepotism. Greek-Americans
and Greek immigrants who come to America for training are not welcome…they are threatening.”
Dr. Vagelos is both a business leader and a leading scientist, attracting researchers to Merck who
developed major new drugs, and writing more than 100 scientific papers.
The one commercial relationship Vagelos continues is with the top biotech company Regeneron Pharmaceuticals, where he is Chairman of the Board. He said of its Chief Scientific officer
George Yancopoulos, “He is quite a genius at what he does. He’s a wonderful scientist and human
being and we have been working together since I have retired from Merck. I am very close him
and the CEO, Lenard Schleifer, and I Iike working with the two of them. They are on their way to
becoming a significant biomedical institution.”
Source: thenationalherald.com

Με κείνον νύχτες ξαγρυπνώ και του μιλώ και λέει ,
να μη φοβάμαι τις στιγμές που συνεχώς με καίει.
Είναι γιατί αρνήθηκε να πάρει την ψυχή μου
τη μέρα που αποφάσισαν θάνατο στο κορμί μου.
Ένα σταυρό και μια κουβέντα νεκρική μου χάραξαν στο στήθος
Κι όλο μ’ αυτόν μπερδεύομαι στο άχρωμο το πλήθος.

Χριστίνα Γαλιάνδρα Strada

ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ
κατά τον Σωκράτη
-Αυτοί που ελέγχουν τις δυσάρεστες καταστάσεις αντί να ελέγχονται από αυτές
-Αυτοί που αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα με γενναιότητα και λογική
-Αυτοί που είναι έντιμοι σε όλες τις συναλλαγές τους
-Αυτοί που αντιμετωπίζουν δυσάρεστα γεγονότα και αντιπαθείς ανθρώπους καλοπροαίρετα
-Αυτοί που ελέγχουν τις απολαύσεις τους
-Αυτοί που δεν νικήθηκαν από ατυχίες και αποτυχίες τους
-Αυτοί που δεν έχουν φθαρεί από επιτυχίες και δόξα

«Ηχηρό» μήνυμα
στην κυβέρνηση
η λαοθάλασσα
της Θεσσαλονίκης
για το Σκοπιανό
21/01/2018

Πάνδημη αντίδραση στην παραχώρηση της «Μακεδονίας», παρά το μπλόκο Τσίπρα και
Εκκλησίας - Η τεράστια συμμετοχή στο συλλαλητήριο αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και
διπλωματική σημασία, έπειτα και από τις προκλητικές δηλώσεις Νίμιτς, που αποκάλεσε
«Μακεδόνες» τους Σκοπιανούς
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Ιερά Σύνοδος: Ημασταν
ξεκάθαροι - Καμία χρήση
του όρου «Μακεδονία»
Τη θέση της Εκκλησίας όσον αφορά στη χρήση του όρου
«Μακεδονία» στην ονομασία της ΠΓΔΜ αλλά και τη στάση
της έναντι των συλλαλητηρίων αποσαφήνισε η Διαρκής Ιερά
Σύνοδος που συνεδρίασε, εκτάκτως, σήμερα.(26-01-18)

Ειδικότερα, με το ανακοινωθέν που εξέδωσε
επισημαίνει:
«Ορισμένοι ούτε ανέγνωσαν ορθά το γράμμα ούτε
αντελήφθησαν ουσιαστικά το πνεύμα της ξεκάθαρης θέσης
Της, περί της μη αποδοχής εκ μέρους της Εκκλησίας του
όρου “Μακεδονία” ή παραγώγου του, ως συστατικού
του ονόματος του κράτους των Σκοπίων, που άλλωστε
θα είχε επιπτώσεις και στην ονομασία της σχισματικής
αυτοαποκαλούμενης εκκλησίας της “Μακεδονίας”.

Σε καθοριστικό παράγοντα για την έκβαση των διαβουλεύσεων, που γίνονται αυτή την
περίοδο για το Σκοπιανό, αναδεικνύεται, κατά τα φαινόμενα και παρά τις αντίθετες
προσδοκίες της κυβέρνησης, η αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας σε έναν ιστορικό
εθνικό συμβιβασμό και την παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας στους γείτονες.
Η σθεναρή αντίσταση της πλειοψηφίας των πολιτών σε μια επώδυνη συμφωνία
εκφράστηκε πλέον και με το μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνοντας
τα δημοσκοπικά ευρήματα των τελευταίων εβδομάδων, με τα οποία φαινόταν ότι η κοινή
γνώμη δεν είναι έτοιμη να αποδεχθεί την παραχώρηση του όρου «Μακεδονία».

Φωτογραφίες από το συλλαλητήριο

Μιας θέσης, την οποία πρώτη η ίδια, με πλήρη συναίσθηση
της ιστορικής της ευθύνης, διετύπωσε με τόσο σαφή και
κατηγορηματικό τρόπο, συμμεριζόμενη απόλυτα την
εύλογη αγωνία και των ιεραρχών, που διαποιμαίνουν
τις ιερές μητροπόλεις στη Μακεδονία μας, αλλά και
τις δικαιολογημένες ανησυχίες του κυρίαρχου λαού
και σύσσωμου του οικουμενικού ελληνισμού, σε ένα
εξαιρετικά ευαίσθητο εθνικό θέμα».
Επ’ αυτού, μάλιστα, τονίζει: «Γιατί στο όνομα
“Μακεδονία” περικλείονται και κορυφώνονται οι
αλυτρωτικές διαθέσεις του κράτους των Σκοπίων».
Επιπλέον, εκφράζει τη λύπη και την πικρία της, «διότι
κάποιοι ηθελημένα παρερμήνευσαν την νηφάλια και
ενωτική επισήμανση του μακαριωτάτου προέδρου της,
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου,
περί της ανάγκης αντιμετώπισης του όλου ζητήματος με
όρους εθνικής συναίνεσης, συνεννόησης και ομοψυχίας,
στην διάρκεια της ενημέρωσής του από τον πρωθυπουργό,
για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με την
ονομασία του κράτους των Σκοπίων, την Πέμπτη 18
Ιανουαρίου ε.ε., στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών,
κατόπιν πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού και την
ταυτόχρονη ενημέρωσή του, από τον μακαριώτατο, για την
εκκλησιαστική διάσταση του θέματος».
Ακολούθως, υπογραμμίζει ότι «η Εκκλησία της Ελλάδος,
πρωτοπόρος διαχρονικά στους αγώνες του έθνους,
θεωρεί ότι κάθε έκφραση υπερασπίσεως των δικαίων
της Μακεδονίας μας είναι επαινετή, αρκεί αυτή να είναι
γνήσια, ανιδιοτελής και πηγαία, και πάντα στο πνεύμα μιας
νόμιμης και δημοκρατικής εκδήλωσης.
Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της ελευθερίας εκφράσεως των
κληρικών και λαϊκών μελών της, σέβεται το δικαίωμα
αυτών να πράττουν κατά συνείδηση, με σύνεση και
υπευθυνότητα».
Δηλώνει ότι «δεν μετέχει σε πολιτικές διεργασίες και
μεθοδεύσεις ούτε αποδέχεται να παίζει ο οιοσδήποτε
πολιτικά παίγνια εις βάρος της» και σημειώνει πως «μόνη
της ιερή ευθύνη είναι να διακονεί την ενότητα όλων των
Ελλήνων αδιακρίτως. Αλλωστε, στα εθνικά θέματα δεν
χωρούν μικροκομματικές ή μικροπολιτικές προσεγγίσεις
και ερμηνείες».
Τέλος, γνωστοποιεί την απόφασή της, να τελέσει το
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου Συνοδική Θεία Λειτουργία
και μνημόσυνο «υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του ήρωα
του Μακεδονικού αγώνος Παύλου Μελά και όλων των
Μακεδονομάχων, στον τόπο όπου ηρωικώς έπεσαν, τη
Στάτιστα της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας».
Πηγή: Η Καθημερινή (26-01-18)
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Flintstones Plus Iron multivitamins
for children: One bottle found to contain unidentified capsules
instead of chewable tablets

Τελικά, ο καφές κάνει καλό
στην υγεία μας
24.11.2017

January 12, 2018
Health Canada is advising Canadians that one bottle of children’s
“Flintstones Plus Iron” multivitamins (NPN 02247995) was returned
to a pharmacy containing unidentified capsules instead of the proper
chewable tablets, which are multi-coloured tablets shaped like Flintstones characters. The opened bottle with the safety seal removed
was returned to a Pharmaprix in Longueuil, QC, in December 2017.
At this time, Health Canada and the company, Bayer Inc., are aware
of only one incident involving this product.

Ως μέτρια κατανάλωση
θεωρούνται τα 440 μιλιγκράμ
καφεΐνης, που αντιστοιχούν σε
τρεις έως τέσσερις καφέδες.
Eνας στιγμιαίος καφές έχει
περίπου 100 μιλιγκράμ
καφεΐνης, ένας καφές φίλτρου
140 μιλιγκράμ, ενώ ένα φλιτζάνι
τσάι 75 μιλιγκράμ.

What you should do
• Inspect the
bottle to be
sure the bottle
contains the
proper chewable tablets
before giving
to a child. In
general, check
any health
product before consuming it to make
sure it appears as expected. If in doubt, check with a pharmacist.
• Check product packaging before buying to make sure they have
not been opened, torn, damaged or otherwise tampered with.
• Consult with your health care professional if your child has consumed unidentified capsules and has health concerns.
• Contact Bayer Inc. with any concerns about this product by calling toll-free at 1-800-714-4449.
• Report adverse events to health products to Health Canada by
calling toll-free at 1 866 234 2345, or by reporting online, by mail or
by fax.
• Report complaints about health products to Health Canada by
calling toll-free at 1 800 267 9675, or complete an online complaint
form.

Οι Έλληνες κόβουν το κάπνισμα
Ευρωπαϊκό ρεκόρ μείωσης
του αριθμού των καπνιστών
σημείωσε η χώρα μας.
Παρότι η ελληνική πολιτεία
«κλείνει το μάτι» στους
καπνιστές με την αδυναμία της
να εφαρμόσει την απαγόρευση
καπνίσματος σε κλειστούς
χώρους, το ποσοστό τους έχει υποχωρήσει μέσα σε μόλις πέντε χρόνια
κατά 9,6%.
Έτσι, σύμφωνα με έρευνα, σήμερα καπνίζει το 27,1% του ελληνικού
πληθυσμού, ενώ το 2012 το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 36,7%.
Κατά 49% μειώθηκε η ετήσια κατανάλωση τσιγάρων.
Πηγή : rodiaki.gr

να πίνει καφέ για λόγους υγείας
ή πρόληψης ασθενειών. Πάντως,
όπως είπε ο καθηγητής Πολ
Ρόντερικ του Πανεπιστημίου
του Σαουθάμπτον, «τα οφέλη
της μέτριας κατανάλωσης καφέ
φαίνεται να είναι μεγαλύτερα
από τους κινδύνους».

Εγκυμοσύνη, οστεοπόρωση
Ο πολύς καφές μπορεί να είναι και καλός για την υγεία, αφού, όπως
αποδεικνύεται, βοηθάει στην αποτροπή των καρδειαγγειακών
επεισοδίων.

Αν και μέχρι σήμερα ο καφές
εθεωρείτο η αιτία πολλών
κακών για την κατάσταση της
υγείας μας, μία νέα έρευνα
έρχεται να αντιστρέψει τα
δεδομένα. Οπως αποδεικνύεται,
όσοι πίνουν τρεις ή τέσσερις
καφέδες την ημέρα, είναι
πιθανότερο να έχουν όφελος
στην υγεία τους παρά κάποιο
πρόβλημα, σύμφωνα με μια νέα
επιστημονική μελέτη.
Ο καφές μεταξύ άλλων
σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο
εμφάνισης καρδιοπάθειας όπως,
εξάλλου, και πρόωρου θανάτου
από οποιαδήποτε αιτία.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής
τον Ρόμπιν Πουλ του
Πανεπιστημίου του
Σαουθάμπτον, οι οποίοι έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο
βρετανικό ιατρικό περιοδικό
British Medical Journal,
σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και το BBC, αξιολόγησαν
στοιχεία από 218 μελέτες,
κάνοντας δηλαδή μετα-ανάλυση
των υπαρχουσών μελετών.
Η νέα μελέτη δείχνει επίσης ότι
η κατανάλωση καφέ σχετίζεται
με μειωμένο κίνδυνο διαβήτη
τύπου 2, ηπατοπάθειας,
άνοιας και ορισμένων
μορφών καρκίνου (προστάτη,

ενδομητρίου, δέρματος,
ήπατος).
Τρεις καφέδες
Το μεγαλύτερο όφελος φαίνεται
να παρέχει η κατανάλωση
τριών καφέδων ημερησίως.
Η μεγαλύτερη κατανάλωση
δεν προκαλεί βλάβη στην
υγεία, ωστόσο τα οφέλη είναι
μικρότερα.
Πάντως, οι ερευνητές
επισήμαναν ότι η μελέτη
δείχνει μια συσχέτιση
ανάμεσα στον καφέ και τη
διατήρηση της υγείας μας σε
καλή κατάσταση, αλλά δεν
αποδεικνύει ότι αυτός είναι η
αιτία, καθώς μπορεί να παίζουν
ρόλο και άλλοι παράγοντες,
όπως παραδείγματος χάριν η
σωματική άσκηση, η αποχή από
το κάπνισμα, η ηλικία κ.ά.
Οι ειδικοί τόνισαν ότι δεν
υπάρχει λόγος να αρχίσει κανείς

Επίσης η νέα έρευνα
επιβεβαιώνει για ακόμη μία
φορά ότι η κατανάλωση καφέ
(πάνω από δύο φλιτζάνια την
ημέρα) μπορεί να κάνει κακό
στην εγκυμοσύνη, αυξάνοντας
τον κίνδυνο αποβολής του
εμβρύου. Ακόμη, οι γυναίκες
που κινδυνεύουν με κατάγματα,
όπως συμβαίνει με όσες
πάσχουν από οστεοπόρωση,
πρέπει να περιορίσουν την
κατανάλωση καφέ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
ερευνητές που εκπόνησαν τη
μελέτη τόνισαν ότι ο καφές είναι
γενικά πιο υγιεινός όταν πίνεται
χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, γάλα,
κρέμα ή κάποιο λιπαρό σνακ για
συνοδευτικό.
Επί του παρόντος οι ερευνητές
προσπαθούν να εντοπίσουν
την ποσότητα του καφέ που
έχει θετική επίδραση στην
υγεία, αλλά κάτι τέτοιο είναι
εξαιρετικά δύσκολο, όπως
σημειώνουν.

H “Ζεστή Γωνιά” των ηλικιωμένων στο Surrey
Η αίθουσα του Καφενείου των ηλικιωμένων στο Σούρεη έχει τελευταία
γίνει αγαπητή από πολλούς συνταξιούχους της περιοχής και αποκτά
μια ζωντάνια που ανακουφίζει όλους και ιδιαίτερα τους εθελοντές που
προσφέρουν πολλές ώρες και ιδιαίτερα οι μάγειροι που μαγειρεύουν κάθε
Τρίτη και Πέμπτη.
Τον περασμένο μήνα είχαν έρθει και μέλη του συλλόγου υπερηλίκων από
το Βανκούβερ, όπως βλέπετε και στις παρακάτω φωτογραφίες.
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Επανάσταση από ΗΠΑ με σούπερ μάρκετ Εφυγε από τη ζωή
χωρίς ταμεία – Γιατί θα τα… «διέλυαν»
ο Τάκης Λουκανίδης
τα Ελληνόπουλα
ΕΛΛΑΔΑ 11.01.2018

Φτωχότερο είναι από σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ένας από
τους πιο ολοκληρωμένους του αθλητές, ο Τάκης Λουκανίδης, «έφυγε» από
τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

22 Ιανουαρίου 2018
Ο πελάτης ψωνίζει από τα ράφια
του σούπερ μάρκετ ό,τι θέλει και
μετά βγαίνει από το κατάστημα
σαν… κύριος, χωρίς να στηθεί σε
κάποια ουρά, αφού δεν υπάρχουν
καθόλου ταμεία.
Οι κάμερες κατέγραφαν κάθε
κίνησή του όσο ψώνιζε και η
χρέωσή του γίνεται αυτόματα στο
ηλεκτρονικό «πορτοφόλι» και στην
ηλεκτρονική πιστωτική κάρτα του
κινητού τηλεφώνου του, την ώρα
της εξόδου του από το κατάστημα.
Έτσι ψωνίζουν από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου οι πελάτες του αυτοματοποιημένου καταστήματος
Amazon Go, που ανοίγει σήμερα τις πόρτες του στο Σιάτλ των ΗΠΑ, μετά από ένα έτος δοκιμών με τη
συμμετοχή μόνο εργαζομένων της Amazon.
Το κατάστημα είναι «πανέξυπνο», και οι πελάτες δεν βλέπουν κάποια αισθητή διαφορά σε σχέση με τα
συμβατικά καταστήματα, αν εξαιρέσει κανείς την ανυπαρξία ταμείων.
Το πείραμα της Amazon, της μεγαλύτερης διεθνώς εταιρείας λιανικού εμπορίου, αναμένεται να έχει
μελλοντικά σοβαρό αντίκτυπο στο λιανικό εμπόριο σε όλο τον κόσμο.
Μετά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου, έρχεται η ώρα και τα φυσικά ψώνια να
διευκολυνθούν μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.
Ασφαλώς δεν είναι ένα κατάστημα για όσους απεχθάνονται τον «Μεγάλο Αδελφό» και εκείνους που
ανατριχιάζουν στην ιδέα ότι όχι ένα αόρατο μάτι, αλλά πολλά τέτοια μάτια τούς παρακολουθούν
συνεχώς.
Οι «έξυπνες» κάμερες με
υπολογιστική όραση και οι
ηλεκτρονικοί αισθητήρες με
τεχνητή νοημοσύνη καταγράφουν
κάθε βήμα του πελάτη από
τη στιγμή που μπαίνει στο
κατάστημα ως τη στιγμή που
βγαίνει.
Το «έξυπνο» κατάστημα, ένα
μικρό σούπερ-μάρκετ που έχει
έκταση 167 τετραγωνικών
μέτρων, μαθαίνει αμέσως τι
σηκώνει από το ράφι ο πελάτης
για να το βάλει στο καλάθι του, τι βάζει πίσω γιατί άλλαξε γνώμη, ακόμη και πόσο ζυγίζουν τα είδη,
χάρη σε ειδικές αυτόματες ζυγαριές πάνω στα ράφια.
Για να γίνει η χρέωση κατά την έξοδο, ο πελάτης πρέπει, προτού αρχίσει τα ψώνια του, να έχει
«κατεβάσει» στο κινητό τηλέφωνό του την ειδική εφαρμογή της Amazon Go.

Ο Τάκης Λουκανίδης, θρύλος της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού και
ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων
των εποχών στην Ελλάδα πέθανε από έμφραγμα.
Ο Τάκης Λουκανίδης γεννήθηκε στο Παρανέστι της Δράμας το 1937.
Αγωνίστηκε στην ΑΕΚ Κομοτηνής και στη Δόξα Δράμας. Μετεγράφη στον
Παναθηναϊκό το 1962, στον οποίο αγωνίστηκε για επτά χρόνια.
Είχε 50 συμμετοχές (13 γκολ) με τη Δόξα Δράμας. Σε 142 αγώνες στην Α΄
Εθνική με τον Παναθηναϊκό σκόραρε 59 φορές και άλλες 12 στο Κύπελλο.
Συμμετείχε σε 11 παιχνίδια στην Ευρώπη επιτυγχάνοντας τρία γκολ. Με τον
Παναθηναϊκό κέρδισε τέσσερα πρωταθλήματα (1962, 1964, 1965, 1969)
καθώς και ένα Κύπελλο (το 1967).
Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε ως το 1969, ενώ για λίγους μήνες
αγωνίστηκε και σε μία ομάδα της Νοτίου Αφρικής
Έκλεισε την καριέρα του στον Άρη Θεσσαλονίκης, με τον οποίο έπαιξε σε
45 αγώνες (8 γκολ) και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος το 1970.
Φόρεσε την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας 23 φορές πετυχαίνοντας τρία
γκολ.
Η κηδεία του έγινε στό κοιμητήριο της Κηφισιάς.
Βασιλειάδης: Από τις μεγαλύτερες μορφές
Μία από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν είναι πια
κοντά μας. Ο Τάκης Λουκανίδης υπήρξε ένας από τους πληρέστερους και
σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές και εκπρόσωπος μιας άλλης εποχής, αυτής
του ρομαντισμού. Η απώλειά του σκόρπισε θλίψη όχι μόνο στο ελληνικό
ποδόσφαιρο αλλά σε ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό.
Τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του», αναφέρει σε δήλωσή του
ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης. Από την
πλευρά της, η αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού της
Νέας Δημοκρατίας, Άννα Καραμανλή, σε δήλωσή της υπογραμμίζει: «Το
ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του σπουδαίου Τάκη Λουκανίδη.
Ο Τάκης Λουκανίδης υπήρξε κορυφαία φυσιογνωμία και ένας από τους
πληρέστερους Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Το όνομά του
συνδέθηκε κυρίως με την ομάδα του Παναθηναϊκού την οποία υπηρέτησε
με επιτυχία για πολλά χρόνια, αλλά και με την Εθνική μας ομάδα. Με το
σπάνιο ταλέντο του και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του κέρδισε το
σεβασμό και την εκτίμηση όλων των Ελλήνων φιλάθλων».
Πηγή: Η Καθημερινή

Η Amazon δεν έχει αποκαλύψει ακόμη αν και πότε θα ανοίξει νέα καταστήματα Go και σε ποιες
τοποθεσίες.
Διευκρίνισε πάντως ότι προς το παρόν δεν σκοπεύει να εφαρμόσει τη νέα αυτοματοποιημένη
τεχνολογία στα μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα καταστήματα της αλυσίδας σούπερ-μάρκετ Whole
Foods, την οποία εξαγόρασε αντί 13,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2017.
Το μπλοκάρουν τα… παιδιά
Αν και η αντιπρόεδρος του Amazon Go Τζιάνα Πουερίνι δήλωσε ότι το νέο κατάστημα δούλεψε μια
χαρά κατά την πιλοτική περίοδό του, η νέα αυτοματοποιημένη τεχνολογία έχει και τις δυσκολίες της.
Όπως έδειξαν τα τεστ, το κατ’ εξοχήν πρόβλημα δημιουργούν τα μικρά παιδιά που συχνά μετακινούν
πράγματα από το ένα ράφι στο άλλο, σε λάθος θέσεις, μπερδεύοντας τις κάμερες και τους αισθητήρες!

‘’Μακεδονία’’ και Ομογένεια ΗΠΑ

‘’
“Οργανωμένη Ομογένεια’’ ΗΠΑ και “όνομα Μακεδονία’’... Οι μεγάλες κινητοποιήσεις ανήκουν
στο μακρινό παρελθόν
Καλά τα ψηφίσματα (που δημοσιεύονται μόνο σε ελληνόφωνα ΜΜΕ), καλές οι συγκεντρώσεις προεδροπαραγόντων Οργανώσεων
(που εκπροσωπούν τον εαυτόν τους), αλλά μηδενική η κινητοποίηση της Ομογένειας, την οποίαν υποτίθεται ότι εκπροσωπούν
(στην φαντασία τους). Ούτε μία συγκέντρωση-διαδήλωση ‘’γιά την τιμή των όπλων’’.
Ποιές ομογενειακές Οργανώσεις να κάνουν συγκέντρωση-διαδήλωση; Ποιές να κινητοποιήσουν την Ομογένεια; Οι διαλυμένες
ή η...πανΜακεδονική ΗΠΑ; Γιά την Ομογένεια είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες. ‘’Οργανωμένη Ομογένεια’’ στις ΗΠΑ, ΔΕΝ
υπάρχει. ‘’Τελείωσε’’ την προηγούμενη δεκαετία. ‘Εμειναν μόνο οι ‘’ισόβιοι προεδροπαράγοντες’’, που εκπροσωπούν τον εαυτόν
τους, γιά να μας θυμίζουν τα χάλια μας, με ‘’πατριωτικές κορώνες’’ και λοιπά γραφικά.
Οι κινητοποιήσεις της Ομογένειας ΗΠΑ γιά εθνικά θέματα, ολοκληρώθηκαν αρχές δεκαετίας ‘90, γιά ‘’όνομα Σκοπίων’’.
Μετά το ξεπούλημα του ονόματος ‘’Μακεδονία’’ (μπήκε στο πΓΔΜ ή FYROM), από την ελληνική κυβέρνηση (Κ. Μητσοτάκη)
με την σύμπραξη ‘’πρόθυμων’’ τότε ‘’παραγόντων της Ομογένειας’’, οι σχέσεις Ομογένειας-Ελλάδας χάλασαν οριστικά. Το ίδιο
και οι σχέσεις των Ομογενών με τις Οργανώσεις, οι οποίες αλώθηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν, από ‘’ψώνια’’, αφηνιασμένα
και μη, αδύναμα, άσχετα και ανίκανα να κάνουν οτιδήποτε καλό και χρήσιμο.
Κατά συνέπεια, οι όψιμες υποτιθέμενες ‘’κινητοποιήσεις’’ τελευταία (δηλ. ΜΟΝΟ ‘’συσκέψεις’’ και ‘’συγκεντρώσεις’’)
μόνιμων ‘’καρεκλοκένταυρων’’ προεδροπαραγόντων ομογενειακών Οργανώσεων (Ομοσπονδιών και πανΕνώσεων) γιά το
‘’όνομα’’, με πατριδοκάπηλες ‘’κορώνες’’ και ασυναρτησίες, στόχο έχουν βασικά, την προσωπική τους προβολή και ‘’φτηνό
εντυπωσιασμό’’ στην Ελλάδα. Η Ομογένεια δεν τους υπολογίζει, δεν τους ακολουθεί, δεν τους λαμβάνει σοβαρά υπόψην. Δεν
αντιπροσωπεύουν την Ομογένεια, δεν την εκφράζουν.
Πηγή: e-News <kalami.usa@gmail.com>

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

Theophany was celebrated in British Columbia this year once
again with the traditional Blessing of the Water and Cross Dive
Celebrations that took place by the Pacific Ocean, at Kitsilano
Beach in Vancouver.
Concelebrating the service were: the Reverend Clergy: Fr. C. Economos, St. George G.O. Cathedral, Vancouver;
Fr. K. Kaltsidis, Sts. Constantine and Helen G.O. Church, Surrey and Fr. T. Prattas, Sts. Nicholas and Dimitrios
G.O. Church, East Vancouver; present at the Blessing were the Honourable Athanasios Ioannou, Consul General of
Greece in Vancouver; and many pious faithful from all the Greek Orthodox Communities of Metro Vancouver and
the Fraser Valley were in attendance.
Three Cross Dives took place, by age. The three “winners” who got the cross were: Jerome Angelopoulos (age 12
and under), Yanni Georgoulas (age 13-17) and Alvin Tran (adults). We congratulate them and all participants. All
participants in the Cross Dive were honored at the luncheon with small icon of Theophany and a commemorative
t shirt. The three Cross Dive winners were awarded the traditional icon cross. A fish n’ chips luncheon and Camp
MET BC Family Reunion completed the celebrations.
Photo thanks to: Vagelis Catevatis, Terry Comninos, and Pres. Kristina Economos.
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