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Συνεχίζει τη διαδικασία VANCOUVER AQUARIUM® ACHIEVES
συνταγματικής αλλαγής ESTEEMED AZA ACCREDITATION
στη Βουλή ο Ζόραν Ζάεφ
Ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ υποστήριξε πως
η συντριπτική πλειοψηφία όσων ψήφισαν
τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης
της Συμφωνίας των Πρεσπών - Σαφής
υπεροχή του «ναι» στην κάλπη
ΤοΒΗΜΑ Team
30 Σεπτεμβρίου 2018, 21:00 Ενημερώθηκε: 1 Οκτωβρίου 2018,

Vancouver, B.C SEPTEMBER 26, 2018. – The Vancouver Aquarium®, an Ocean Wise® initiative,
was granted accreditation by the Association of Zoos and Aquariums (AZA) on Wednesday, Sept. 26
during the annual AZA conference in Seattle, WA. This top industry standard was bestowed following a
thorough review by AZA’s independent Accreditation Commission. The AZA accreditation program was
established in 1974 and the Vancouver Aquarium was the first-ever aquarium to receive this designation
in 1975.

Γ

ια θετικό αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα έκανε λόγο
ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ, μιλώντας στους
ψηφοφόρους του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όπως είπε ο κ. Ζάεφ θα σεβαστεί την ετυμηγορία όσων ψήφισαν,
υπογραμμίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία είπε «ναι» στη
Συμφωνία των Πρεσπών.
Ο Ζόραν Ζάεφ τόνισε πως η διαδικασία θα ακολουθήσει τη
διαδικασία που έχει καθοριστεί, με την ψήφιση της συνταγματικής
αλλαγής στη Βουλή, ενώ πρόσθεσε πως οι πολίτες της χώρας με την
ψήφο τους έδειξαν ότι είναι κομμάτι των ευρωπαϊκών θεσμών, παρά
το μποϊκοτάζ που έκαναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ο Ζόραν Ζάεφ, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση του δημοψηφίσματος
ότι αναμένει από τους βουλευτές του VMRO-DPMNE να
σεβαστούν τη βούληση του λαού στο δημοψήφισμα, «διαφορετικά
θα χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο εργαλείο, τις πρόωρες βουλευτικές
εκλογές».
«Τώρα η βούληση εκείνων που ψήφισαν ΝΑΙ στο δημοψήφισμα θα
πρέπει να μετατραπεί σε πολιτική δραστηριότητα στο νομοθετικό
σώμα», τόνισε ο σκοπιανός πρωθυπουργός.
Μάλιστα, ο κ. Ζάεφ ανέφερε ότι τώρα πρέπει να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες για την τελική ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
Ζήτησε επικύρωση από τη Βουλή
Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ζάεφ ζήτησε την
επικύρωση της «βούλησης της πλειοψηφίας» από το κοινοβούλιο
της χώρας.
«Το «90% και πλέον» των πολιτών που ψήφισαν σήμερα στο
δημοψήφισμα ενέκρινε τη συμφωνία με την Ελλάδα και το
κοινοβούλιο πρέπει να επικυρώσει τη βούληση της πλειοψηφίας»
δήλωσε ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι
συμμετέχοντες είναι αυτοί που διαμορφώνουν τις εξελίξεις και

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

“For 62 years, the Vancouver Aquarium has held itself to the highest standards, subscribing to and oftentimes establishing the best practices for zoos and aquariums,” said Dr. John Nightingale, president and
CEO of Ocean Wise. “This marks the 43rd consecutive year of AZA accreditation for our facility. It’s
an honour to continue to be recognized for the exceptional work our team does across all facets of our
organization from animal care to species conservation to educational programming to visitor experience
and everything in between.”
To be accredited, the Vancouver Aquarium underwent a detailed evaluation to verify it meets and will
continue to meet the ever-rising industry standards. The accreditation process includes a detailed application and a meticulous on-site inspection by a team of trained zoo and aquarium professionals. The
inspecting team observes all aspects of the institution’s operation, including animal care and welfare,
veterinary programs, educational programs, conservation efforts, staff training, safety for visitors, staff
and animals, financial stability, risk management, visitor services, and more. Finally, top officials are
interviewed at a formal hearing of AZA’s independent Accreditation Commission, after which accreditation is granted, tabled or denied. AZA requires zoos and aquariums to successfully complete this rigorous
accreditation process every five years in order to be members of the Association.
“Only the very best zoos and aquariums can meet AZA’s accreditation standards for animal care and
conservation, which are universally acknowledged as the ‘gold-standard’ within the zoological profession,” said Dan Ashe, president and CEO of AZA. “By achieving accreditation, the Vancouver Aquarium
demonstrates a commitment to protecting animals around the world and inspiring their guests to do the
same.”
Each year, Ocean Wise connects millions of people worldwide to the ocean and ocean conservation issues both in person and online. The organization’s many research, education, and direct action programs
include Vancouver Aquarium and its Marine Mammal Rescue Centre, Plastic Wise, Great Canadian
Shoreline Cleanup, Ocean Wise Seafood, AquaVan, and the Coastal Ocean Research Institute.
The Vancouver Aquarium is a fully accredited member of AZA, Alliance of Marine Mammal Parks and
Aquariums, Canada’s Accredited Zoos and Aquariums (CAZA), and American Humane.
Association of Zoos and Aquariums
Founded in 1924, the Association of Zoos and Aquariums is a non-profit organization dedicated to the
advancement of zoos and aquariums in the areas of conservation, animal welfare, education, science, and
recreation. AZA is the accrediting body for the top zoos and aquariums in the United States, Canada and
seven other countries. aza.org
Ocean Wise®
Ocean Wise is a not-for-profit organization whose vision is a world in which oceans are healthy and
flourishing. ocean.org
Vancouver Aquarium®
Vancouver Aquarium, an Ocean Wise initiative, is one of the world’s leading accredited aquariums, dedicated to the conservation of aquatic life. vanaqua.org
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Community Calendar
CELEBRATE OUR 40-YEAR ANNIVERSARY!

GREEK ORT HODOX COMMUNI T Y
OF E AST V ANCOUV ER

Saturday, November 3rd at the

4541 Boundary Rd., Vancouver, BC V5R 2N5

-Year Anniversary with a Gala Dinner-Dance on
-438-6432. See you there!

Phone: 604-438-6432
Fax: 604-438-6400

Weekdays: GODS Kids and Greek School

A great way for our pre-JK kids to learn about their Faith and culture, GODS Kids is every day

www.GOEastVan.ca
GreekCommunity@telus.net

Our Greek School program oﬀers students a chance to learn the Greek language and ﬁnd
out more about their heritage and Faith.
Our Annual Harvest Fest is on October 31st! Don’t miss it!
-438-6432 or at GreekSchoolStsNicholas.Dimitri@gmail.com.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ .................

911
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ .......911

Mondays (October 2, 15, 22 & 29): Youth Nights & Greek Dancing

In Youth Group, children and youth coming together to learn about their faith, having fun
and making new friends is what Youth Nights are all about! Hope to see you then!
Our Greek Dancing program began with the purpose to bring all our youth together for a
years experience combined. For more info, e-mail us at GOEastVanPrograms@gmail.com.

St Dimitrios Feastday (October 25 & 26)

St. Dimitrios the Great Martyr is one of the Patron saints of our Church. We will celebrate
on October
his memory with Great Vespers on October 25th and
26th.

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ..............

911

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ/FOR YOUR INFORMATION

Ο π. Τιμολέων απουσιάζει μέχρι τις 5 του μηνός. Για τις ποιμαντικές ανάγκες σας
(π.χ. Θεία Κοινωνία σε νοσοκομεία, κ.λπ.), καλέστε τους:
The Tomb of St. Dimitrios in Thessaloniki, Greece

(Holy Communion at hospitals, etc.), please contact

π. Δ. Τρυφωνόπουλος / Fr. D. Tryphonopoulos
π. Κ. Καλτσίδης / Fr. K. Kaltsidis 604-496-5099

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ— ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

PROGRAM OF DIVINE SERVICES — OCTOBER 2018

Κυριακή

7 Γ’ Λουκά, Αγ. Σεργίου και Βάκχου
Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

8:30 — 11:30 π.μ.

Sunday

7 3rd Sunday of Luke, Sts. Sergius & Bacchus
Storybook Sunday.

8:30—11:30 a.m.

Κυριακή

14 Των Αγ. Πατέρων της Ζ’ Οικ. Συνόδου
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κατηχητικό.

8:30 — 11:30 π.μ.

Sunday

14 Holy Fathers of the 7th Ecumenical Council

8:30—11:30 a.m.

Πέμπτη

18 Αγ. Λουκά του Ευαγγελιστού
Όρθρος και Θεία Λειτουργία
Ιερά Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου

8:30 — 10:30 π.μ.

Thursday

18 St. Luke the Evangelist

8:30—10:30 a.m.

7—8:15 μ.μ.

In the Evening

Το Βράδυ

—Paraklesis to Panagia 7—8:15 p.m.

Σάββατο

20 ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, Αγ. Γερασίμου και Ματρώνης 8:30—11 π.μ.
Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Τρισάγια.

Saturday

20 SATURDAY OF THE SOULS, Sts. Gerasimos & Matrona 8:30—11 a.m.

Κυριακή

21 Στ’ Λουκά, Αγ. Ιλαρίωνος και Χριστοδούλου 8:30 — 11:30 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κατηχητικό.

Sunday

21 6th Sunday of Luke, Sts. Hilarion and Christodoulos

8:30—11:30 a.m.

Τρίτη

23 Αγ. Ιακώβου του Αδελφοθέου
Θεία Λειτουργία Αγ. Ιακώβου

6:30—8:30 μ.μ.

Tuesday

23 St. James the Brother of the Lord
Divine Liturgy of St. James

6:30—8:30 p.m.

Πέμπτη

25 Μέγας Εσπερινός Αγ. Δημητρίου

7—8:30 μ.μ.

Thursday

25 Great Vespers of St. Dimitrios the Great Martyr

7:00—8:30 p.m.

Παρασκευή

26 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ

8:30—11:00 π.μ.

Friday

26 ST. DIMITRIOS THE GREAT MARTYR

Sunday

28 7th Sun. of Luke, HOLY PROTECTION OF THE THEOTOKOS 8:30—11:30 a.m.

Με την συμμετοχή του Ι. Κλήρου Βανκούβερ και
περιχώρων. Λιτή, Αρτοκλασία και κήρυγμα. Μετά
την ακολουθία, καφές και γλυκά για όλους.

Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Δοξολογία.

coﬀee and desserts will be oﬀered to all by the Philoptochos

8:30—11:00 a.m.

Με την συμμετοχή του Ιερού Κλήρου Βανκούβερ και Περιχώρων

Κυριακή

Sunday
Sunday
Monday

28 Ζ’ Λουκά, ΑΓ. ΣΚΕΠΗ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 8:30—11:30 π.μ..
Όρθρος. Θ. Λειτουργία. Δοξολογία. Κατηχητικό.
Μετά την Δοξολογία, γεύμα για την γιορτή του I. Ναού μας

THIS MONTH’S YOUTH PROGRAMS

7 Storybook Sunday
14 Sunday School, JOY & Dance
15 JOY, GOYA & Dance (Group 2)

Begins at Communion to 2 pm
6:30—8:30 pm

’s feastday.

Sunday

21 Sunday School, JOY & Dance

Monday
Sunday
Monday

22 JOY, GOYA & Dance (Group 2) 6:30—8:30 pm
Begins at Communion to 2 pm
28 Sunday School, JOY & Dance
29 JOY, GOYA & Dance (Group 2) 6:30—8:30 pm

Συνεχίζει τη διαδικασία συνταγματικής
αλλαγής στη Βουλή ο Ζόραν Ζάεφ
(Συνέχεια από σελίδα 1)
δίνοντας το στίγμα ότι συνεχίζει
κανονικά με την κύρωση της
Συμφωνίας των Πρεσπών.
«Άνω του 90% του συνόλου των
ψήφων ήταν υπέρ του «ναι»,
επομένως είναι η σειρά του
Κοινοβουλίου να επικυρώσει τη
βούληση της πλειοψηφίας» είπε
ο Ζόραν Ζάεφ στο AFP.
«Σέβομαι την ετυμηγορία
όσων ψήφισαν. Η συντριπτική
πλειοψηφία των πολιτών
είπε «ναι»» δήλωσε ο Ζόραν
Ζάεφ, προσθέτοντας ότι «το
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

αποτέλεσμα είναι αποδεκτό
από όλους, οι ψηφοφόροι
ψήφισαν με αξιοπρέπεια και
υπερηφάνεια».
Υπεροχή του «ναι» στην κάλπη
Όπως ήταν βέβαιο,
το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος είναι
σαφέστατα υπέρ του «ναι»,
μιας και τα κόμματα της
αντιπολίτευσης και ο πρόεδρος
της χώρας τάχθηκαν υπέρ της
αποχής.
Με καταμετρημένες τις ψήφους

Begins at Communion to 2 pm

PLEASE NOTE: Sunday
sessions have no exact
and when coﬀee hour ﬁnishes. Thanks for your co-

από το 80% των εκλογικών
τμημάτων υπέρ του «ναι»
ψήφισαν το 91,2% (458.053
ψηφοφόροι) και υπέρ του «όχι»
το 5,86% (29.448 ψηφοφόροι).
Τα άκυρα ψηφοδέλτια ήταν
2,94%.
Λίγο πάνω από 36% η
προσέλευση
Η προσέλευση των ψηφοφόρων
στο σημερινό δημοψήφισμα
είναι 36,6 % εκτίμησε η Ένωση
Πολίιτών MOST κατά τη
συνέντευξη Τύπου το βράδυ.
Ο εκτελεστικός διευθυντής
της Ένωσης Ντάρκο Αλέξοφ
είπε ότι μεταξύ των εγκύρων
ψηφοδελτίων, το 94,2% ήταν
«ναι» και το 5,8% «όχι» με
περιθώριο σφάλματος +/- 0-3%.

Correspondents
Συνεργασίες

Antonis Anakefalos
Chief Correspontet Athens
-Greece
Tasos Papaspyros-Vancouver
Ioanna Mpampeta-Greece
Anastasia milios - Greece
Rania Hatzioannou-Vancouver
Jenny Siormanolakis-Vancouver
Xristina Galiandra Strada Greece.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

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

ΗΕLLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER

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

St.George Greek Orthodox Church
Parish Priest: Fr. Constantinos Economos
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
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GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EAST
VANCOUVER

4541 Boundary Road, Vancouver, B.C. Canada V5R 2N5

Sts.Nicholas
Greek Orthodox
Sts
Nicolaosand
&Dimitrios
Dimitrios
Church

Parish Priest: Fr. Timoleon Prattas
Parish Priest:Fr. Timoleon Prattas www.GOEastVan.ca

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΕΗ ΚΑΙ
ΦΡΑΣΕΡ ΒΑΛΛΕΥ

ΤΗΛ: 604-496-5099

ADVERTISING COUPON FOR
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ SUBSCRPTION
Manager: Tom Karas
Tel:604-435-4580

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

E-mail:gosurrey@gmail.com

Sts Konstantinos & Eleni

Parish Priest: Fr. Konstantinos Kaltsidis

GREEK ORTHODOX COMMUNITY
OF SURREY AND FRASER VALLEY

13181 96TH Avenue Surrey, B.C. Canada V3V 1Y2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΤΗΛ: 250-479-9391

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF VICTORIA AND VANCOUVER ISLAND

4648 Elk Drive, Victoria, B.C. Canada V8Z 1M1
www.victoriahellenicsociety.org

YPAPANTI GREEK ORTHODOX CHURCH VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA Parish Priest:Fr. Evangelos Aravantino

GREEK SENIOR CITIZENS SOCIETY
THΛ: 604-737-8070
HELLENIC CANADIAN SENIOR’S SOCIETY OF
METROPOLITAN VANCOUVER
THΛ: 604-568-3994
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Ελλάδα: Λιγότεροι και γηραιότεροι
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ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

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

Φθινοπωρινή συνεδρίαση
Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ι.Μ. Τορόντο

Υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Σωτηρίου συνήλθε το Μητροπολιτικό
Συμβούλιο στην φθινοπωρινή του συνεδρίαση. Τα μέλη του προσήλθαν με
μεγάλη απαρτία, από την μία άκρη του Καναδά έως την άλλη.
Ενα δυσοίωνο μέλλον, στο οποίο ο πληθυσμός θα είναι λιγότερος και γηραιότερος, προδιαγράφεται για τη χώρα
μας. Η υπογεννητικότητα αλλά και το αρνητικό ισοζύγιο μετανάστευσης αναμένεται να επιφέρουν μείωση του
πληθυσμού έως το 2050, η οποία στην καλύτερη περίπτωση θα είναι κατά 800.000 άτομα και στη χειρότερη κατά
2,5 εκατομμύρια άτομα. Για το ίδιο έτος εκτιμάται ότι ένας στους τρεις πολίτες της χώρας θα είναι ηλικίας άνω των
65 ετών.
Την εικόνα αυτή σκιαγραφεί με αφορμή την 1η Οκτωβρίου-Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων για το 2018 η
Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία που ζητεί από την πολιτεία, ενόψει της περαιτέρω δημογραφικής
γήρανσης, να αναλάβει δράσεις για την αντιμετώπιση των πολύπλευρων αναγκών των ηλικιωμένων. Σύμφωνα με
την Εταιρεία, στην Ελλάδα ο μέσος όρος γονιμότητας, δηλαδή παιδιών ανά ζεύγος είναι 1,26 και συνολικά στις
χώρες της Ε.Ε. 1,49, όταν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι για να διατηρηθεί σταθερός ο πληθυσμός μιας
χώρας πρέπει ο δείκτης γονιμότητας να είναι τουλάχιστον 2,1. Η Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφουν τον τρίτο
χαμηλότερο δείκτη γεννήσεων (9 τοις χιλίοις) στην Ε.Ε. μετά τη Γερμανία (8,4 τοις χιλίοις) και την Πορτογαλία
(8,5 τοις χιλίοις). Ως αποτέλεσμα της υπογεννητικότητας υπολογίζεται ότι θα έχουμε μείωση του πληθυσμού της
Ελλάδας, η οποία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 800.000 άτομα έως 2,5 εκατομμύρια άτομα.
Την ίδια στιγμή, ήδη η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τον πιο γηρασμένο πληθυσμό. Σύμφωνα με τις
καταγραφές της Eurostat, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Γερμανία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων ηλικίας άνω
των 65 ετών με 22%, 21,3% και
21,1% αντιστοίχως. Στον αντίποδα
βρίσκεται η Ιρλανδία με 13,2%,
ενώ ο μέσος όρος της στην Ε.Ε.
είναι 19,2%. Σύμφωνα δε με τις
προβλέψεις, το 2050 άνω των 65 ετών
θα είναι το ένα τρίτο του πληθυσμού.
Αυτή η δημογραφική γήρανση
προκαλεί πολλά προβλήματα ιατρικά,
κοινωνικά, οικογενειακά, οικονομικά,
ασφαλιστικά κ.ά. που εκτιμάται ότι θα
προσλάβουν εκρηκτικές διαστάσεις
τις προσεχείς δεκαετίες. Οπως
αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής
Γεροντολογικής και Γηριατρικής
Εταιρείας, καθηγητής χειρουργικής,
Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός, «συνέπεια
Ενας στους τρεις Ελληνες θα είναι άνω των 65 ετών το 2050.
της βαθμιαίας γήρανσης του
πληθυσμού είναι η αύξηση των
ποσοστών των νόσων φθοράς όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια, η χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, η καχεξία, η άνοια, η οστεοπόρωση και βέβαια η μεγάλη μάστιγα
του καρκίνου». Είναι ενδεικτικό ότι τα άτομα άνω των 70 ετών απασχολούν το 50% των νοσοκομειακών κλινών και
ειδικότερα το 25% των κλινών για οξέα περιστατικά. Επτά στους δέκα υπερήλικες πάσχουν από περισσότερες της
μιας νόσους και το 25% λαμβάνει σε τακτική βάση περισσότερα από 5 διαφορετικά σκευάσματα.
Εκδηλώσεις
«Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε την πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς, αλλά και την κοινωνία μας
γενικότερα για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων των υπερηλίκων», σημειώνει
ο κ. Καραϊτιανός εκ μέρους της Εταιρείας, η οποία έχει προγραμματίσει δράσεις και εκδηλώσεις με εστίαση στην
προάσπιση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Αλλωστε, η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων έχει ως θέμα
«Γιορτάζοντας τους παλαιότερους πρωταθλητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και θέτει ως στόχους, μεταξύ άλλων,
την προώθηση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και την αύξηση της προβολής τους ως συμμετέχοντα μέλη της
κοινωνίας.
Πηγή: Η Καθημερινή 30/9/18

Η συνεδρίαση άρχισε με προσευχή και το αγιογραφικό ανάγνωσμα
“Πᾶσα βασιλεία µερισθεῖσα καθ’ ἑαυτὴν ἐρηµοῦται, καὶ πᾶσα πόλις
ἢ οἰκία µερισθεῖσα καθ’ ἑαυτὴν οὐ σταθήσεται.” Ματθ. ιβ’ 25. Στη
συνέχεια ο Μητροπολίτης Σωτήριος διεβίβασε τις ευχές και ευλογίες του
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.
Τις εργασίες παρακολούθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο Πρέσβης
της Ελλάδας κ. Δ. Αζεμόπουλος και ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Β.
Φιλίππου, οι οποίοι απηύθυναν και θερμότατο χαιρετισμό. Στις εργασίες της
συνεδρίας συμμετείχε και ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Β.
Μαλιγκούδης. Τους εξοχωτάτους, Πρέσβη και Υπάτο Αρμοστή ευχαρίστησε
εγκάρδια ο Μητροπολίτης.
Παρουσιάσθηκαν γραπτές εκθέσεις είκοσι τριών (23) επιτροπών και
αφού συζητήθηκαν διεξοδικά ελήφθησαν οι απαραίτητες αποφάσεις.
Προγραμματίστηκαν πρωτοβουλίες για την καινούργια εκκλησιαστική
χρονιά.
Στην έκθεσή του ο Μητροπολίτης Σωτήριος ανέφερε όλα τα θέματα μεταξύ
της ανοιξιάτικης συνεδρίασης και της τρέχουσας, αναφερόμενος και στη
Σύναξη των Ιεραρχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την μέχρι
τώρα πορεία της Εκκλησίας και ολοκάρδια ευχαρίστησε τα μέλη του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου για την ενεργό συμμετοχή τους και την άριστη
εργασία τους.
Δοξολόγησε τον Πανάγαθο Θεό, γιατί έχουμε τόσο καλούς συνεργάτες,
αλλά και για το θεάρεστο έργο το οποίο γίνεται στις Κοινότητές μας από τη
μια άκρη του Καναδά στην άλλη.
Η συνεδρίαση έκλεισε με προσευχή και με το πολυχρόνιο του
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Metropolis Council Fall Session
Under the presidency of His
Eminence Metropolitan Sotirios, the Metropolis Council
held its Fall Session. The
members came in great numbers from across Canada.
The session began with prayer
and thoughts on the Biblical
reading, “Every kingdom divided against itself is brought
to desolation, and every city
or house divided against itself
shall not stand” (Matthew
12:25). After the presentation, His Eminence conveyed the best wishes and
blessings of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew to all at
the meeting.
Attending the entire session were: Ambassador of Greece to Canada His
Excellency Dimitrios Azemopoulos; the Hon. B. Philippou, High Commissioner of Cyprus to Canada; and the Hon. B. Malingkoudis, Consul General
of Greece in Toronto. His Eminence warmly thanked Their Excellencies and
the Hon. Consul General for attending.
Twenty-three written reports were presented. The necessary resolutions were
taken by the Council after each report was discussed at length. Initiatives for
the new ecclesiastical year were also arranged.
In his report, Metropolitan Sotirios referred to all the subject matter arising
from the last meeting of the Metropolis Council (held in the Spring of 2018)
to today, highlighting the Synaxis of the Hierarchs of the Ecumenical Patriarchate.
Metropolitan Sotirios expressed his happiness at the Church’s progress until
now. He wholeheartedly thanked the members of the Metropolis Council for
their active participation and their excellent work.
His Eminence glorified God that we have such good partners in ministry, but
also for the wonderful work that is happening in our Communities from one
end of Canada to the other.
The Council ended with prayer and the Polychronion of His All-Holiness
Ecumenical Patriarch Bartholomew.

Από εδώ η γυναίκα
μου και από εκεί το
αίσθημα μου
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Ίσως ακατάλληλο για αναγνώστες με
κλειστά μυαλά.
Γραφει ο Καθηγητης Γιωργος Γκεκας

Πολλοι από εσάς γνωρίζεται
το λαϊκό άσμα που τραγούδησε
πριν μερικά χρονια ο Λευτέρης
Πανταζής «από εδώ η γυναίκα μου
και από εκεί το αίσθημα μου».
Για πολλούς το διασκεδαστικό
τραγουδάκι είναι ένα άνοστο
αστείο, για άλλους εκφράζει τη
τακτική και τα ήθη της εποχής στην
Ελλάδα και Κύπρο οπού πολλοί
-άνδρες κυρίως –παίζουν σε διπλό
ταμπλό η επίσημη γυναίκα στο
σπιτι με τα παιδιά και η ανεπίσημη
αγαπημένη στο παντελόνι τους.
Πριν απ’ αυτό το τραγούδι υπήρχε
και ένα άλλο δημοφιλές λαϊκό
«το παντρεμένοι και οι δυο»
που επίσης είναι εκφραστής των
ηθών της εποχής. Πιο πρόσφατα
υπάρχει και το «αγαπώ, αγαπώ μια
πιτσιρικά» που σχεδόν παίζεται και
χορεύεται σ όλους τους Ελληνικούς
χορούς . Ο πάππους έχει γεροντο
έρωτα και τα βρίσκει όλα σε
μια πιτσιρίκα. Μόλις θυμήθηκα
και ένα άλλο λαϊκό το «έλα στο
παππού και μη κοιτάς αλλού»
Όλα αυτά καταμαρτυρούν τα ήθη
της εποχής οπού «στη νύχτα όλα
επιτρέπονται». τα τεκνά έχουν
πέραση, και ο «πενηντάρης είναι ο
νέος της εποχής» …
Τώρα συγκρίνετε όλα αυτά τα
τραγούδια με το τραγούδι της
«έντιμης εποχής του Καζαντζίδη»
που τραγουδούσε « Κρίμα που
είσαι παντρεμένη, κρίμα που είσαι
αλλουνού και έτσι σε κρατάω
δεμένη στη καρδιά μου και στο νου.
Άργησα να σε γνωρίσω, άργησες
και εσύ να έρθεις, τώρα χώρια σου
θα ζήσω τώρα χώρια μου θα ζεις».
Στην εποχή του Καζαντζίδη δηλαδή
το αίσθημα καταπιέζεται, με
σεβασμό στο γάμο αφού αυτή ήδη
παντρεύτηκε άλλον και θα την έχει
μόνο στη καρδιά του και θα ζουν
χώρια. Δεν το σήκωνε τότε το διπλό
παιχνίδι «από εδώ η γυναίκα μου
και από εκεί το αίσθημα μου»
Δεν γραφώ σημερα για τα
τραγούδια και τις διάφορες
εποχικές νοοτροπίες που
εκφράζουν, συγκεντρώνομαι στα
πολλά πια παραδείγματα «γυναίκας
και αισθήματος» . Δηλαδή ο
παντρεμένος άνδρας να διατηρεί
ανοιχτα ερωτική σχέση με άλλη
γυναίκα εκτός της συζύγου του .
Και καλά θα μου πείτε τώρα το
ανακάλυψες εσύ ότι σε πολλούς
γάμους υπάρχει κεράτωμα? Όχι
βέβαια, η διάφορα είναι ότι μια
φόρα και ένα καιρό αυτό γινόταν
στα κρυφά ενώ τώρα γίνεται
φανερά και δημόσια.
Σε μια περίπτωση πολύ κοντά
στην οικογένεια μου ο σύζυγος
με τρία παιδία παρακαλώ ζούσε
με την οικογένεια του, εργαζόταν
στο μαγαζί που διατηρούσε δίπλα
στο σπιτι του στην Ελλάδα, και
το βραδάκι έκλεινε το μαγαζί,
μπανιαριζόταν, αρωματιζόταν,
καλοντυνόταν, και οδηγούσε στο
σπιτι τηε ερωμένης του όπου ξόδευε
τη νύχτα μαζί της. Η ερωμένη ηταν
μια χωρισμένη με τρία παιδιά. Την
επόμενη μέρα το πρωί ερχόταν παλι
στο οικογενειακό σπιτι να ανοίξει
και να δουλέψει στο μαγαζί!
Αυτό συνεχίστηκε για χρονια με
τη φουκαριάρα τη γυναίκα του
να ανέχεται τη κατάσταση και να
πασχίζει μήπως και «βάλει μυαλό
ο άνδρας της» και γυρίσει σπιτι .
Αυτό δεν εγινε ποτε, αφού ο άνδρας
της έκανε παιδί με την ερωμένη,
χώρισε τη γυναίκα του , την

έδιωξε με τα παιδιά, και έφερε το
«αίσθημα» σπιτι δίπλα στο μαγαζί
του που τον βόλευε. Θα μπορούσαν
να σχολιάσω τα γεγονότα αλλα το
αφήνω σε σας απλά εγώ σας είπα
την πραγματική ιστορια.
Σε μια άλλη περίπτωση που παλι
γνωρίζω προσωπικά αλλα στη
Κύπρο αυτή τη φόρα Το ζευγάρι
πολλά χρονια παντρεμένοι με πέντε
παιδιά μεγάλα παντρεμένα και αυτά,
και αρκετά εγγόνια ζούσαν αρκετά
καλά σχεδόν στα 70μηντα τους. Ο
σύζυγος ηταν γυναικάς σε όλη του
τη ζωη και ειχε αρκετές συζυγικές
παρασπονδίες Η σύζυγος μια
ταλαιπωρημένη γυναίκα, δουλάκι
κανονικό υπηρετούσε βασικά τον
απαιτητικό αφέντη- άνδρα της
το τύπο που γενικά έδωσε κακό
ονομα σε όλους τους άνδρες. Η
καημένη ειχε και προβλήματα
υγείας με τη καρδιά της έτσι ο
σύζυγος αποφάσισε να της πάρει
οικιακή βοηθό να τη βοηθά στις
δουλείες του σπιτιού. Βρήκε
λοιπόν μια «φτηνή» κινεζικής
καταγωγής παράνομη σαραντάρα
μετανάστρια χωρίς χαρτιά στη
χώρα. Το θέμα των λαθραίων
μεταναστών στην Ελλάδα και
Κύπρο, πως τους εκμεταλλεύονται
πολλοί συμπατριώτες μας, πως
«οι δίμετρες Ρωσίδες» (και άλλες
βέβαια) κλέβουν τους κατά πολύ
μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες
των Ελληνίδων κλπ είναι θέμα
για ένα άλλο άρθρο μια άλλη
φόρα. Ο senior citizen κύπριος
λοιπόν πλήρωνε τη κινέζα και
του έκανε ολες τις δουλειές
συμπεριλαμβανόμενων και των
συζυγικών καθηκόντων για τα
οποία η νόμιμη γυναίκα του δεν
έχει πια ενδιαφέρον. Ο γέρος όμως
«ερωτεύτηκε» τη κατά τριάντα
χρονια νεότερη του κινέζα. Της
έκανε δωράκια, την έβγαζε έξω
για καφέ κλπ. Ένας από τους
παντρεμένους γιους του από
αγανάκτηση και συμπάθεια για
τη μανά του την έδιωξε τη κινέζα
απ το σπιτι. Ο μπαμπάς όμως τη
μάζεψε, της βρήκε διαμέρισμα και
τη σπίτωσε όπου ειχε πια μόνο
ερωτικά καθήκοντα αφού η γυναικά
του για τιμωρία της έκανε ολες τις
δουλειές του σπιτιού μονή της!!!
Τρίτη και τελευταία επίσης αληθινή
ιστορια έρχεται παλι από τη Κύπρο.
Ένας Τουρκοκύπριος παντρεμένος
με Τουρκοκύπρια που και οι δυο
μιλούν άπταιστα Ελληνικά (η να
πω Κυπριακά?), με παιδιά και
εγγόνια έχει χρονια τώρα φιλενάδα
μια αγγλίδα χωρισμένη με μια κόρη
παντρεμένη στην Αγγλία. Για τη
βόλεψη του ο φίλος μας έχει τη
φιλενάδα του πολύ κοντά στο σπιτι
που διατηρεί με τη σύζυγο του.
Η γυναίκα του φυσικά γνωρίζει
την δημόσια εξωσυζυγική σχέση
και φαίνεται να μη τη νοιάζει η
να έχει αντοχή πολύ περισσότερη
από ολες τις γυναίκες που εγώ
τουλάχιστον γνωρίζω. Πέρυσι ο
Τουρκοκύπριος πήγε δυο τρεις
εβδομάδες κρουαζιέρα από Αγγλία
στην Αμερική και καραβαική με
την αγγλίδα φιλενάδα του ενώ
η Τουρκοκύπρια σύζυγος του
κρατούσε μονή της την επιχείρηση
που διατηρούν και παρηγορούτανε
με τις φωτογραφίες του καλού της
να διασκεδάζει με άλλη γυναίκα!.
Φέτος τα πράγματα άλλαξαν.
Όχι δεν γύρισε στη γυναικά του
ο Τουρκοκύπριος ούτε άφησε
τη γκόμενα . Απλά η Αγγλίδα
χτυπήθηκε από καρκίνο. Μετά τη
Κύπρο πήγε και στην Αγγλία για
νοσηλεία με τη συνοδεία του φίλου

της. Η κόρη της στην Αγγλία δεν
έδειξε προθυμία να τη φροντίσει τη
μάνα της μετά τις χημειοθεραπείες
. Ετσι ο φίλος της τη έφερε στη
Κύπρο στο σπιτι που ζει με τη
γυναίκα του να τη φροντίζει
αυτή! Μα τόσο πολύ πια αγαπά
τον άνδρα της η Τουρκοκύπρια?
Μήπως είναι αγία η προσπαθεί να
αγιάσει? Μήπως αυτή η περίπτωση
είναι το άκρον άωτον του «από
εδώ η γυναικά μου και από εκεί το
αίσθημα μου»?
Και τώρα ο επίλογος. Στη πρώτη
ιστορία, ο άνδρας με τα τρία
παιδιά, η γυναικά επίσης μετά
τρία παιδιά, και ένα που έκαναν
μαζί, δηλαδή 7 παιδιά ύστερα από
χρονια χώρισαν! Ο ερωτύλος έφερε
σπιτι μια βουλγαρικής καταγωγής
γυναίκα. Οι δυο πρώην ζουν μόνες
τους έχοντας την εκτίμηση των
παιδιών τους που δεν την έχουν
για το πάτερα τους. Στη δεύτερη
ιστορια, ο ερωτευμένος πάππους
με τη σπιτωμένη κινέζα γρήγορα
ανακαλύφθηκε από το παντρεμένο
γιο του που κατέδωσε στην
αστυνομία τη λαθραία μετανάστρια
που τη συνέλαβε και την απέλασε
στη χώρα της. Ο πάππους
απαρηγόρητος σταμάτησε να μιλεί
πια στο γιο του το «προδότη».
Σύντομα μετά πέθανε από καρκίνο
του προστάτη με τη πιστή γυναίκα
του να του συμπαραστέκεται μέχρι
τη τελευταία στιγμή.
Αν νομίζετε ότι οι αληθινές αυτές
ιστορίες είναι σπάνιες ζείτε στην
εποχή του 60 και γνωρίζετε μόνο
τα ήθη εκείνης της εποχής. Η
Ελλάδα άλλαξε, τα ήθη άλλαξαν
και τα χειρίζονται και τα πλάθουν
ο καθένας όπως τον βολεύει. Έχω
πει πολλές φόρες πριν, ότι η ηθική
κρίση στην Ελλάδα προηγήθηκε
κατά πολύ της οικονομικής. Το
συχνά επαναλαμβανόμενο σλόγκαν

επί Μίμης και Ανδρέα Παπαντρέου
εποχής «αφήστε τα μίση και
αρχίστε το γαμ..σι» νομίζω έπιασε
τόπο … Αναρωτιέμαι μερικές
φόρες αν έχω μείνει πίσω από τους

συμπατριώτες μου αφού η γυναικά
μου και το αίσθημα μου είναι το
ιδιο πρόσωπο και τότε η γειτόνισσα
μου άρχισε να μου γυαλίζει!

Maria by Callas
MAD | Music/Art/Design

Buy Tickets
The most beautiful singing voice of the 20th century belonged to a Greek-American who
grew up in New York City before moving to Athens shortly before WWII. Maria Callas was a
prodigious talent from the first, but pushed by a determined stage mother, and driven by her
own perfectionism, she took the world by storm, conquering the renowned opera stages of
Rome, Paris, London and New York. Her fame was such she was hounded by paparazzi
throughout the 1950s and 60s, and she became tabloid fodder for her (greatly exaggerated)
"diva" reputation, and for a mildly scandalous love affair with one of the richest men in the
world, Aristotle Onassis. (He ditched her for Jackie Kennedy, then regretted it.)
Tom Volf’s biography is in Callas’s own words. That is, it draws heavily from her extensive
TV interviews with the likes of David Frost and Ed Murrow, supplemented with quotations
from Maria’s memoirs and letters, read by the French actress Fanny Ardant. The personality
that emerges is surprisingly open, charming and honest about both her fierce convictions
and her self-doubt. This was a woman who felt deprived of a "normal" life as a mother and
homemaker, but who was also keenly aware of her gifts and privilege, and the
responsibilities of an artist to give of her best. Volf has unearthed reams of colour archival
footage from her glory days, both on stage and off, and wisely treats us to unexpurgated
recordings of some of the most sublime arias in opera.

Thursday, October 11, 2018 at 1:15 PM
SFU Goldcorp
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Κατσικάκι βουλωτό
Αξίζει να δοκιμάσετε αυτό το κατσικάκι βουλωτό, μια
παραδοσιακή και ιδιαίτερη συνταγή από το Πήλιο, για ένα
φανταστικό γιορτινό φαγητό
Υλικά Συνταγής
•
1 κατσικάκι (6-7 κιλά)
•
4 σκ. σκόρδο
•
1 κ.σ. αλάτι
•
1 κ.σ. πιπέρι
•
1/2 φλ. ελαιόλαδο
•
3 κλαράκια φρέσκια ρίγανη
•
Για τις πατάτες
•
2 κιλά πατάτες
•
χυμό από 1 λεμόνι
•
3 κ.σ ελαιόλαδο
•
αλάτι
•
πιπέρι
Εκτέλεση
•
Για το κατσικάκι βουλωτό, πρώτα αναμιγνύουμε σε
μπολ αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και σκόρδα.
•
Πλένουμε το κατσικάκι και το στεγνώνουμε πολύ
καλά με απορροφητικό χαρτί κουζίνας και το βάζουμε στο ταψί.
•
Με τη μύτη μαχαιριού ανοίγουμε σε διάφορα μέρη του τρύπες
και μπήγουμε τα σκόρδα. Περνάμε καλά όλο το κατσικάκι με το μείγμα του
μπολ και στην κοιλιά του βάζουμε τα κλαράκια φρέσκιας ρίγανης.
•
Προσθέτουμε στο ταψί τις πατάτες κομμένες κυδωνάτες και τις
περιχύνουμε με χυμό λεμονιού. Ραντίζουμε με αλάτι, πιπέρι, προσθέτουμε
ελαιόλαδο και λίγο νερό.
•
Ζυμώνουμε τα υλικά για το φύλλο και το ανοίγουμε σε μέγεθος
μεγαλύτερο από την περίμετρο του ταψιού. Σκεπάζουμε το ταψί με το
φύλλο που έχουμε ανοίξει και το σφραγίζουμε καλά γύρω γύρω προτού το
βάλουμε στο φούρνο.
•
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς C για
3-4 ώρες. Αφαιρούμε το ξερό φύλλο και σεβίρουμε το μελωμένο κατσικάκι
που έχει ψηθεί στους ατμούς του.
Πηγή:Argiro.gr

Αυθεντική κακαβιά του ψαρά
Η γνήσια συνταγή για κακαβιά του ψαρά ανεπανάληπτη!
Όλη η νοστιμιά της θάλασσας σε αυτή την ψαρόσουπα
Υλικά Συνταγής
•
ψάρια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ½ - 2 κιλά φρέσκα
4 πατάτες
3 κρεμμύδια
1 μικρή ντομάτα
1 φλ. ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι φρεσκοτριμμένο
2 λεμόνια
Προαιρετικά
1 μικρό αστακουδάκι
2-3 καβουράκια φρέσκα

Εκτέλεση
Για την σούπα κακαβιά,
καθαρίζουμε πρώτα τα ψάρια και τα
πλένουμε ιδανικά στη θάλασσα αν
μας δίνεται η δυνατότητα.
Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις
κόβουμε στη μέση. Καθαρίζουμε
τα κρεμμύδια και τα χαράζουμε
σταυρωτά. Βάζουμε τις πατάτες και
τα κρεμμύδια σε μια κατσαρόλα
και από πάνω στρώνουμε τα ψάρια,
τα θαλασσινά και τις ντομάτες
χαραγμένες σταυρωτά.
Βάζουμε νερό μέχρι λίγο πιο κάτω
από την επιφάνεια των ψαριών,
βράζουμε την ψαρόσουπα και προς
το τέλος ρίχνουμε το ελαιόλαδο,
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Η σούπα κακαβιά χρειάζεται
περίπου 30΄βράσιμο σε δυνατή
φωτιά (αν χρησιμοποιήσουμε
φωτιά γκαζιού, η κακαβιά γίνεται
υπέροχη). Προτού την κατεβάσουμε
από τη φωτιά, στύβουμε μέσα τα
δύο λεμόνια.
Όλα τα μυστικά για παραδοσιακή
κακαβιά και σπιτική ψαρόσουπα
•Η κακαβιά είναι το καθημερινό
φαγητό των ψαράδων στα καΐκια.
Παραδοσιακά γίνεται με ό,τι βγάζει
η θάλασσα, πολύ κρεμμύδι ξερό
χαραγμένο, πατάτα χοντροκομμένη,
ελαιόλαδο και λεμόνι.

•Στην κακαβιά όπως και στην
ψαρόσουπα, δεν σοτάρουμε τίποτα
απλά βάζουμε τα υλικά στην
κατσαρόλα και το λάδι στο τέλος
του βρασμού.
•Το καλύτερο ψάρι για κακαβιά ή
ψαρόσουπα είναι το ολόφρεσκο.
Αφού καθαρίσετε και ξεπλύνετε
καλά τα ψάρια, θα τα αλατίσετε
μέσα κι έξω και τα βάζετε στο
σουρωτήρι.
•Ιδανικά ψάρια για την
παχύρρευστη κακαβιά είναι τα
πετρόψαρα. Είναι μεν μικρά, αλλά
η γεύση τους είναι το κάτι άλλο.
Χυλούτσα, λύχνος, πέρκα, χάνος,
γύλος, ροφουδάκια, συναγριδάκι,
αστακουδακι, καβουράκια μα και
σαμπιέρος ή χριστόψαρο, δράκαινα
και σκορπίνα είναι πάντα μέσα στην
κατσαρόλα της κακαβιάς.
•Η κακαβιά δεν χρειάζεται πολύ
νερό. Πρέπει τα υγρά να είναι λίγα
και η φωτιά που βράζουμε να είναι
δυνατή.
Η κατσαρόλα της κακαβιάς (ποτέ
φαρδιά) είναι στην αρχή για 15΄
σκεπασμένη και μετά ξεσκέπαστη
και πάντα σε δυνατή φωτιά.
•Τα κρεμμύδια τα βάζουμε
ολόκληρα χαραγμένα σταυρωτά
και τις πατάτες κομμένες στη μέση.
Ενίοτε ρίχνουμε και μια ντομάτα
χαραγμένη. Όταν λιώσουν τα
κρεμμύδια η κακαβιά είναι έτοιμη.
•Το ελαιόλαδο και το λεμόνι μπαίνει
πάντα στο τέλος του βρασμού γιατί
χυλώνει την κακαβιά, πήζει το ζωμό
και κρατάει όλη την γεύση και το

άρωμα του.
•Ποτέ μην βάλετε ζεστό νερό να
φτιάξετε κακαβιά. Θα ανοίξουν
τα ψάρια θα φύγει η πέτσα και θα
διαλυθούν.
•Ποτέ μην ανακατεύετε την
κατσαρόλα με κακαβιά ή
ψαρόσουπα. Πάντα ανακινούμε από
τα χερούλια για να μη διαλυθούν τα
ψάρια.
•Σε παραδοσιακή κακαβιά δεν
χωράει κανένα μυρωδικό.
•Στα σπίτια του νησιού, οι
νοικοκυρές ενίοτε χρησιμοποιούν 1
ντομάτα χαραγμένη σταυρωτά, λίγο
σέλινο ή μερικά καρότα.
•Συνήθως όταν έχουμε μικρά
πετρόψαρα, τα βάζουμε σε τουλπάνι
και τα ακουμπάμε πάνω στα μεγάλα
ψάρια. Στο τέλος του βρασμού
στρίβουμε καλά το τουλπάνι για να

Κελέμια (Κρεμμύδια
γεμιστά με κιμά)
Υλικά Συνταγής
•
10 μεγάλα μακρουλά
κρεμμύδια ξερά
•
2 κρεμμύδια ξερά
ψιλοκομμένα
•
ελαιόλαδο για το
τσιγάρισμα
•
1/2 κιλό κιμά μοσχαρίσιο
•
3 φλ. ρύζι Καρολίνα
•
1 ματσάκι μαϊντανό
ψιλοκομμένο
•
1/2 φλ. δυόσμο
ψιλοκομμένο
•
αλάτι
•
πιπέρι φρεσκοτριμμένο
•
1 φλ. ελαιόλαδο
•
1 φλ. κονιάκ
•
Για τη σάλτσα
•
5 ώριμες ντομάτες
(ξεφλουδισμένες και τριμμένες στον
τρίφτη)
•
1 κ.σ πελτέ
•
1 πρέζα ζάχαρη
•
Για το πασπάλισμα
•
λίγο κεφαλοτύρι τριμμένο
•
λίγη ξερή μυζήθρα
τριμμένη
Εκτέλεση
Για να φτιάξουμε τα κρεμμύδια
γεμιστά με κιμά στο φούρνο,
καθαρίζουμε πρώτα τα 10
κρεμμύδια. Τα χαράζουμε ως
τη μέση με κάθετη τομή και τα
βράζουμε σε αλατισμένο νερό για
περίπου 15΄. Τα στραγγίζουμε και τα
αφήνουμε για λίγο να κρυώσουν.
Για τη γέμιση,
τσιγαρίζουμε
τα 2
ψιλοκομμένα
κρεμμύδια σε
ελαιόλαδο και
μόλις γίνουν
διάφανα προσθέτουμε τον κιμά, τον
σοτάρουμε για 5΄και τον σβήνουμε
με το κονιάκ.
Μετά ρίχνουμε το ρύζι, 2 φλ. νερό,
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και
τέλος τα μυρωδικά. Σιγοβράζουμε
τα υλικά για λίγα λεπτά και όταν
ενωθούν μεταξύ τους κατεβάζουμε
από τη φωτιά το μείγμα της γέμισης
και το αφήνουμε να κρυώσει.
Αν μας βγει πολύ στεγνή η γέμιση,
μπορούμε να προσθέσουμε λίγο
χλιαρό νερό, γιατί μετά στο φούρνο
θα ρουφήξει όλη τη σάλτσα.
Αρχίζουμε να βγάζουμε ένα ένα
τα κρεμμυδόφυλλα, γεμίζοντας
το καθένα με 1 κ.σ γέμιση και
τυλίγοντάς το σφιχτά. Αφού
φτιάξουμε με αυτόν τον τρόπο όλα
τα κελέμια, τα βάζουμε σε ένα βαθύ
ταψί το ένα δίπλα στο άλλο με την
ένωση προς τα κάτω.
Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε τις
ντομάτες με τον πελτέ και 1
φλ. νερό, προσθέτουμε αλάτι,
φρεσκοτριμμένο πιπέρι και τη
ζάχαρη. Ρίχνουμε αυτή τη σάλτσα
πάνω στα κελέμια. Τα περιχύνουμε
με το ελαιόλαδο και τα ψήνουμε σε
δυνατό φούρνο για 30΄περίπου.
Λίγο πριν σβήσουμε το φούρνο,
πασπαλίζουμε τα κελέμια με τα
τριμμένα τυριά και τα αφήνουμε για
λίγο να πάρουν χρώμα.

εμπλουτίσουμε την ψαρόσουπα.
Ότι έχει μέσα το τουλπάνι το
πετάμε.
•Για να σιγουρευτείτε ότι έχει
βράσει το ψάρι, ξεκολλάτε με την
λάμα του μαχαιριού ανάμεσα στα
δυο φιλέτα κοντά στο κεφάλι.
Όταν ανασηκώνεται το φιλέτο
αυτό πρέπει να ξεκολλάει εύκολα
από το κόκαλο δείγμα ότι το
ψάρι είναι έτοιμο. Σε γενικές
γραμμές ένα ψάρι γύρω στο 1-1/2
κιλό θέλει 30΄ βράσιμο, ενώ ένα
μικρότερο γύρω στα 20΄.
•Η καλή η κακαβιά απαιτεί
μπόλικο ελαιόλαδο. Αυτό είναι
στο χέρι σας να το μειώσετε.
•Η κακαβιά παραδοσιακά
σερβίρεται ως εξής: τα ψάρια
(αν έχετε βάλει μεγάλα και όχι
μόνο μικρά πετρόψαρα που θα

τα αφαιρέσετε) τα κρεμμύδια,τις
πατάτες σε πιατέλα και την κακαβιά
(παχύς ζωμός), μέσα σε γαβάθα
που έχουμε σπάσει παξιμάδια.
Αφήνουμε να σταθεί για 10΄ και
σερβίρουμε.
•Η κακαβιά αλατίζεται πάντα στο
τέλος, αφού στην αρχή έχουμε
αλατίσει καλά τα ψάρια. Πάντα το
αλάτι το διορθώνουμε στο τέλος.
•Αν θέλετε να φτιάξετε ψαρόσουπα,
προτιμήστε ροφό σκορπίνα,
χριστόψαρο ή μπακαλιάρο. Θα
βάλετε περισσότερο νερό για να
γίνει πλούσια η σούπα.
Συνήθως στην ψαρόσουπα,
αφού αφαιρέσουμε τα ψάρια και
τα λαχανικά σε πιατέλα και τα
σκεπάσουμε, βάζουμε λίγο ρύζι και
ενίοτε την αυγοκόβουμε στο τέλος.

7 λάθη που όλοι κάνουμε με το τυρί
Ακόμη κι όσοι θεωρούν τους εαυτούς τους ειδήμονες στο τυρί,
μπορεί να κάνουν λάθη. Τα πιο συνηθισμένα είναι επτά.
1. Αποθηκεύουμε σε πλαστικό
Το τυρί πρέπει να αναπνέει και
η συντήρηση μέσα σε πλαστικό
εμποδίζει αυτή τη διαδικασία,
με αποτέλεσμα τον κίνδυνο να
αναπτυχθούν βακτήρια αλλά και
να πάρει το τυρί άσχημη «γεύση
πλαστικού». Ακόμη και τα τυριά
που πωλούνται σε αεροστεγή
πλαστική συσκευασία αφού ανοιχθούν, θα πρέπει να τυλίγονται
σε λαδόκολλα. Για μαλακά τυριά όπως το ανθότυρο ή η μυζήθρα
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και βαμβακερό ύφασμα.
2. Αποθηκεύουμε στο λάθος ράφι
Τα τυριά πρέπει να συντηρούνται στο πιο… ζεστό μέρος του
ψυγείου, δηλαδή στα ειδικά συρτάρια όπου φυλάσσονται τα φρούτα
και λαχανικά. Τα πιο ψηλά και πιο κρύα ράφια εμποδίζουν τη σωστή
«αναπνοή» των τυριών. Εξάλλου, ορισμένα πολύ σκληρά τυριά,
όπως η παρμεζάνα, μπορούν να συντηρηθούν άφοβα και εκτός
ψυγείου για κάποιο διάστημα.
3. Το πετάμε όταν μουχλιάσει εξωτερικά
Η άσπρη ή πρασινωπή μούχλα στην εξωτερική πλευρά ενός
σκληρού τυριού όπως η γραβιέρα, δεν σημαίνει ότι καταστράφηκε
όλο το τυρί. Απλά αφαιρούμε το εξωτερικό μέρος και φροντίζουμε
το υπόλοιπο να καταναλωθεί μέσα σε λίγες ημέρες. Προσοχή όμως:
προϊόντα τυρογάλακτος όπως η ρικότα μουχλιάζουν εσωτερικά και
σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να καταναλωθούν.
4. Δεν σερβίρουμε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
Κανένα τυρί δεν πρέπει να σερβίρεται κατευθείαν από το ψυγείο
διότι έτσι δεν αναδεικνύεται όλη η γεύση και το άρωμά του.
Θυμόμαστε πως τα σκληρά τυριά πρέπει να μείνουν 15-20 λεπτά
εκτός ψυγείου πριν σερβιριστούν, αφού όσο πλησιάζουν τη
θερμοκρασία δωματίου, τόσο αναδεικνύεται η γεύση και η έντασή
τους. Τα μαλακά τυριά καλό είναι να βγαίνουν από το ψυγείο 5-10
λεπτά νωρίτερα, για να μην κινδυνεύσει η δομή τους.
5. Θεωρούμε πως η δυσανεξία στη λακτόζη απαγορεύει και το
τυρί
Αυτό ισχύει μόνο για ορισμένα είδη τυριών, κυρίως αυτά που
παράγονται από τυρόγαλα. Όσα προκύπτουν από τυρόπηγμα και
δη τα παλαιωμένα, δεν προκαλούν συμπτώματα σε όσους έχουν
δυσανεξία στη λακτόζη.
6. Τα αντιμετωπίζουμε όλα το ίδιο
Κάθε τυρί έχει το χαρακτήρα του, το δικό του κύκλο ζωής,
διαφορετικό τρόπο και χρόνο ωρίμανσης. Κάθε τυρί λοιπόν
πρέπει να το αντιμετωπίζουμε , να το καταναλώνουμε και να το
συνδυάζουμε με βάση τα ειδικά του χαρακτηριστικά, ώστε να
απολαμβάνουμε στο μέγιστο τη γεύση και τα αρώματά του. Κι
αν δεν είμαστε ειδικοί, μπορούμε κάλλιστα να απευθυνθούμε σε
ειδικούς, που θα λύσουν κάθε απορία μας και θα κάνουν τις τυροαπολαύσεις μας ακόμη πιο μεγάλες.
7. Αν δεν μας αρέσει ένα, τα «καταδικάζουμε» όλα
Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση, είναι το
μπλε τυρί. Αν δεν μας αρέσει, αρνούμαστε να δοκιμάσουμε κάθε
άλλο τυρί αυτής της «οικογένειας». Ωστόσο, υπάρχουν μπλε
τυριά με ήπια γεύση που θα μπορούσαν να «κερδίσουν» και τους
πιο «δύσκολους» ουρανίσκους, αν τους δινόταν μια ευκαιρία για
δοκιμή. Θα μπορούσε να ισχύει και για τη φέτα, που διατίθεται
σε παραλλαγές γεύσης από πιο ήπια μέχρι πιο πικάντικη ή για
τη γραβιέρα που στην πιπεράτη ή πολύ βουτυράτη εκδοχή της
μπορεί να συναντήσει «αντιστάσεις» οι οποίες όμως κάμπτονται αν
δοκιμάσει κανείς μια πιο φρέσκια και με ήπια γεύση γραβιέρα. Κι
εδώ, η γνώμη του ειδικού μπορεί να βοηθήσει.

Statement by the Prime Minister on National Seniors Day
October 1, 2018
Ottawa, Ontario

City of Vancouver September 18, 2018

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on National Seniors Day:
“Trailblazers, role models, and unsung heroes, Canada’s seniors have shaped our country in countless ways, and
paved a better path for millions of Canadians.
“They answered the call to serve and defended the freedom and democracy we enjoy today. They supported their
families through the decades, working at one job or more so their kids could have the best start possible in life. They
laid blueprints for buildings that continue to define our cities’ skylines, and drafted landmark social programs that
make our country a stronger, more compassionate place.
“So many seniors have spent a lifetime in service to others. Every day, they raise, mentor, and teach future generations, lift communities through volunteer work, and share much-needed wisdom and perspective.
“In less than 20 years, Canada’s seniors will represent almost a quarter of our population. The new Minister of
Seniors, Filomena Tassi, is leading the Government of Canada’s efforts to better understand the needs of Canadian
seniors and make sure they get the support they need.
“We are working hard every day to give seniors, their families, and future retirees greater security and a better quality of life. We have enhanced the Canada Pension Plan, lowered the age of eligibility for Old Age Security benefits
from 67 to 65, and boosted the Guaranteed Income Supplement by nearly $1,000 a year for vulnerable seniors.
“We have improved EI caregiver benefits to make it easier for Canadians to care for a family member in need. We
have also committed $6 billion in funding to provinces for better home care, including palliative care, and taken
steps to create safer, more accessible, and affordable housing, so more Canadians, including seniors, have a comfortable place to call home.
“Today, I encourage all Canadians to say thank you and recognize seniors in their life – parents, grandparents, teachers, friends, and neighbours – for everything they have done, and continue to do, for our country.”

Plan for the future with the new B.C. Labour Market Outlook,
2018 Edition Research / Labour Market Outlook
If you’re in middle of preparing
a Request for Proposals, or other
major initiative that will affect
the course of your organization
for years to come, you may be
pleased and/or frustrated to learn
the Province has released the
new British Columbia Labour
Market Outlook: 2018 Edition.
This updated report provides
new insights into the increasing expectation of employers
for candidates to have current
education and training. Over the
next decade, the majority of all
job openings - over three-quarters - will require post-secondary
education or training.
“Post-secondary education
and training opens the door to

$2 billion housing mandate
approved by City Council

opportunity,”said Melanie Mark,
Minister of Advanced Education, Skills and Training. “We
are building the best B.C., and
the B.C. Labour Market Outlook
will give people throughout B.C.
the tools they need to play a part
in our strong economy over the
next 10 years. We’re committed
to making education and training
accessible and affordable for
British Columbians, so that people can get the skills they need
to find good family-supporting
jobs, and thrive.”
As well as identifying high-demand occupations and looking
in-depth at seven B.C. regions,
the labour market outlook
includes information on indus-

tries that will see the most job
openings. At nearly 150,000
job openings, the health-care
and social-assistance industry
is forecast to provide the most
opportunities over the next 10
years.
The labour market outlook gives
British Columbians up-to-date
information so they can make
sound decisions for the future.
Using the report, job seekers
and students can find viable and
promising career paths, employers can be guided in their
business planning and educators
can ensure programs provide
students with skills to thrive in
B.C.’s growing labour market.

A new $2 billion dollar housing portfolio received its initial mandate from
City Council today.
The Vancouver Affordable Housing Endowment Fund (VAHEF) will be
dedicated to meeting the housing and affordability needs of Vancouver
residents and to create inclusive communities across the city.
To achieve this, all non-market housing assets currently owned or administered by the City will be managed as a single portfolio.
VAHEF will also benefit from existing City housing funding and land use
policies, and will pursue new partnerships and funding programs with the
Federal and Provincial governments and community partners to preserve
and grow existing affordable housing stock.
“Vancouver is building more social and rental housing than any other city
in Canada,” said Mayor Gregor Robertson. “The Vancouver Affordable
Housing Endowment Fund will take our efforts to the next level and create
more affordable housing in our city for many generations to come.”
Five provisional guiding principles will guide the planning and management of VAHEF, which is intended to:
•
Serve current and future residents through a well-managed and
diverse portfolio;
•
Contribute to developing communities that have a diversity of
incomes, backgrounds and households;
•
Leverage partnerships to achieve financial sustainability, grow the
number of affordable homes available to residents, and ensure they meet
local needs;
•
Responsibly reinvest in existing affordable housing to maintain
affordability, and the condition and safety of the buildings; and
•
Manage the portfolio in a financially sustainable way to serve all
Vancouver residents.
“VAHEF is a critical opportunity to provide more affordable housing over
the long term,” said Gil Kelley, General Manager of Planning, Urban
Design, and Sustainability. “This clear mandate will coordinate the City’s
approach to creating more homes that are affordable to a diversity of residents, in line with the targets outlined in our Housing Vancouver strategy.”
City staff engaged with senior government and housing partners in the
non-profit and private sectors over the past several months to gather early
input on what the purpose and goals of VAHEF should be.
Council approved the Affordable Housing Delivery and Financial Strategy
in June 2018, a key action of which was the creation of VAHEF.
VAHEF will consolidate all non-market housing assets currently managed
by the City’s Capital Fund and Property Endowment Fund. Dedicated
funding from housing sources such as development contributions and
lease payments will be invested into sustaining and growing the portfolio.
It will also include sites that have been designated for development by the
Vancouver Affordable Housing Agency (VAHA), land leased to housing
partners, and City-owned social housing in buildings that are part of larger
private developments.
City staff will now develop an implementation strategy for VAHEF and
report back to Council in summer 2019. This will include portfolio targets,
a governance structure, business and operations models, and a transition
plan.
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O Έλληνας ιδιοκτήτης με πάνω από 40 χρόνια ειδικότητα στις κατασκευές με αλουμινένια
κάγκελα, για βεράντες, μπαλκόνια και φράκτες, και αυτόματες πόρτες.
’Εχει εξαιρετικές τιμές και είναι πολύ ειλικρινής στην εργασία του.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ομάρ: «Δεν μπορώ να πιστέψω το πώς χάσαμε»! (pic)

Πιο ακριβοπληρωμένος
παίκτης των Μπακς
ο Αντετοκούνμπο
Ο πιο υψηλόμισθος παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς είναι ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα φόργουορντ να αμείβεται με
24.157.304 εκατομμύρια δολάρια. Δείτε ποιοι είναι οι άλλοι πιο
ακριβοπληρωμένοι παίκτες των υπόλοιπων ομάδων του ΝΒΑ
Ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του ΝΒΑ είναι
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί με
ποστάρισμά του στα social
media τόνισε πως ο Ολυμπιακός
κυριάρχησε στο ντέρμπι με
τον ΠΑΟΚ και δεν μπορεί
να πιστέψει το πως χάθηκε ο
αγώνας...
«Δεν μπορώ να πιστέψω πως
χάσαμε αυτό το παιχνίδι!
Κυριαρχήσαμε στο ματς και
ξεκάθαρα ήμασταν η καλύτερη
ομάδα! Έπρεπε να αρπάξουμε
τις ευκαιρίες μας! Πολύ
απογοητευμένοι αλλά πρέπει να
επικεντρωθούμε στα επόμενα
παιχνίδια! Το να δούμε τους οπαδούς μας να μένουν και να μας χειροκροτούν αφού χάσαμε σημαίνει
πάρα πολλά! Πολύ μεγάλο σεβασμό και αγάπη για όλους σας», τόνισε με μήνυμά του στα social media ο
Νορβηγός μπακ.

Πρόβλημα με Ινσούα στον Παναθηναϊκό
Ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα
ένιωσε ο Ινσούα στην
προπόνηση της Δευτέρας και
θα ακολουθήσει θεραπεία τις
επόμενες μέρες...

Το «Hoops Hype»
δημοσιοποίησε τους 30 πιο
ακριβοπληρωμένους παίκτες
των ομάδων του «μαγικού»
κόσμου και μέσα σε αυτή τη
λίστα είναι και ο δικός μας
Γιάννης Αντετοκούνμπο. Το
κριτήριο για να γίνει αυτή η
κατάταξη είναι ότι προβλέπεται
να βάλουν στους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς οι παίκτες με
βάσει τα συμβόλαια του.
Ο «Greek Freak» είναι ο πιο
υψηλόμισθος των Μπακς για
αυτή τη σεζόν με 24.157.304
εκατομμύρια δολάρια. Ο πιο
ακριβοπληρωμένος παίκτης
του ΝΒΑ είναι ο γκάρντ των
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Ράσελ
Γουέστμπρουκ, ο οποίος
αμείβεται με 35.665.000
εκατομμύρια δολάρια.

Δείτε τους πιο
ακριβοπληρωμένους
παίκτες των 30
ομάδων
του ΝΒΑ
Γιάννης Αντετοκούνμπο
(Μπακς): 24.157.304
Κεντ Μπέιζμορ (Ατλάντα):
18.089.888
Γκόρντον Χέιγουορντ
(Σέλτικς): 31.214.295
Άλεν Κραμπ (Νετς):
19.332.500
Νικολά Μπατούμ (Χόρνετς):
24.000.000
Τζαμπάρι Πάρκερ (Μπουλς):
20.000.000
Κέβιν Λοβ (Καβαλίερς):
24.119.025
Χάρισον Μπαρνς (Μάβερικς):
24.107.258
Πολ Μίλσαπ (Νάγκετς):

29.230.769
Μπλέικ Γκρίφιν (Πίστονς):
31.873.932
Στεφ Κάρι (Γουόριορς):
37.457.154
Κρις Πολ (Ρόκετς): 35.654.150
Βίκτορ Ολαντίπο (Πέισερς):
21.000.000
Ντανίλο Γκαλινάρι (Κλίπερς):
21.587.579
ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λέικερς):
35.654.150
Μάικ Κόνλεϊ (Γκρίζλις:
30.521.115
Χασάν Γουαϊτσάιντ (Χιτ):
24.434.262
Άντριου Γουίγκινς
(Τίμπεργουλβς): 25.467.520
Τζρου Χόλιντεϊ (Πέλικανς):
26.131.111
Ενές Καντέρ (Νικς):
18.622.514
Ράσελ Γουέστμπρουκ
(Θάντερ): 35.665.000
Άαρον Γκόρντον (Μάτζικ):
21.590.909
Τζόελ Εμπίντ (Σίξερς):
25.467.520
Ράιαν Άντερσον (Σανς):
20.421.546
Ντάμιαν Λίλαρντ (Μπλέιζερς):
27.977.689
Ζακ Ράντολφ (Κινγκς):
11.692.308
ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (Σπερς):
27.739.975
Κάιλ Λάουρι (Ράπτορς):
31.000.000
Ρούντι Γκομπέρ (Τζαζ):
22.741.573
Ότο Πόρτερ (Γουίζαρντς):
26.011.913

Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε
η προπόνηση της Δευτέρας στον
Παναθηναϊκό. Ο Εμμάνουελ
Ινσούα ένιωσε ενόχληση στη
δεξιά γάμπα και υποβλήθηκε
άμεσα σε υπερηχογράφημα,
το οποίο έδειξε φλεγμονή
στην περιτόνια του έσω
γαστροκνήμιου με ήπιο μυικό
οίδημα.
Θα ακολουθήσει αγωγή με αντιφλεγμονώδη και φυσικοθεραπεία για 3-4 ημέρες και θα
επαναξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες αν μπορέσει οριακά να προλάβει τον αγώνα του Σαββάτου με
τον Αστέρα.

Ολυμπιακός: «Τελευταία προπόνηση στην Ελλάδα»
Ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί την τελευταία του προπόνηση επί
ελληνικού εδάφους, καθώς θα αναχωρήσει αύριο για το Μιλάνο όπου
θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη τη Μίλαν για το Europa League.
TO10.GR 02/10/2018

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους ενόψει της
αναμέτρησης με τη Μίλαν στο Σαν Σίρο και θα αναχωρήσει αύριο για το Μίλανο.
Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανέβασε μια φωτογραφία στο Twitter από την προπόνηση των παικτών του
Πέδρο Μαρτίνς στον Ρέντη κι ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τελευταία προπόνηση στην Ελλάδα.
Επόμενος προορισμός Μιλάνο».
Αξίζει να σημειωθεί πως μετά το τέλος της προπόνησης ο Πορτογάλος τεχνικός των Πειραιωτών
θα ανακοινώσει και την αποστολή που θα ταξιδέψει στην ιταλική πόλη.

Διαταγή της Χωροφυλακής του 1907 –
Τι ζητάει από τους χωρικούς
Tο παρακάτω κείμενο είναι ένα ντοκουμέντο. Πρόκειται
για την αστυνομική διαταγή που εξέδωσε ο διοικητής του
αστυνομικού τμήματος Ματαράγκας Καρδίτσας, στις 8
Δεκεμβρίου 1907, και είναι αποκαλυπτική για τα ήθη της
επαρχίας εκείνης της εποχής.
«Προς απάσας τας αρχάς που διοικούν το χωρίον
Ματαράγκα Καρδίτσης:
Δήμαρχο, ιερέα του χωριού, Δάσκαλο και άπαντας τους
προύχοντας του χωρίου.
Ήρθα εις Ματαράγκαν κατόπιν διαταγής του διοικητού
μου μετά ενός χωροφύλακος προς επιβολήν της τάξεως, από
άκρου εις άκρον του χωρίου, άνευ χρονοτριβής και άμεσα.
Διότι προχθές στο σιργιάνη μετά την Θίαν και Ιεράν
Λιτουργίαν εν τω ναό όταν έπεζαν τα κλαρίνα και τα όργανα
ο Κώστας (ας μην αναφέρο το ονομά του) χόρεβε σινέχεια
μπροστά χορίς να αφίνη και τους άλους να χορέψουν
μπροστά με κατά συνέπια παραξιγιθήκατε και πλακoθίκατε
στο ξίλο με τα παλούκια και τα μαχέρια με αποτέλεσμα και
κατά σινέπια να τραβματιστούν πολλοί άνθροποι.
Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τα εξίς διαταγάς μου:
1) Αν ξανασιμβή τιάφτη πράξης εν τω χωρίο να γνορίζετε ότι
θα σας συλλάβω και άνεφ χρονοτριβής αμέσος θα σας κλείσο
στη φυλακή. Όταν πέζουν τα κλαρίνα και τα μουσικά όργανα
στο σιργιάνη στο πανιγίρη και στο γάμο πρέπη να χορέβουν
μπροστά άπαντες που επιθιμούν να χορέψουν και όχι μόνο ο
ίδιος άνθροπος. Αφτό είνε γαηδουριά.
2) Μου αναφέρθικε ότι ο γάηδαρος του χαντζόπουλου
τον Σεπτέμβριο μπίκε στο καλαμπόκι του Βάϊου (ας μην
αναγράψο το επίθετο) και ο Βάϊος εκνεβρίστικε και κάρφοσε
τον γάηδαρο με την αξάλη στο ένα καπούλι. Καταλαβένετε
ο γάηδαρος δέν είναι όνος αλά ο Βάϊος. Άνεφ πολόν σκέψεον
καταλαβένη κανής ότι
ο κεφάλη δεν έχει μιαλό αλά κολοκιθόσπορο. Απαγορεύετε
να ξαναγίνη εκ νέου τέτιο απαράδεκτο ή παρόμιο πράγμα.
3) Πίγα στο μαγαζή για καφέ και από έξο βρομούσε
κατρουλιό. Απαγορεύετε νά κατουράτε έξω στον τίχο του
μαγαζιού.
4) Απαγορεύετε το βρισίδιν το φονασκίν και εντός του
καφενίου το ανεμίζιν διότι είναι χιμόνας και εσθάνετέ τις
αποφορά από τι βρόμα. Όστις επιθιμή να ανεμιστή να
εξέρχετε έξοθεν του καφενίου.
5) Ίδα πολλές γυνέκες να πιάνουν τη σιγκούνα μετά του
υποκαμίσου να το τραβούν πρό το έμπροσθεν να ανίγουν τα
πόδια και να ουρούν ορθίος. Το τιούτον είναι απαράδεκτο
και πρέπη άνεφ χρονοτριβίς να τις βρακόσετε άπαξ και
διαπαντός.
6) Όταν λίαν προίαν πάτε τα γελάδια στο γελαδάρη και
γιρίζοντας πρέπη ανιπερθέτος να μαζέβετε τις βονιές των
ζώον από το δρόμο, το ίδιο να κάνετε και το βράδη διότι δεν
έχη που να πατίση όστις βαδίζη εις τας οδούς του χωρίου.
Και εκτός του τιούτου σας χριάζοντε αι βονιές να ζεστένεστε
στο μπουχαρί το χιμόνα με τα κρία.
7) Σε κάθε πανιγίρι αποκριές πάσχα και γάμους που βαδίζη
καλοντιμένος ο κόσμος πάι στην Εκλισία και μετά χορέβη
στα σιργιάνια και στους γάμους πρέπη άπαντα τα σκυλιά
να είναι δεμένα διά χονδρόν αλισίδεον και σχινίον προς
αποφιγίν ατιχιμάτων εκ τον σκιλοδακομάτων.
8 ) Να μιν πίνετε πολί ινοπνεμβατόδη ποτά τσίπουρα και
ίνους και μετά ξερνοβολάτε και κάνετε χαζαμάρες.
9) Να τιρίσετε άνεφ αντιρίσεος και χρονοτριβής την άνοθεν
τάφτην διαταγήν μου άνθροπη σκύλη και γινέκες διότι όπιος
συληφθή παραβάτις θα τον σιλάβο θα τον κλίσο στο σχολίο
και αλίμονό του θα τον ταράξο και θα τον μαβρίσο στο ξίλο.
Να με σιγχορίτε αν έκανα κάπιο σιντακτικό λάθος καθότι
τελίοσα και εγώ την Τρίτη του Δημοτικού σχολίου διότι δεν
με έστιλε ο πατέρας μου από το χωρίον εις τιν Λάρισσαν για
να μάθο περισσότερα γράματα.
Σαν γκαραγκούνις που είμε και εγό καταλαβένετε άπαντες
τας γραφάς μου τας οπίας θέλετε δεν θέλετε να τας τιρίσετε
ανιπερθέτος
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Husband takes the wife to her
high school reunion.

φτιαγμένο για τον απέναντι
τοίχο..”

After meeting several of her
friends and former school mates,
they are sitting at a table where
he is yawning and overly bored.
The band cranks up and people
are beginning to dance.
There’s a guy on the dance floor
living it large, break dancing,
moon walking, back flips, buying drinks for people, the works.
Wife turns to her husband and
says, “See that guy? 25 years
ago he proposed to me and I
turned him down.”
Husband says: “Looks like he’s
still celebrating!

Θέλωωωωωωω!!

***
An easy going quiet man and a
big mouth woman were married for many years.
Whenever there was a confrontation, her yelling could be heard
deep into the night.
The old woman would shout,
“When I die, I will dig my way
up and out of the grave and
come back and haunt you for the
rest of your life!”
Neighbours feared her aggressive ways. The old woman liked
the fact that she was feared.
Then one evening, she died
when he was 86.
After the burial, her neighbours,
concerned for her husband’s
welfare asked, “Aren’t you
afraid that she may indeed be
able to dig her way out of the
grave and haunt you for the rest
of your life?”
The husband said, “Let her dig.
I had her buried upside down...
and I know she won’t change her
way.”
Τρυφερή στιγμή
Στο αμάξι με το αίσθημα.
Ξαφνικά μου πιάνει το δεξί
χέρι, καρφώνει το βλέμμα της
στο πρόσωπό μου και μου λέει
τρυφερά:
“Μην αλλάξεις ποτέ, έτσι σε
θέλω”
Είσαι παλαβή μωρέ;; Με 2α θα
φτάσουμε Θεσσαλονίκη;;;
Δυο σάντουιτς
Λέει το αρσενικό σάντουϊτς στο
θηλυκό:
- Θέλεις να κάνουμε έρωτα;
Και το θηλυκό απαντά:
- Α δεν μπορώ, έχω κέτσαπ
Οι διηγήσεις του πατέρα
Είναι ένας πατέρας και διηγείται
στα παιδιά του ιστορίες...
-”Που λέτε παιδιά, πριν
παντρευτώ τη μητέρα σας
κυνηγούσα λιοντάρια στην
Αφρική και μια μέρα σκότωσα
15...”
-”Έλα ρε πατέρα μας την έχεις
πει και παλιότερα αυτή την
ιστορία αλλά τότε μας είχες πει
ότι σκότωσες 5...”, λέει το ένα
παιδί...
-”Το ξέρω αλλά τότε ήσασταν
πολύ μικρά για να μάθετε όλη
την αλήθεια..”
2 τρελοί και ένα καρφί
Είναι 2 τρελοί και ο ένες
προσπαθεί να καρφώσει ένα
καρφί στον τοίχο, το κρατάει
όμως ανάποδα..
Μετά από λίγο τα παρατάει
λέγοντας: “Πφφφ, αυτό το
καρφί είναι χαλασμένο, έχει το
‘κεφάλι’ στη λάθος μεριά”..
-”Μην λες βλακείες, μια χαρά
είναι το καρφί, απλά είναι

Αποφασίζει ένα αντρόγυνο
να βγει έξω για φαγητό αλλά
δεν ξέρουν που να αφήσουν
το παιδί. Τελευταία στιγμή
ψάχνουν απεγνωσμένα για
νταντά ή τελος πάντων κάποια
γνωστή κοπέλα τους να
κρατήσει λίγο το παιδί αλλά
τίποτα. Τελικά αποφασίζουν
να το βάλουν να κοιμηθεί και
να φύγουν αυτοί για λίγο, να
γυρίσουν σύντομα και ούτε γάτα
ούτε ζημιά... Το βάζει η μάνα
για ύπνο, βρίσκει και ο πατέρας
ένα cd με παραμύθια που είχαν,
του βάζει να ακούει και αυτό και
φεύγουν...
Τρεις ώρες μετά κι ενώ
γυρνούσαν σπίτι οι γονείς,
βλέπουν το σπίτι να καίγεται!
Μπαίνουν μέσα να σώσουν
το μωρό και διαπιστώνουν ότι
την φωτιά την έβαλε ο μικρός
ενώ τον έβλεπαν να ξεσκίζει
με μανία τις κουρτίνες και να
φωνάζει:
- “ΘΕΕΕΛΛΩΩΩΩΩ!!!!
ΘΕΕΕΛΛΛΩΩΩ!!!!”
Οι γονείς τρελάθηκαν.
Προσπάθησαν να ηρεμήσουν το
παιδί και το ρωτούσαν τι θέλει
να του το κάνουνε αλλά αυτό
τίποτα:
- “ΘΕΕΕΛΛΩ!!!! ΘΕΛΩ!!!”,
συνέχιζε να φωνάζει.
Τρελάθηκαν οι γονείς δεν
ήξεραν τι να κάνουν. Μισή ώρα
προσπαθούσαν να ηρεμήσουν
το παιδί ενώ αυτό διέλυε
ό,τι έβρισκε μπροστά του
και φώναζε - “ΘΕΕΕΛΩΩΩ
Γ#ΜΩΤΟ ΘΕΛΩ!!!”
Τελικά με τα πολλά το παιδί
κοιμήθηκε κλαίγοντας, ενώ στον
ύπνο του παραμιλούσε:
- “Ναι ρε θέλω. Θέλω σου λέω
ρε...”
Η μητέρα πήγε να το βάλει στο
κρεβάτι του όπου δίπλα απο
αυτό ήταν το στερεοφωνικό
κι έπαιζε ακόμα το cd με τα
παραμύθια:
- “Γεια σου, θέλεις να ακούσεις
ένα παραμύθι; Γεια σου θέλεις
να ακούσεις ένα παραμύθι;
Γεια σου θέλεις ν’ακούσεις ένα
παραμύθι;...”
Τα μήλα των Εσπερίδων
Ένας επιθεωρητής πηγαίνει στο
καλύτερο σχολείο της χώρας,
μπαίνει σε μια τάξη και ρωτά τα
παιδιά:
- Ποιος έκλεψε τα μήλα των
Εσπερίδων;
- Όχι εμείς! απαντούν μ’ ένα
στόμα τα παιδιά.
Κι ο δάσκαλός τους
συμπληρώνει:
- Κύριε Επιθεωρητά, δε γίνονται
αυτά τα πράγματα στο δικό μας
σχολείο!
Ο Επιθεωρητής, εντελώς
απογοητευμένος, γράφει στο
Υπουργείο Παιδείας:
“Επισκέφτηκα το καλύτερο
σχολείο της χώρας και στην
ερώτησή μου “ποιος έκλεψε τα
μήλα των Εσπερίδων” δεν ήξερε
κανένα παιδί να μου απαντήσει.

Και το χειρότερο, δεν ήξερε
ούτε ο δάσκαλός τους!”
Και το Υπουργείο Παιδείας του
απαντά:
“Κύριε Επιθεωρητά, εσείς να
κοιτάζετε τη δουλειά σας. Αυτή
είναι υπόθεση της αστυνομίας!”
Έχουμε τα πάντα για όλους
Ανοίγει ένα πολυκατάστημα στο
κέντρο της πόλης.
Σλόγκαν: “Έχουμε τα πάντα για
όλους”
Ένα πρωϊ ξεκινάει ένας κύριος
να πάει να αγοράσει μια
γραβάτα.
Μπαίνει μέσα στο μαγαζί
-Καλημέρα, θα ήθελα μια
γραβάτα.
-Τι χρώματος γραβάτα θα
θέλατε; ρωτάει ο υπάλληλος.
-Μιά κίτρινη, παρακαλώ.
-Για κίτρινες γραβάτες θα πάτε
στον 1ο όροφο!
Ανεβαίνει στον 1ο
-Καλημέρα, θα ήθελα μια
κίτρινη γραβάτα.
-Την θέλετε μονόχρωμη ή να
έχει και άλλα χρώματα; ρωτάει
ο υπάλληλος.
-Μιά κίτρινη και με άλλα
χρώματα για να ταιριάζει με
πολλά, παρακάλώ.
-Για κίτρινη γραβάτα και με
άλλα χρώματα θα πρέπει να
πάτε στον 2ο όροφο!
Τι να κάνει, ανεβαίνει στον 2ο
-Καλημέρα, θα ήθελα μια
κίτρινη γραβάτα και με άλλα
χρώματα παρακαλώ.
-Την θέλετε με σχέδια ή σκέτη;
ρωτάει ο υπάλληλος. -Μία με
σχέδια, παρακάλώ.
-Για γραβάτες με σχέδια θα
πρέπει να πάτε στον 3ο όροφο!
Ο τύπος έχει αρχίσει να γίνεται
έξαλλος. Ανεβαίνει στον 3ο
-ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΘΕΛΩ ΜΙΑ
ΓΡΑΒΑΤΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕ
ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ
ΣΧΕΔΙΑ.
-Βεβαίως κύριε, δεν είναι
ανάγκη να φωνάζετε. Με τι
σχέδια την θέλετε; Έχουμε με
καρτούνς, ζωάκια καθώς και με
σχήματα.
-Μια όποια να’ναι, δώστε μου
μια να φύγω.
-Βεβαίως κύριε, μπορείτε όμως
να μου φέρετε το πουκάμισο και
το σακάκι σας για να δούμε αν
ταιριάζει;;
-Μα δεν έχω εδώ το πουκάμισο
και το σακάκι!!!.
-Δυστυχώς αγαπητέ μου,
δεν μπορώ να σας δώσω τη
γραβάτα. Αν δεν δούμε ότι
ταιριάζουν. Η πολιτική του
καταστήματος είναι ο πελάτης
να πάιρνει αυτό που του
ταιριαζει και όχι αυτό που του
προσφέρουν.
-ΚΑΛΑ, ΕΙΣΤΕ ΠΑΛΑΒΟΙ!!!!!
-Λυπάμαι κύριε, δεν μπορώ να
κάνω διαφορετικά!
Τι να κάνει, κατεβαίνει στο
ισόγειο για να πάει να τα φέρει
και στην πόρτα έμπαινε ένας
άλλο κύριος.
ΝΑ ΡΕ Μ@Λ#ΚΕΣ Η
ΛΕΚΑΝΗ ΜΟΥ, ΝΑ ΚΑΙ
Ο Κ@ΛΟΣ ΜΟΥ, ΘΑ ΜΟΥ
ΔΩΣΕΤΕ ΤΟ Γ@Μ#Μ€ΝΟ
Κ#ΛΩΧΑΡΤΟ ΝΑ ΦΥΓΩ!!!!!!
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Ρόδος: Γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά Μαριτσών
Η Δωδεκάνησος φοράει τα παραδοσιακά της
Eπιμέλεια - φωτογράφηση Μιχάλης Μαννάκης

Η Μαριτσενή γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά,
ακολουθώντας και αυτή την τύχη σχεδόν όλων των
παραδοσιακών φορεσιών δε φοριέται πια σήμερα,
αφού σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέλη του
πολιτιστικού συλλόγου οι τελευταίες γυναίκες με
παραδοσιακές ενδυμασίες εμφανίζονται γύρω στο
2000.
Το γεγονός αυτό βοήθησε στη συγκέντρωση
ασφαλών πληροφοριών για το πώς ήταν η φορεσιά,
βάση των οποίων στηρίχτηκαν τα μέλη του συλλόγου
για την δημιουργία της σημερινής φορεσιάς που
χρησιμοποιεί ο σύλλογος εικ.1

Πληροφορίες όμως έχουμε και από το βιβλίο του
Σάββα Φύλλη ‘Οι Ρίζες μας’ το 1998 όπου κάνει
μια μικρή αλλά ουσιαστική περιγραφή της φορεσιάς
με στοιχεία όμως που προέρχονται από πολύ παλιά
χρόνια γι’ αυτό και υπάρχουν κάποιες λίγες διαφορές μεταξύ των
περιγραφών.
Αναφέρει λοιπόν ο Φύλλης «Οι γυναίκες του χωριού φορούσαν από
μέσα μια άσπρη βράκα με σκελίδες, οι οποίες έφθαναν μέχρι κάτω τα
πόδια και κατέληγαν σε ένα κόκκινο «πόδκιονα» δεμένο κάτω από τον
αστράγαλο του ποδιού.
Τις γιορτές φορούσαν κάλτσες και παντόφλες κεντητές με χρωματιστές
κλωστές, με διάφορα σχέδια ενώ τις καθημερινές ξύλινα τσόκαρα».
Στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν στην σημερινή φορεσιά. Η
υπόλοιπη περιγραφή δεν έχει καμία διαφορά, έτσι λοιπόν η φορεσιά
περιλαμβάνει: Εσωτερικά πάντα λευκή πουκαμίσα μακριά έως τον
αστράγαλο, ανοικτή μπροστά στο στήθος που κλείνει με κουμπάκια,
την συναντάμε άλλοτε με μακριά μανίκια για την καλοκαιρινή έκδοση
εικ. 2 και άλλοτε δίχως μανίκια για τη χειμερινή, διακοσμημένη και
στις δύο περιπτώσεις με λευκή δαντέλα στον ποδόγυρο, στις άκριες των
μανικιών για την καλοκαιρινή έκδοση και στον λαιμό που κλείνει με
στητό δαντελένιο γιακά. Πάνω από την πουκαμίσα φοριέται η φούστα το «μπουστί»
κατά τον Φύλλη με άνοιγμα στην μπροστινή πλευρά για να κρατάει τα στήθη τους
«τρασιλκιά» κατά τον Φύλλη.
Το ύφασμα ήταν από μετάξι κλαδωτό σε αποχρώσεις του μπλε, μπορντό, γκρι, κροκί,
αμάνικη και με μήκος που φθάνει είκοσι εκατοστά πάνω από την πουκαμίσα για να
φαίνεται η δαντέλα. Μπροστά και κάτω από το στήθος είναι ανοικτή γύρω στα 15 εκ
που κλείνει με κορδόνι εικ.3.
Στη μέση φέρει σούρες που σχηματίζουν κάθετες πιέτες.
Απέξω φορούσαν σακάκι από βελούδο σε αποχρώσεις μπορντό ή μπλε, εικόνες 1 και 4
με μακριά μανίκια και με μήκος που φθάνει έως τους γοφούς. Φέρει άνοιγμα πάντα στην αριστερή πλευρά που κουμπώνει με εσωτερικά
κουμπιά για να μην φαίνονται. Είναι στενή στην μέση για να την τονίζει Στο μπροστινό μέρος φέρει δεξιά και αριστερά αντίστοιχα 3
κάθετες πιέτες, ενώ
στην πίσω πλευρά
φέρει αντίστοιχα
2 κάθετες σε πολύ
κοντινή απόσταση
μεταξύ τους σε όλο το
μήκος της πλάτης.
Η λαιμόκοψη
επιτρέπει να φαίνεται
ο δαντελένιος γιακάς
της πουκαμίσας
εικ.5. Οι άκριες
των μανικιών είναι
διακοσμημένες κατά
μια έκδοση με δαντέλα
όταν η εσωτερική
πουκαμίσα είναι
αμάνικη και σε άλλες
περιπτώσεις δίχως
δαντέλα με μικρότερο
όμως μήκος για να
φαίνεται η δαντέλα
από τα μανίκια
της πουκαμίσας.
Χαρακτηριστικό
γνώρισμα της
φορεσιάς είναι η
καμπυλωτή δαντέλα
που διακοσμεί τόσο
το εμπρός όσο και
το πίσω μέρος που
ενώνεται στους ώμους
εικ.5.
Στο κεφάλι εσωτερικά
φορούσαν το
σκουφομάντηλο πάντα
λευκό τυλιγμένο στο
κεφάλι ενώ εξωτερικά
το μαντίλι, διπλωμένο τριγωνικά με την μία γωνία να πέφτει πίσω
και τις δύο γωνίες στα πλάγια ή περασμένες κάτω από το πιγούνι.
Παλαιότερες αναφορές μιλούν για στιβάνια ως υποδήματα, ενώ

(Συνέχεια στη σελίδα 11)

Now is the Time to
Make Your Plans.
plots at Valley View - discounted exclusively to members of the Greek
Orthodox communities of East Vancouver and Surrey & the Fraser
Valley and Hellenic Community of Vancouver
.

MARKET
VALUE
$7,400

TOTAL
SAVINGS

FLUSH

OFFER
PRICE
$4,950

UPRIGHT

$5,850

$8,500

$2,650

PLOT TYPE

GST EXCLUDED

on the site at Valley View, call 604-200-8859 or
visit www.valleyviewsurrey.com

for more information on pricing
call us at 604-266-7148 or visit our website
www.helleniccommunity.org/valley-view

$2,450
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Ahepans Visit Wildfires Areas; Meet U.S.
Ambassador, Firefighters, Local Officials
ATTICA, Greece — An AHEPA delegation led by Supreme President George E. Loucas visited eastern Attica, Greece, to survey the
devastation in Mati and Rafina from July’s wildfires, and to meet
with local officials and residents, September 6, 2018. Prior to the
visit to Attica, they met with U.S. Ambassador to Greece Geoffrey
Pyatt and representatives of the Hellenic Fire Brigade, September 5,
2018.

σήμερα η φορεσιά
παρουσιάζεται
με χαμηλό μαύρο
παπούτσι.
Κατά τον Φύλλη
« στο λαιμό
κρεμούσαν τα
φλουριά που ο
αριθμός τους
ήτανε ανάλογος
με την οικονομική
δυνατότητα του
κάθε οικογενειάρχη.
Τα φλουριά αυτά
εθεωρούντο
οικογενειακά κειμήλια και
μεταβιβάζοντο διαδοχικά
στους απογόνους. Στα αυτιά
τους κρεμούσαν φουσκιά από
χρυσάφι και τα περνούσαν
από τις τρύπες που άνοιγαν
στο κάτω μέρος. Τα μικρά
παιδιά αγόρια και κορίτσια
μέχρι 10-12 χρονών φορούσαν
μια πουκαμίσα μακριά και
περπατούσαν ξυπόλητα
χειμώνα καλοκαίρι»
Στην εικόνα 6 (φωτογραφία του 1920)φαίνεται
το μικρό παιδί με την πουκαμίσα που δεν είναι
άλλος από τον συγγραφέα του βιβλίου Σάββα
Φύλλη μαζί με τον πατέρα του και τη μητέρα
του ντυμένη με την παραδοσιακή φορεσιά ενώ
στην εικόνα 7 απεικονίζεται μία ηλικιωμένη
κυρία με την καλοκαιρινή της φορεσιά δίπλα στο
βρακοφόρο σύντροφό της.
Στην έδρα του πολιτιστικού συλλόγου παρουσιάζεται και μία παιδική παραδοσιακή φορεσιά δωρεά της
κ. Ελένης Φύλλη εικ. 8.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Μαριτσών «Ο Κερωνιάτης» Λάζαρος Κασέκας Σταυρούλα Κατακλείδη, Σάββας
Φύλλης (1998). Οι ρίζες μας Πηγή: Rodiaki.gr

The delegation met with Regional Governor of Attica Rena Dourou
and Mayor of Rafina – Pikermi Evangelos Bournous. The Ahepans
received a briefing about the latest developments with recovery
efforts in the region and where and what types of assistance still is
needed.
Later in the day, the delegation surveyed the devastation in Rafina
and Mati. On a visit to Mati, they spoke with local businesswoman Maria Paptheou, who owned a taverna; and a lieutenant in the
Hellenic Army responsible for the delivery of recovery services to
the village.
“The firsthand experience of visiting Rafina and Mati proved to be
overwhelming,” Supreme President Loucas said. “We appreciated
the opportunity to learn more about the current situation from Regional Governor Dourou and Mayor Bournous, and we thank them
for their time.”

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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Η Ελλάδα το τσιφλίκι του πολιτικού συστήματος και κατεστημένου
- οι υπαίτιοι για την εθνική καταστροφή -

Η ανείπωτη εθνική τραγωδία
που βιώνει ο Ελληνικός Λαός
με τις πρόσφατες ολέθριες
πυρκαγιές, θανάτους και
καταστροφές, η μεγαλύτερη των
τελευταίων δεκαετιών εις την
ιστορία της χώρας μας, αλλά
και τα θανατηφόρα μνημόνια με
την απώλεια, εν καιρώ ειρήνης,
μάλιστα και της εθνικής
κυριαρχίας και ανεξαρτησίας
οφείλεται εις το ότι μετά την
δολοφονία του Καποδίστρια,
ο οποίος ήδη τότε στόχευε
την ίδρυση ενός σύγχρονου
και διαχρονικού κράτους,
η χώρα μας και οι πολίτες
αυτής κατέστησαν έκτοτε
ένα σύγχρονο τσιφλίκι των
προσκυνημένων κοτζαμπάσηδων
οι οποίοι πρότερο υπηρετούσαν
την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Με απλά λόγια, εάν διαβάσει
κανείς την σύγχρονη ιστορία,
η χώρα μας μετά τον θάνατο
του, δεν ανέκτησε ποτέ την
εθνική της ανεξαρτησία και
κυριαρχία. Και εκ του λόγου
αυτού δεν κατέστη ποτέ ένα
σύγχρονο υγιές και λειτουργικό
κυρίαρχο κράτος με Θεσμούς,
Όργανα, Σύνταγμα, κόμματα,
κυβερνήτες, κοινοβούλιο,
δικαιοσύνη, δημόσια διοίκηση,
αυτοδιοίκηση, ΜΜΕ κ.λπ.
που να υπηρετούνε και να
προστατεύουν πιστά και με
ευθύνη τους πολίτες αυτής,
τα εθνικά συμφέροντα και
μια αυθύπαρκτη οντότητα
της Πατρίδας. Ανεξαρτήτως
του ότι επίπλαστα
χρησιμοποιείται έκτοτε η
έννοια της «δημοκρατικής
διακυβέρνησης της χώρας»
με τα δήθεν δημοκρατικά
δικαιώματα και την ψήφο του
ελληνικού λαού. Δυστυχώς
έννοιες, αρχές και αξίες κενού
όμως περιεχομένου, οι οποίες
ουδέποτε έγιναν σεβαστές από
εκείνους οι οποίοι καθόλη την
πορεία της χώρας ενσαρκώνουν
έκτοτε ένα πολιτικό σύστημα
και κατεστημένο που
καταδυναστεύει και καταστρέφει
την Πατρίδα και τον Λαό μας.
Ένα ολέθριο πολιτικό σύστημα
με το κατεστημένο του, το
οποίο ουδέποτε φρόντισε να
εμφυτεύσει εις τους πολίτες
την αίσθηση της σωστής
διακυβέρνησης μίας χώρας,
αλλά απεναντίας να εκμαυλίζει
με τις δικές του παρανομίες και
ατιμωρησίες τους πολίτες και
τον λαό, να εκμεταλλεύεται
δηλαδή την εμπιστοσύνη και
την ψήφο αυτού, αλλά συνάμα
να εξαπατά, να καταδυναστεύει
και να τιμωρεί αυτόν. Ένα
Λαό ο οποίος όμως θυσίασε
και θυσιάζει τα πάντα σε όλους
τους εθνικούς αγώνες, με
στερήσεις και αυταπάρνηση,
εκτελών αυτόκλητα το αέναο
και ιστορικό καθήκον του
απέναντι του Έθνους. Ένα Λαό
καλοσυνάτο, ο οποίος παρόλες
τις στερήσεις του, διατηρούσε
την αυτάρκεια του με την
εργατικότητα και τιμιότητα του,
τις εθνικές παραδόσεις, τα ήθη
και τα έθιμά του, και συνάμα
πολύ υψηλά την υπερηφάνεια
και την αλληλεγγύη του προς
όλους ανεξαρτήτως.
Η ιστορία με το δράμα του λαού

μας έχει συνέχεια και πρέπει
να ειπωθεί εις τον Ελληνικό
Λαό, για να μάθει αυτός την
σκληρή αλήθεια, την οποία
ουδείς μέχρις σήμερα δεν ήθελε
να ακούσει και να πιστέψει.
Η μετά την Μεταπολίτευση
πολυσυζητούμενη προσπάθεια
της τότε κυβέρνησης να εντάξει
την χώρα μας εις την τότε
ΕΟΚ και μετέπειτα νυν Ε.Ε.
αποκρύπτει συγκλονιστικές
αλήθειες οι οποίες εις την
πραγματικότητα απέτρεπαν
την χώρα μας να ενταχθεί εις
την ΕΟΚ. Να γίνει δηλαδή
ένα μέλος της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας των
6 ισχυροτέρων οικονομιών
και υπερσύγχρονων κρατών
της Ευρώπης, με λαούς,
κοινωνίες και πολίτες να
διοικούνται υπεύθυνα από
υπεύθυνους Θεσμούς, Όργανα,
Κόμματα και Κυβερνήσεις,
μία δηλαδή έμπρακτη αρμονία
και συνύπαρξη μεταξύ
Διοικούντων και Διοικούμενων
που εξασφαλίζει και εγγυάται
διαχρονικά την οικονομική
ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή
πάντοτε προς όφελος των
πολιτών και κοινωνιών.
Εκ του λόγου αυτού οι
τότε ηγέτες των 6 της ΕΟΚ
ηρνούντο τότε την ένταξη της
χώρας μας, αλλά παράλληλα
προειδοποιούσαν την Ελληνική
Κυβέρνηση, ότι η ένταξη της
Ελλάδος σε ένα τόσο ισχυρό
Συνασπισμό θα ήταν άκρως
επικίνδυνη και καταστροφική
για την χώρα μας. Διότι η χώρα
μας ήταν/είναι αφενός μεν
τελείως αδύναμη για να γίνει
μέλος αυτής, αλλά ταυτόχρονα
και ότι δεν είναι ένα σύγχρονο
Κράτος, το οποίο θα διασφαλίζει
και θα ελέγχει αφενός μεν την
σωστή διαχείριση την τεράστιων
κεφαλαίων από τα κοινοτικά
κονδύλια και τραπεζικά δάνεια
που θα εισέρρεαν άφθονα μετά
την ένταξη, αλλά ταυτόχρονα
και την άμεση συμπόρευση και
την εκτέλεση κατά γράμμα και
με την προσήκουσα ταχύτητα
όλων των προγραμμάτων
της ΕΟΚ. Η αποτροπή και
προειδοποίηση προς την τότε
Ελληνική Κυβέρνηση είχε
την έννοια, ότι η Ελλάδα ως
μικρό πλοιάριο κινδύνευε
να βουλιάξει εις τον ωκεανό
της ΕΟΚ με υπερσύγχρονα
υπερωκεάνια Όμως η Ελληνική
Κυβέρνηση παρά τις όλες
έντονες αντιρρήσεις και
προειδοποιήσεις των Οργάνων
και Ευρωπαίων Ηγετών επέμεινε
και επιχειρηματολογούσε,
ότι η ένταξη εις την ΕΟΚ θα
εξασφάλιζε την ενδυνάμωση
και εμπέδωση της Δημοκρατίας
εις την χώρα μας, ένα άκριτο
και πρωτάκουστο σε σύγχρονη
εποχή επιχείρημα, αλλά και
ότι θα προστάτευε την Ελλάδα
από επιθέσεις της Τουρκίας.
Καθοριστική ήταν η ημερομηνία
του ταξιδίου την 1.Φεβρ.1978
του τότε πρωθυπουργό
Κωνσταντίνου Καραμανλή
προς τους φίλους του εις το
Παρίσι Βαλερί Ζισκάρ ντ’
Εστέν, ο οποίος τον παρέπεμψε
αυθημερόν εις τον έτερο φίλο
του εις την Βόννη Καγκελάριο
Χέλμουτ Σμίτ. Συγκλονιστική
για το μέλλον της Ελλάδος ήταν

η συζήτηση μεταξύ των δύο
ανδρών εις την Καγκελαρία,
όπου παρά τις έντονες
αντιρρήσεις του Καγκελάριου,
ο Έλληνας Πρωθυπουργός
απείλησε τον ισχυρότερο
άνδρα και πρωτοστατούντα
ήδη τότε ηγέτη της ΕΟΚ:
«άκουσε με να σου πω, πως
είναι δυνατόν η Γερμανία που
αιματοκύλισε την Ευρώπη δύο
φορές σε ισάριθμους πολέμους
να είναι εις την ΕΟΚ και η
Ελλάδα που έδωσε τα φώτα
του πολιτισμού, να μην είναι;
Αυτά θα βγω έξω, να τα πω
εις τους δημοσιογράφους που
περιμένουν!». Χαρακτηριστικό
ήταν τότε το μεγάλο σοκ του
Καγκελαρίου, ο οποίος ευθύς
αμέσως και χωρίς να απαντήσει,
μπήκε εις την αίθουσα των
ΜΜΕ και ανήγγειλε προ του
Έλληνα Πρωθυπουργού την
συναίνεση της Γερμανίας για
την ένταξη της Ελλάδος εις την
ΕΟΚ.
Εξαιτίας αυτής της εκβιαστικής
και ανεύθυνης συμπεριφοράς
του πολιτικού συστήματος και
κατεστημένου, το οποίο με
την πρωτοφανή ανοργανωσιά
του θριαμβολογούσε και
θριαμβολογεί εδώ και 4
τετραετίες για την ένταξη της
Πατρίδας μας εις τον Σκληρό
Πυρήνα της ΕΟΚ(1981)/Ε.Ε.,
η χώρα και ο Λαός μας
πληρώνει τώρα τα τεράστια
λάθη του υπεύθυνου για
την ηθική, κοινωνική και
οικονομική χρεοκοπία, την
εθνική κατάρρευση και απώλεια
της εθνικής κυριαρχίας και
ανεξαρτησίας. Μοναδική εις
την ιστορία της χώρας μας,
αλλά και εις την παγκόσμια
ιστορία. Διότι ήδη από το
1981 άρχισε να υποχωρεί
η παραγωγικότητα και η
αυτάρκεια εις την χώρα μας, να
κλείνουν χιλιάδες επιχειρήσεις
ή να μεταναστεύουν εις το
εξωτερικό, να διογκώνεται η
υδροκέφαλη και ασθενούσα ήδη
επι πολλές δεκαετίες Δημόσια
Διοίκηση με τον διορισμό τώρα
και εκατοντάδων χιλιάδων
αργόσχολων υπαλλήλων και
συμβασιούχων, με υπέρογκους
μισθούς και προνόμια, με
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και
εφάπαξ, όλα αυτά τα οποία δεν
ήταν συμβατά με το ΑΕΠ της
χώρας, αλλά και με τις χώρες
της Ε.Ε. Η κατά επίφαση ένταξή
μας είχε ως ολέθριο αποτέλεσμα
την διασπάθιση όλων των
κονδυλίων της ΕΟΚ/Ε.Ε.
και δανείων των Τραπεζών,
τα οποία προωθούνταν
κυρίως για την αγορά
καταναλωτικών αγαθών από
τις χώρες των αποκαλούντων
από εμάς «κουτόφραγκων»,
λαμβανομένου υπόψη, ότι από
τις συσκευασίες και μόνον των
εισαγόμενων καταναλωτικών
αγαθών είχαμε και την
δημιουργία 3.500 ανεξέλεγκτων
και διάσπαρτων σε όλη την
χώρα μας χωματερών, για
τις οποίες πληρώνουμε επι
δεκαετίες και περιβαλλοντικά
πρόστιμα.
Εξαιτίας της αφροσύνης,
ανευθυνότητας, της έλλειψης
εθνικής συνείδησης και

ευσυναίσθησης του επί
δεκαετίες ανίδρωτου
πολιτικού συστήματος και
κατεστημένου και εν πλήρει
γνώσει αυτού, το έτος 1981 ο
Λαός μας και η Πατρίδα μας
καταδικάστηκε να υποστεί τις
προδιαγεγραμμένες συνέπειες
μιας ανείπωτης εθνικής
καταστροφής. Εν κατακλείδι
με τις τεράστιες συνέπειες εις
βάρος του Ελληνικού Λαού, να
στερείται τώρα αυτός, κυρίως
από ενδογενείς παράγοντες,
ακόμη και το αυτονόητο και
αναφαίρετο δικαίωμα ενός
Δημοψηφίσματος για την
υπεράσπιση της Μακεδονίας και
άλλων εκχωρήσεων προς τους
γείτονες μας από τον ιστορικό

και εθνικό κορμό της Ελλάδος.
Όμως ουδείς μπορεί να λυγίσει
τον Ελληνικό Λαό και την
Πατρίδα μας. Εμείς οι Έλληνες
θα συνέλθουμε από τον βωβό
κατήφορο και πολύ σύντομα
θα αναλάβουμε την ευθύνη
απέναντι του εαυτού μας και
αυτής της Πατρίδας.
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
Ο αρθρογράφος κρητικής
(Μαριού-Ρεθύμνης) και
θρακικής καταγωγής
γεννήθηκε και διαμένει εις την
Ξάνθη. Σπούδασε ΠολιτικέςΟικονομικές Επιστήμες και
Κοινωνιολογία εις την Βόννη
και Πολιτιστική Κληρονομιά
εις την Αθήνα.

Ο προηγούμενος Ιδιοκτήτης
του Σκορπιού

Ο

προηγούμενος Ιδιοκτήτης του Σκορπιού, πριν τον
αγοράσει ο Αριστοτέλης Ωνάσης, δεν ήταν το
Ελληνικό Δημόσιο όπως πιστεύουν οι περισσότεροι
αλλα ο Απόστολος Φίλιππα, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
και Εργολήπτης Δημοσίων Έργων, Ιδιοκτήτης της Α.Τ.Ε.
ΔΟΜΗΤΩΡ, που έκανε πλήθος Τεχνικών Κατασκευών
όπως τη ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΝ ΑΘΗΝΩΝ στον
Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΣ γεννήθηκε στη
Λευκάδα το 1906 – με Άγνωστη Ημερομηνία Θανάτου.
Πήρε το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού απ’ το
Μετσόβιο το 1927 και αμέσως έφτιαξε το δικό του τεχνικό
Γραφείον (ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ) οπού έκανε Στατικές Μελέτες.
«Εργάσθηκε παρά τη ΑΝΩΝΥΜΩ ΤΕΧΝΙΚΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΝ – ΜΟΣΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ και Σία» ασχοληθείς ως Διευθύνων
Μηχανικός με τη κατασκευήν Μεγάλων Δημοσίων
Έργων ως η Εθνική Οδός Μεσολογγίου – Ναυπάκτου
– Λιδωρικίου, η Εθνική Οδός Αγρινίου – Καρπενησίου
ως και έργων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
1933 – 1949: Συνέστησεν ιδίαν Τεχνική Επιχείρησιν
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ) και δια αυτής επεδόθη εις την
Μελέτην και ιδία κατασκευήν πολλών Δημοσίων και
Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων ως Οδοποιΐας. Αεροδρομίων,
Εθνικής Αμύνης (Υπόγειοι Πυριτιδαποθήκαι Β.Ν. και
άλλα) ως και Κτηριακών, μεταξύ των οποίων:
α) Νέον Νοσοκομείον του Βασιλικού Ναυτικού εις Αθήνας
β) Κτήριον του Ατομικού Αντιδραστήρος
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
γ) Το νέον Κτήριον της Βιβλιοθήκης. Θεάτρου και Λέσχης
Ζακύνθου.
1949: Συνέστησεν μετά του Θεμιστοκλέους Αλεξάνδρου
Φιλαδελφέως την ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ «ΔΟΜΗΤΩΡ» και ως Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ησχολήθη εις την
κατασκευήν των Τεχνικών Έργων της Εθνικής
Ανασυγκροτήσεως του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ως η Εθνική Οδός Ιωαννίνων –
Ηγουμενίτσης, Αεροδρομίων ως το Αεροδρόμιον εις
Τανάγραν και εις Κέρκυραν, Τουρισμού ως το Ξενοδοχείον
ΞΕΝΙΑ Κερκύρας, Υδραυλικών ως τα εις Πεδιάδιας
Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων εκτελεσθέντα έργα
εγγειοβελτιώσεως και Κτηριακών ως η Νέα Κεντρική
Λαχαναγορά Αθηνών εις Άγιον Ιωάννην Ρέντην και λοιπά.
1957: Συνέστησεν μετά του Ιωάννου Χριστοδουλίδου
την ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ
«ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΑ» δι’ ής εξετέλεσεν
Οδικά Έργα της Περιοχής Πρωτευούσης ως την
ανακατασκευήν της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου
(Πανεπιστημίου)»
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Αγιασμός στο ημερήσιο Ελληνορθόδοξο
Σχολείο της Μεταμόρφωσης στο Τορόντο

Την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 το ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο της Μεταμόρφωσης καλωσόρισε
μαθητές, μαθήτριες και τις οικογένειές τους στο νέο σχολικό έτος. Καλωσόρισε νέους και παλιούς
μαθητές στο διευρυμένο, μετά την επέκταση που έγινε, κτηριακό συγκρότημα. Το νέο κτήριο είναι
θαυμάσιο. Πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Ο αριθμός των μαθητών αυξήθηκε και φέτος.
Τριακόσιοι (300) μαθητές και μαθήτριες θα φοιτήσουν στο σχολικό έτος 2018-2019. Αυτό δείχνει ότι
όλο και περισσότεροι γονείς και κηδεμόνες επενδύουν στην Ελληνορθόδοξη εκπαίδευση.

πέρασαν και ασπάστηκαν τον Τίμιο Σταυρό και έλαβαν την ευλογία.

Η χρονιά άρχισε με την τέλεση
του Αγιασμού από τον π.
Ιγνάτιο Δελλή. Το γυμναστήριο
του σχολείο ήταν κατάμεστο
από μαθητές, μαθήτριες,
γονείς και εκπαιδευτικούς.
Όλοι παρακολουθούσαν και
συμμετείχαν συμπροσευχόμενοι
και συμψάλλοντας με πολλήν
ευλάβεια. Μετά την τέλεση
του αγιασμού ο π. Ιγνάτιος
μετέφερε τις εγκάρδιες ευχές του
απουσιάζοντος Σεβασμιώτατου
Μητροπολίτη Τορόντο κ.
Σωτήριου, ευχήθηκε σε όλους
καλή κι ευλογημένη χρονιά με
υγεία, χαρά και πρόοδο. Όλοι

Το ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο της Μεταμόρφωσης είναι εφάμιλλο των καλύτερων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Οντάριο. Το άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, οι άριστες
σχολικές του εγκαταστάσεις, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, το επιστημονικό εργαστήριο, τα εκπαιδευτικά
προγράμματα, το ασφαλές περιβάλλον, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, των ελληνικών
παραδόσεων και κυρίως της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης καθιστούν το σχολείο μοναδικό στο είδος
του. Όλα αυτά εξασφαλίζουν στα παιδιά μας μια επιτυχημένη και λαμπρή σταδιοδρομία.
Πληροφορίες για το σχολείο και για εγγραφές θα βρείτε στην ιστοσελίδα:www.mgos.ca. Μπορείτε
επίσης να τηλεφωήσετε στο: 416-463-7222 ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@
mgos.ca

Blessing of the Water Service Conducted at Metamorphosis Greek Orthodox Day School
in Toronto
On Tuesday, September 4, 2018, the Metamorphosis Greek Orthodox Day School welcomed back
students and their families for the new school year. Both new and old students were greeted to the
newly-expanded building premises, now that the new wing has been completed. The new building is incredible, and built according to the most modern standards. The number of students has again increased
this year, with three hundred students enrolled for the 2018-2019 school year. This is the surest sign that
parents and guardians are supporting and investing in Greek Orthodox education.
The year began with the traditional Blessing of the Water service (Aghiasmos) conducted by Fr. Ignatios Delis. The school gymnasium was filled to capacity with students, parents, and teachers. Everyone
present participated in the service, praying and piously chanting the hymns. After the service, Fr. Ignatios
conveyed the heartfelt best wishes and blessings of His Eminence Metropolitan Archbishop Sotirios,
who was unable to be present at the service. Fr. Ignatios wished everyone a good and blessed school
year, filled with health, joy and progress in their studies. Everyone approached to venerate the Holy
Cross and receive a blessing.
The Metamorphosis Greek Orthodox Day School is on par with the best schools in Ontario. The welltrained teaching staff, the excellent school buildings, the technological infrastructure, the science laboratory, the educational programs, the secure environment, along with the teaching of the Greek language,
Greek traditions, and especially the Orthodox Christian faith make this school truly one of a kind. These
are the essential elements which help ensure that our children will have a successful and bright future.
For information about our school and to register, please visit the website:www.mgos.ca. You can also call
416-463-7222 or email the school at info@mgos.ca

Συνεχίζεται το θρίλερ με τις βελόνες
μέσα σε φράουλες - Εντοπίστηκαν
και στη Νέα Ζηλανδία
Κυριακή 23/09/2018
Στη... Νέα Ζηλανδία έφτασαν οι
φράουλες μέσα στις οποίες υπάρχουν
βελόνες. Αλυσίδα σούπερ-μάρκετ
της χώρας ανακοίνωσε σήμερα ότι
βελόνες για ράψιμο εντοπίστηκαν σε
παρτίδα φράουλες που προέρχονται
από την Αυστραλία.
Η αλυσίδα Countdown ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη συγκεκριμένη
μάρκα φράουλες από την Αυστραλία, μετά τον εντοπισμό βελόνων σε
ένα κατάστημά της στο Όκλαντ.
Τα φρούτα, που προέρχονται από την πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας,
διανεμήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε όλα τα καταστήματα της
αλυσίδας αυτής στη Νέα Ζηλανδία και μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί
ένα περιστατικό με βελόνες.
«Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας την ασφάλεια των τροφίμων
Οι πελάτες μπορούν να επιστρέφουν στα καταστήματα τις φράουλες της
μάρκας Choice που ενδέχεται να έχουν αγοράσει προκειμένου να μην
ανησυχούν και θα αποζημιωθούν», δήλωσε εκπρόσωπος της Countdown
Η αλυσίδα σούπερ-μάρκετ συνέστησε μάλιστα στους καταναλωτές να
κόβουν τις φράουλες και άλλα φρούτα από την Αυστραλία προτού τα
καταναλώσουν.
Στην Αυστραλία η αστυνομία έχει καταγράψει περίπου 100 περιστατικά
με βελόνες σε φρούτα, μετά το πρώτο περιστατικό στην πολιτεία
Κουίνσλαντ.
Εξάλλου ο αυστραλιανός κολοσσός σούπερ μάρκετ Woolworths
απέσυρε πριν τρεις ημέρες προσωρινά από τα ράφια του βελόνες για
ράψιμο ως «προληπτικό μέτρο».
Πολλές ποικιλίες φράουλας αποσύρθηκαν από καταστήματα σε
διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ έχει ξεκινήσει και εκστρατεία σε
εθνικό επίπεδο για τον εντοπισμό των υπευθύνων.
Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα επιβάλλει αυστηρότερες ποινές
σε όσους συλλαμβάνονται για δολιοφθορά σε προϊόντα διατροφής.
Πηγή: kontranews.gr
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Στο Βερολίνο σήμερα ο Ταγίπ Μοιραία η Συμφωνία των Πρεσπών
Ερντογάν και για τρεις ημέρες
θα συναντηθεί με τον Γερμανό
Handelsblatt: Σε πρόωρες εκλογές
ομόλογό του Φρανκ-Βάλτερ
η Ελλάδα, ο Τσίπρας θα τις χάσει
Σταϊνμάιερ, αλλά και την
καγκελάριο Άγγελλα Μέρκελ
Η γερμανική εφημερίδα συνδέει το μέλλον του έλληνα πρωθυπουργού με το δημοψήφισμα
της Κυριακής για τη μετονομασία της ΠΓΔΜ σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».

ΤοΒΗΜΑ Team
| 27.09.2018 )

O

Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ταξιδέψει
σήμερα στο Βερολίνο για μία τριήμερη επίσημη επίσκεψη,
στην διάρκεια της οποίας, θα συναντηθεί με τον Γερμανό
ομόλογό του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, αλλά και την καγκελάριο
Άγγελλα Μέρκελ.
Στην διάρκεια των συναντήσεών του, ο Τούρκος πρόεδρος θα
συζητήσει ζητήματα που σχετίζονται με την Συρία, το διμερές
εμπόριο, την ασφάλεια, αλλά και πολιτιστικά και κοινωνικά
θέματα, όπως επίσης και ζητήματα που σχετίζονται με την τουρκική
κοινότητα που ζει στην Γερμανία.
Η επίσκεψη αυτή, είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη που θα
πραγματοποιήσει ο Ερντογάν στην Γερμανία, από την εκλογή του
στο προεδρικό αξίωμα της Τουρκίας.

TANEA Team27 Σεπτεμβρίου 2018
Handelsblatt εκτιμά ότι η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, τις οποίες θα χάσει ο Αλ. Τσίπρας.
«Η Δύση ελπίζει ότι το τέλος της διένεξης Αθήνας-Σκοπίων για το όνομα θα σταθεροποιήσει την
περιοχή. Για έναν από τους παίκτες ωστόσο το δημοψήφισμα μπορεί να αποβεί μοιραίο: για τον έλληνα
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, γράφει η Handelsblatt σε άρθρο με τίτλο «Το δημοψήφισμα θα κρίνει το
μέλλον του Τσίπρα»».
Η γερμανική οικονομική εφημερίδα σημειώνει σε ανταπόκριση από την Αθήνα ότι ΕΕ και ΝΑΤΟ
αποδίδουν εύσημα στον έλληνα πρωθυπουργό γιατί έδωσε λύση στο ζήτημα του ονόματος
παρομοιάζοντάς τον με τον Μέγα Αλέξανδρο που έκοψε τον γόρδιο δεσμό.
Το 68% δεν θέλει το όνομα Μακεδονία

Ankara vows to defend its
‘interests’ in Cyprus ‘by any
means necessary’
The Turkish energy minister said that in the coming months the exploration ship Fatih will start the first drilling in the Mediterranean.
ΤοΒΗΜΑ Team
| 21.09.2018 - 17:59
Turkish President Tayyip Erdogan (C) chairs a National Security Council (MGK) meeting at the presidential palace in Ankara,
Turkey, July 20, 2016. Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout
via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS
PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY.
NO RESALES. NO ARCHIVE.
Turkey’s powerful National Security Council has issued a thinly
veiled threat toward Cyprus following a meeting that examined Turkey’s perceived rights in the Aegean and the rights of Turkish-Cypriots to a share of the gas and oil reserves in Cyprus’ Exclusive
Economic Zone (EEZ).
The Council is chaired by President Recep Tayyip Erdogan.
A statement released by the Council states that, “In response to
efforts to harm the interests of the Turkish Republic of Northern
Cyprus and of Turkey, our country will defend those rights by any
means necessary”.
Yesterday, Turkish Energy Minister Fatih Donmez said Ankara
will not allow the creation of de facto situations through any [gas
exploration] programme that it has not approved, and in which the
Turkish-occupied part of the island does not have a share.

Η οικονομική εφημερίδα συνεχίζει: «Το 68% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δεν θέλουν η γειτονική
τους χώρα να χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία. Και δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία που τάσσεται
κατά του συμβιβασμού για το όνομα.
Το ζήτημα διχάζει και τη συγκυβέρνηση στην Αθήνα με τους συγκυβερνώντες Ανεξάρτητους Ελληνες να
ανακοινώνουν ότι δεν θα καταψηφίσουν μόνο τη συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, όταν κατατεθεί
προς ψήφιση πιθανότατα στις αρχές του χρόνου, αλλά ότι θα αποχωρήσουν και από τη συγκυβέρνηση.
Τσίπρας και Καμμένος αποφάσισαν ένα είδος ανακωχής μέχρι τον Μάρτιο. Οπως όλα δείχνουν το
ονοματολογικό θα πιέσει εν τέλει τον Αλέξη Τσίπρα να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Μια νίκη του
ωστόσο δεν είναι πιθανή από τη στιγμή που η αντιπολίτευση προηγείται στις δημοσκοπήσεις από 5
μέχρι και 10%».
Πηγή: Deutche Welle

Ο εφοδιασμός της Συρίας με S-300 συνιστά
«σημαντική κλιμάκωση» για τις ΗΠΑ
Οι Αμερικανοί ελπίζουν σε επανεξέταση του θέματος από πλευράς
Ρωσίας
ΤοΒΗΜΑ Team
| 24.09.2018
Ο σύμβουλος επί θεμάτων
ασφαλείας του Αμερικανού
προέδρου Τζον Μπόλτον δήλωσε τη
Δευτέρα ότι η απόφαση της Ρωσίας
να εφοδιάσει τη Συρία με σύστημα
αντιαεροπορικών πυραύλων S-300
συνιστά «σημαντική κλιμάκωση»,
ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι
η Μόσχα θα επανεξετάσει την
απόφαση της αυτή.

“We always said this. If there is oil, we will find it. We will conduct
more exploration and drilling. Recently, we took important steps toward hydrocarbons exploration and the increase in their production,”
Donmez said.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα
εφοδιάσει τη Συρία με τους S-300
εντός δύο εβδομάδων, παρά τις έντονες ενστάσεις του Ισραήλ, το οποίο κατηγόρησε ότι ευθύνεται για την
καταστροφή του αεροπλάνου της Il-20, υποστηρίζοντας πως η ισραηλινή αεροπορία το χρησιμοποίησε σαν
«ασπίδα» από τους συριακούς πυραύλους.

The Turkish energy minister said that in the coming months the exploration ship Fatih will start the first drilling in the Mediterranean.
Donmez said the ministry has also begun the process of procuring a
second drill.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Ισραηλινό
πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου του είπε ότι η απόφαση της Ρωσίας να εφοδιάσει τη Συρία με σύστημα
αντιαεροπορικών πυραύλων S-300, έχει στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των Ρώσων στρατιωτικών στη Συρία
που μάχονται κατά της τρομοκρατίας.

Κούλογλου: Αν η συμφωνία ήταν τόσο
«προδοτική» για εμάς, γιατί τα Σκόπια
δεν την πήραν;
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Η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να
ασκήσει βέτο στη συμφωνία των Πρεσπών
στον ΟΗΕ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ

1 Οκτωβρίου 2018
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
Στέλιος Κούλογλου, παρατήρησε
σε συνεντεύξεις του στο Πρώτο
Πρόγραμμα, στο ραδιοσταθμό
«Κόκκινο» και στην τηλεόραση
του Alpha, ότι από το αποτέλεσμα
του δημοψηφίσματος στην
ΠΓΔΜ, όπου η συμμετοχή ήταν
μικρή, προκύπτει ένα ερώτημα
για την ελληνική πλευρά: «Εάν η
συμφωνία ήταν τόσο ‘προδοτική’,
εάν ήταν τόσο καλή για την
ΠΓΔΜ και τόσο κακή για εμάς,
όπως λένε όλοι οι πολέμιοί της
εδώ, γιατί τότε οι γείτονες δεν την
πήραν; Αφού τάχα ‘ξεπουλήσαμε’
γλώσσα και εθνότητα, γιατί δεν έτρεξαν στην εκποίηση;»
«Το δίδαγμα», εξήγησε ο Στ. Κούλογλου, «είναι ότι η βλακεία και η υποκρισία είναι ανίκητες. Στην
γειτονική χώρα, την συμφωνία καταπολεμούν όλοι αυτοί που ήθελαν τα αγάλματα του Μ. Αλέξανδρου
και είχαν ονομάσει αεροδρόμια και δρόμους από την αρχαία ελληνική κληρονομιά. Γιατί επιμένει
η αντιπολίτευση να πανηγυρίζει και να μην καταλαβαίνει, λογικά σκεπτόμενη, για ποιον λόγο οι
‘βουκεφάλες’ της γείτονος δεν την θέλουν;»
Όσον αφορά τα διάφορα σχόλια ότι το δημοψήφισμα είναι άκυρο λόγω της μικρής συμμετοχής, ο
ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου επεσήμανε πως «αφού επιλέξαμε να βαφτίσουμε τους γείτονες,
καλό είναι να τους αφήσουμε να αποφασίσουν εκείνοι εάν είναι άκυρα ή όχι τα δημοψηφίσματά τους
και τι πολιτικό αποτέλεσμα παράγουν. Ας μείνουμε να ερμηνεύουμε το δικό μας σύνταγμα και όχι των
άλλων χωρών».
Την ίδια στιγμή, «η στάση της Αριστεράς πέραν του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο λυπηρή, γιατί η Δεξιά πάντα
χρησιμοποιούσε το μακεδονικό με εθνικιστικό τρόπο. Αλλά η Αριστερά έχει παράδοση με τους
σλαβομακεδόνες και γνωρίζει την ιστορία του προβλήματος. Ξέρει ότι στην προσφυγιά ο Ριζοσπάστης
τυπωνόταν στα ελληνικά και τα σλαβομακεδονικά. Ξέρει ότι όλες οι ανακοινώσεις έβγαιναν στα
ελληνικά και στα σλαβομακεδονικά. Επομένως να εξανίστανται σήμερα και να ‘ανακαλύπτουν’ ότι
δώσαμε γλώσσα και λοιπά, είναι μικροπολιτική που δεν διαφέρει σε τίποτα από εκείνη που κάνει ο κ.
Μητσοτάκης και η κα Γεννηματά», σχολίασε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε κάθε περίπτωση, «ο Ζάεφ απέτυχε στον στόχο να έχει μεγάλη συμμετοχή το δημοψήφισμα αλλά αυτό
δεν σημαίνει ότι όσοι απείχαν είναι εναντίον της συμφωνίας. Η αποχή εξηγείται από τον συμβουλευτικό
χαρακτήρα του δημοψηφίσματος. Επίσης το προεκλογικό κλίμα ήταν υποτονικό, και εξάλλου στις
πρώην σοσιαλιστικές χώρες υπάρχει μια τάση απομάκρυνσης από τα κοινά. Αντίθετα οι 650.000, που
ψήφισαν, είναι υπέρ της συμφωνίας», δήλωσε ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου και προσέθεσε:
«Στις βουλευτικές εκλογές ο Ζάεφ είχε πάρει 450.000 ψήφους. Τώρα, το ‘ναι’ υποστήριξαν 650.000
πολίτες, με την υποστήριξη φυσικά των αλβανικών κομμάτων. Ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ θεωρεί
ότι αυτοί είναι μια καλή μαγιά για να επιτευχθεί ο στόχος των 80 βουλευτών που απαιτούνται για την
συνταγματική αναθεώρηση εφόσον πάνε σε εκλογές. Μιλώντας με δημοσιογράφους στην ΠΓΔΜ,
που γνωρίζω από την εποχή που έκανα ρεπορτάζ εκεί, έμαθα ότι ο Ζάεφ με αυτό το αποτέλεσμα θα
προσπαθήσει να πείσει κάποιους βουλευτές ώστε να βρει τους έντεκα που του λείπουν, πριν οδηγήσει
τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Ήδη και στο εθνικιστικό στρατόπεδο υπήρξαν ρωγμές: Κάποιοι βουλευτές
ψήφισαν ενώ η απόφαση ήταν το μποϊκοτάζ. Εάν, βέβαια, δεν καταφέρει να βρει αυτούς τους επιπλέον
έντεκα, τότε θα πάει στα τέλη Νοεμβρίου την χώρα σε εκλογές».
Τμήμα ειδήσεων tribune.gr

Στον «αέρα» η συμφωνία των Πρεσπών,
λέει η ΝΔ
1 Οκτωβρίου 2018
«Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
στα Σκόπια απέδειξε ότι η εθνικά
επιζήμια συμφωνία των Πρεσπών,
βρίσκεται στον αέρα» δήλωσε η
εκπρόσωπος της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη.
«Η Ελλάδα, όμως, δεν μπορεί να είναι
όμηρος των εξελίξεων στη γειτονική μας
χώρα» προσέθεσε και επανέλαβε ότι η
ΝΔ δεν πρόκειται να κυρώσει αυτή την
Συμφωνία.
«Όσο για τους κυρίους Τσίπρα και
Καμμένο, ας συναισθανθούν επιτέλους
τις τεράστιες ευθύνες τους. Δεν μπορούν άλλο να παριστάνουν ότι συγκυβερνούν επειδή για εκείνους «νυν υπέρ
πάντων είναι η καρέκλα»» τόνισε η κ. Σπυράκη.
tribune.gr

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασκήσει βέτο στη Συμφωνία των
Πρεσπών στον ΟΗΕ άφησε την Τρίτη η Μόσχα με ανακοίνωση του
ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.
Σε παρέμβασή του, το ρωσικό ΥΠΕΞ επαναλαμβάνει τις έντονες
και πάγιες αντιρρήσεις της Μόσχας στην ένταξη της ΠΓΔΜ στο
ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζει άκυρο το δημοψήφισμα της Κυριακής λόγω
της χαμηλής προσέλευσης, και προειδοποιεί ότι ως μόνιμο μέλος
του ΣΑ του ΟΗΕ «η Ρωσία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις επί του
θέματος».
«Η προσέλευση σε ποσοστό 36,8% των ψηφοφόρων σημαίνει ότι
το δημοψήφισμα δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρο (η προσέλευση θα
πρέπει να ανέρχεται στο 50% τουλάχιστον). Πρόκειται για καθαρή
ένδειξη του ότι οι Μακεδόνες ψηφοφόροι επέλεξαν να μποϊκοτάρουν
τις λύσεις που επιβάλλονται στα Σκόπια και την Αθήνα έξωθεν με πολιτικούς ηγέτες του ΝΑΤΟ και και κρατών-μελών της E.E.
να συμμετέχουν αυτοπροσώπως σε αυτήν την μεγάλης κλίμακας
καμπάνια προπαγάνδας, παρεμβαίνοντας ανεμπόδιστα στις
εσωτερικές υποθέσεις αυτού του βαλκανικού κράτους», σημειώνεται
χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Στη συνέχεια η ανακοίνωση αναφέρει πως μια μακροπρόθεσμή
λύση μπορεί να συμφωνηθεί μόνο από τα δύο μέρη μόνα τους χωρίς
εξωτερική παρέμβαση.
«Η βασική μας θέση παραμένει η ίδια, μια μακροπρόθεσμη λύση
μπορεί να συμφωνηθεί μόνο από τα δύο μέρη μόνα τους, χωρίς
εξωτερική παρέμβαση, και μόνο στο πλαίσιο του νόμου και με
ευρεία δημόσια υποστήριξη. Η συμφωνία των Πρεσπών σαφώς δεν
πληροί αυτά τα κριτήρια. Είναι ασυμβίβαστη με το διεθνές δίκαιο
και το Σύνταγμα της Μακεδονίας, όπως τονίστηκε επανειλημμένα
από τον πρόεδρο της πΓΔΜ Γκιόργκι Ιβάνοφ, μεταξύ άλλων από το
βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών».
Η Μόσχα σημειώνει τέλος δια του ρωσικού ΥΠΕΞ ότι «ως μόνιμο
μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ η Ρωσία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ψηφίσματος
845 του ΣΑ τα αποτελέσματα των συνομιλιών μεταξύ Σκοπίων
και Αθηνών θα κριθούν από το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας»
αφήνοντας έτσι ανοιχτό ουσιαστικά το ενδεχόμενο του βέτο.
Πηγή:Η Καθημερινή

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη
για τον Παύλο Μπακογιάννη
Είκοσι εννέα χρόνια από τη δολοφονία του
από τη 17Ν
TANEA Team26 Σεπτεμβρίου 2018
Eίκοσι εννέα χρόνια
συμπληρώθηκαν σήμερα
από τη δολοφονία του
Παύλου Μπακογιάννη
από την τρομοκρατική
οργάνωση 17Ν. Ήταν 26
Σεπτεμβρίου 1989, όταν
ο Παύλος Μπακογιάννης
μπαίνοντας στο γραφείο
του στην οδό Ομήρου,
στις 7:58, έπεσε στο έδαφος από τις σφαίρες των εκτελεστών της
τρομοκρατικής οργάνωσης. Μία ώρα μετά άφησε την τελευταία του
πνοή στον ΕυαγγελισμόΤο μήνυμα του ΚΥ.
Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στο Twitter
μία φωτογραφία του πολιτικού από την Ευρυτανία και έγραψε:
«Το μήνυμα του Παύλου για διαρκή εκσυγχρονισμό και εμβάθυνση
της Δημοκρατίας παραμένει ζωντανό. Είναι ζωντανή η πίστη του
στην Ευρώπη, οι ριζοσπαστικές απόψεις του για τη σύνδεση των
κομμάτων με τους πολίτες και οι μάχες του για να ξεφύγουμε από
τον διχασμό».
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΖΩΗ ΑΝΑΠΟΔΑ
Συγγραφέας: Άντρη Αντωνίου
Συλλογή περιστέρια: 8+
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Κι εκεί που όλα είναι όμορφα, το καλοκαίρι
πλησιάζει κι όλοι είναι ευτυχισμένοι, κάτι
γίνεται και τα πάντα αναποδογυρίζουν. Τίποτα
δεν μοιάζει ίδιο και δυστυχώς τίποτα δεν μοιάζει
όμορφο πια. Ο μπαμπάς έφυγε από το σπίτι κι
έτσι τώρα η Ζωή με την αδερφή της θα πρέπει
να φτιάχνουν βαλίτσες κάθε Σαββατοκύριακο.
Μια ιστορία που δεν ωραιοποιεί καταστάσεις.
Μέσα από τα μάτια της δωδεκάχρονης ηρωίδας
βλέπουμε αλλά και βιώνουμε όσα ζει. Και
αυτά που ζει δεν είναι εύκολα. Επιτυχημένα
η συγγραφέας μάς μιλά για το διαζύγιο και πώς το βιώνουν όλοι
μέσα στην οικογένεια. Άρνηση, θυμός, θλίψη, αποδοχή. Γιατί
η αλήθεια είναι πως χρειάζεται χρόνος για να αποδεχτείς τον
αναποδογυρισμένο κόσμο σου. Κι όταν, τελικά, τον αποδεχτείς
μπορείς και να τον κάνεις καλύτερο.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ – ΣΛΟΥΡΠ!
Συγγραφέας: Βασίλης Κουτσιαρής
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια
Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ
Η νονά, μαζί με διάφορα άλλα δώρα, φέρνει
και μια πορτοκαλάδα με ανθρακικό στον ήρωα
της ιστορίας. Η μαμά του αμέσως την κρύβει
στο βάθος του ψυγείου. Κι εκείνος την θέλει!
Αχ, πόσο τη λιγουρεύεται! Μέχρι και μπάμιες
σκέφτεται να φάει για να μπορέσει να την πιει
επιτέλους. Εντάξει, όχι και μπάμιες, ας μην
υπερβάλλουμε κιόλας. Τι συμβαίνει λοιπόν,
όταν παίρνει το αναψυκτικό και βγαίνει στη
βεράντα για να το απολαύσει; Πολλά! Μέχρι
κι ένα λιοντάρι εμφανίζεται που βρυγχάται!
Μια ευφάνταστη και έξυπνη ιστορία που δεν κουνά το δάχτυλο στο
παιδί αλλά περνά με χιουμοριστικό τρόπο το μήνυμα. Όμορφες και
ολοζώντανες εικόνες βοηθούν τον αναγνώστη να ταυτιστεί και - το
κυριότερο - να γελάσει!

ΠΟΙΗΜΑ
Εγώ δεν έχω πια ζωή
Εσύ είσαι η ζωή μου.
Δεν έχω ούτε και ψυχή
γιατί είσαι η ψυχή μου.
Εγώ δεν έχω πια καρδιά
Καρδιά μου η καρδιά σου
και ζω μονάχα για να πιω
με δίψα τα φιλιά σου.
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Πoινή φυλάκισης 3 έως 10 έτη για τον Μπιλ Κόσμπι
Σε φυλάκιση τριών έως δέκα ετών
καταδικάστηκε ο 81χρονος κωμικός
ηθοποιός και παρουσιαστής εκπομπών
Μπιλ Κόσμπι για την υπόθεση της
σεξουαλικής κακοποίησης γυναίκας.
Επιπλέον, το δικαστήριο της
Πενσυλβάνια τον χαρακτήρισε
«σεξουαλικό αρπακτικό», κάτι το
οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να
συμμετέχει ισοβίως σε ψυχαναλυτικές
συνεδρίες και ότι θα εισέλθει
στις λίστες των καταδικασμένων
σεξουαλικών δραστών της
αστυνομίας, όπου θα παραμείνει για το
υπόλοιπο της ζωής του. Η υπεράσπιση
προσπάθησε χωρίς αποτέλεσμα να
αποτρέψει αυτή την εξέλιξη, επικαλούμενη την προχωρημένη ηλικία και την τυφλότητα του Κόσμπι,
υπογραμμίζοντας ότι λόγω αυτών των παραγόντων δεν συνιστά πλέον απειλή για την κοινωνία. Επίσης,
επικαλούμενοι τους ίδιους λόγους, οι δικηγόροι του ζήτησαν να του επιβληθεί κατ΄οίκον περιορισμός
αντί για φυλάκιση.
Ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος είναι ο πρώτος διάσημος που καταδικάζεται σε φυλάκιση στην εποχή
του κινήματος #MeToo, αρνήθηκε να προβεί σε κάποιο σχόλιο. Οι δικηγόροι του έχουν ήδη δηλώσει
πως θα ασκήσουν έφεση.
Σε μία δίκη που έλαβε χώρα τον Απρίλιο, ο Κόσμπι κρίθηκε ένοχος για τη σεξουαλική κακοποίηση
και παρενόχληση της άλλοτε φίλης του, πρώην διοικητικού του πανεσπιστημίου Τemple, Αντρέα
Κονστάντ, το 2004, καθώς και για τον
εξαναγκασμό της στην κατανάλωση
χαπιών με σκοπό τη νάρκωση της.
Ο Κόσμπι θα μπορέσει να αιτηθεί την
αποφυλάκιση του υπό όρους, έπειτα
από τουλάχιστον τρία χρόνια κράτησης.
Το πιθανό αίτημα του θα εξεταστεί από
ειδική επιτροπή.
Περισσότερες από 50 άλλες γυναίκες
έχουν επίσης κατηγορήσει τον Κόσμπι
για σεξουαλικές κακοποιήσεις κατά τη
διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών,
με τις περισσότερες να χρονολογούνται
πολύ παλιά, για να μπορέσει να ασκηθεί
δίωξη. Η υπόθεση Κονστάντ ήταν η
μοναδική που οδήγησε σε ποινικές
κατηγορίες.
Ο Μπιλ Κόσμπι καταφθάνει στο δικαστήριο τη δεύτερα ημέρα της
ακροαματικής συνεδρίασης για την επιβολή της ποινής του, στο
Νόρισταουν της Πενσυλβάνια, την Τρίτη. (AP Photo/Matt Slocum)

Κατά την πρώτη ημέρα της ακροαματικής συνεδρίασης για την επιβολή ποινής τη Δευτέρα, η Κονστάντ
κατέθεσε στο δικαστήριο γραπτή δήλωση, στην οποία ανέφερε πως για το μεγαλύτερο μέρος της
ενήλικης ζωής της, ήταν
αδύνατο να ξεπεράσει τη
σεξουαλική κακοποίηση που
υπέστη από τον Κόσμπι, και
να μπορέσει να προχωρήσει
μπροστά. «Κύριε Κόσμπι
πήρατε το ωραίο και υγιές
νεανικό πνεύμα της και
το τσακίσατε», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο δικαστής
Στήβεν Ο’ Νιλ, βασιζόμενος στη
γραπτή δήλωση της γυναίκας.
Συγκεκριμένα, στη γραπτή της
δήλωση, η Κονστάντ δήλωσε
ότι μετά την επίθεση σταμάτησε
να τρώει, να κοιμάται και να
συναναστρέφεται με ανθρώπους,
τονίζοντας ότι ήταν «μία
γυναίκα γεμάτη αυτοπεποίθηση»,
Η Αντρέα Κονστάντ κατά τη διάρκεια της ακροαματικής
προτού την «συνθλίψει» ο Κόσμπι.
συνεδρίασης για την επιβολή της ποινής τη Δευτέρα. (David Maialetti/The Philadelphia Inquirer via AP, Pool)

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει τη
μέγιστη ποινή φυλάκισης μεταξύ πέντε και δέκα ετών, επικαλούμενοι τη φύση του εγκλήματος του
Κόσμπι, καθώς και τις άλλες κατηγορίες σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση. Ζήτησαν επίσης
από τον δικαστή να επιβάλει πρόστιμο 25.000 δολαρίων εναντίον του και να τον βάλει να πληρώσει τα
δικαστικά έξοδα.
Πηγή: REUTERS, BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ

GREEK ORTHODOX COMMUNITY EAST VANCOUVER
4541 Boundary Rd. Vancouver, B.C.

ΑΝΝΟUNCEMENT
Greek School registration has started for the G.O.D.S. Kids Program (age 30 months
and up) and kindergarten to Grade 8.
Please contact our Greek School at 604.438.6432, by e-mail at greekschoolstnicholas.
dimitri@gmail.com or visit our website goeastvan.ca
for registration information.

Τζανακόπουλος: Ίδιο νόμισμα Μητσοτάκης και VMRO –
Θέλουν τη διατήρηση της ονομασίας «Μακεδονία»
1 Οκτωβρίου 2018,
Η κυβέρνηση θα συνεχίσει με
νηφαλιότητα, σωφροσύνη και αίσθηση
του εθνικού της καθήκοντος να
υποστηρίζει την ανάγκη για να τεθεί
σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών,
τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας
και κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Δημήτρης Τζανακόπουλος, δίνοντας
το πρώτο στίγμα της Αθήνας μετά την
ολοκλήρωση του δημοψηφίσματος
στα Σκόπια.

Σε βελτιωμένο κλίμα
η συνάντηση Τσίπρα
- Ερντογάν
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«Το χθεσινό δημοψήφισμα στην
ΠΓΔΜ ολοκληρώθηκε με μεγάλη
υπεροχή του «ΝΑΙ», πρόκειται για
μια θετική εξέλιξη στην πορεία
για την κύρωση και θέση σε ισχύ
της Συμφωνίας των Πρεσπών», επισήμανε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης
Τζανακόπουλος, στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και δήλωσε πως
«η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει με νηφαλιότητα, σωφροσύνη και αίσθηση του εθνικού της καθήκοντος να
υποστηρίζει την ανάγκη για να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών».
Προβληματισμός από τη χαμηλή συμμετοχή
Ο κ. Τζανακόπουλος είπε ότι την ελληνική κυβέρνηση την προβληματίζει η χαμηλή συμμετοχή των πολιτών στην
όλη διαδικασία, καθώς αναδεικνύεται ότι μεγάλο τμήμα των πολιτών αντιμετωπίζει τη συμφωνία με σκεπτικισμό
και τελικά η συντριπτική υπεροχή του «ΝΑΙ» δεν καθίσταται πολιτικά δεσμευτική για την αντιπολίτευση και
σημείωσε: «Το λόγο επομένως έχει τώρα η Βουλή της ΠΓΔΜ και ελπίζουμε ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης τού
κ. Ζάεφ για Συνταγματική Αναθεώρηση θα τελεσφορήσει. Από τη δική μας πλευρά τονίζουμε ότι συνεχίζουμε να
παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία του κου Ζάεφ με κύριο γνώμονα μας τη
διαφύλαξη της δυναμικής της Συμφωνίας των Πρεσπών».
Παράλληλα τόνισε πως το κλίμα εθνικισμού και καχυποψίας που συντηρείται και στις δύο πλευρές των συνόρων
από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις υπονομεύει τις δυνατότητες επίλυσης της διαφοράς μεταξύ των χωρών
μας και φιλοδοξεί να συντηρήσει το πολιτικό και ιστορικό αδιέξοδο στα Βαλκάνια, λέγοντας: «Ο παραλογισμός
της στάσης αυτής και στην Ελλάδα αλλά και στην ΠΓΔΜ έχει οδηγήσει σε ένα λογικά ανυπόφορο εθνικιστικό
παράδοξο».
Ο κ. Μητσοτάκης και το VMRO ενισχύουν τον εθνικισμό
«Τόσο η ΝΔ όσο και το VMRO χαρακτηρίζουν τη συμφωνία εθνικά επιζήμια και επιβλαβή για τα εθνικά
συμφέροντα: Η ΝΔ για τα συμφέροντα της Ελλάδας και το VMRO για τα συμφέροντα της ΠΓΔΜ», υπογράμμισε
και πρόσθεσε:
«Βλέπουμε, λοιπόν, τη Νέα Δημοκρατία, ακολουθώντας τις εθνικιστικές φωνές στο εσωτερικό της, να πανηγυρίζει
για το γεγονός ότι οι απέναντι εθνικιστές κατάφεραν να επιφέρουν μέσω της αποχής πλήγμα στην διαδικασία της
κύρωσης της Συμφωνίας.
Την βλέπουμε να επιχαίρει για την δήθεν πολιτική επιτυχία όσων στη γειτονική χώρα επιμένουν στην διατήρηση της
ονομασίας «Μακεδονία», όσων θεωρούν τους εαυτούς τους απόγονους του Μεγαλέξανδρου και διαδήλωναν χθες
στην πόλη των Σκοπίων με σύνθημα: «όχι στην ελληνική γενοκτονία».
Και αναρωτιέται κανείς: Αν η συμφωνία είναι επιζήμια για την Ελλάδα πώς είναι δυνατόν να είναι ταυτόχρονα
επιζήμια και για την ΠΓΔΜ και πως μπορεί να ισχύει και το αντίθετο;
Η απάντηση είναι ότι τόσο η ΝΔ όσο και το VMRO, αιχμάλωτοι και οι δύο μιας ακροδεξιάς λογικής και υπό το
φόβο του πολιτικού κόστους δεν τολμούν να αναλάβουν την ευθύνη για να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στην
διαφορά μεταξύ των δύο χωρών.
Προτιμούν να διατηρούν το αδιέξοδο, προτιμούν να μεταθέτουν το θέμα, να συντηρούν τον εθνικισμό».
Δυο όψεις του ίδιου νομίσματος Μητσοτάκης και VMRO
Απευθυνόμενος προς τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Τζανακόπουλος διατύπωσε το ερώτημα: «Αν αυτή η συμφωνία είναι
εθνικά επιζήμια για την Ελλάδα και παρόλα αυτά δήθεν απορρίφθηκε από τον γειτονικό λαό ποια κατά τη γνώμη
της μπορεί να είναι η λύση;» και πρόσθεσε:
«Η απάντηση είναι σαφής: Καμία. Άρα, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ούτε τη βούληση, ούτε το όραμα, ούτε βεβαίως
τη δύναμη να συγκρουστεί με τις αντιδραστικές δυνάμεις και ιδεολογίες στο εσωτερικό της ΝΔ αλλά και στην
ελληνική κοινωνία για να δημιουργηθεί ένα άλλο κλίμα φιλίας, συνεργασίας και συνανάπτυξης στην ευρύτερη
Βαλκανική. Προτιμά να οχυρώνεται πίσω από αντιδραστικές και ακροδεξιές δυνάμεις με μοναδικό του σκοπό όχι
την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος αλλά των μικροπολιτικών του επιδιώξεων. Και δυστυχώς ξέρει πολύ
καλά ότι αυτή είναι η πραγματικά εθνικά επιζήμια στάση. Αυτή είναι η στάση που τροφοδοτεί ένθεν κακείθεν τους
εθνικισμούς, τους φανατισμούς και τον ιστορικό παραλογισμό.
Συνεχίζει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης την παράδοση του κ. Σαμαρά των ομοίων του που είναι και οι υπεύθυνοι για όσα
σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν οι δύο λαοί.
Και το λέω με τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση και σαφήνεια: Ο κ. Μητσοτάκης με τη στάση του ενισχύει τον
εθνικισμό στη γειτονική μας χώρα όπως και ο εθνικισμός του VMRO ενισχύει τον εθνικισμό στην Ελλάδα. Δύο
όψεις του ίδιου νομίσματος λοιπόν ΝΔ και VMRO καθώς ο ένας δεν υπάρχει χωρίς τον άλλο».
Στο σημείο αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Επαναλαμβάνω λοιπόν το αυτονόητο: Η ελληνική
κυβέρνηση θα συνεχίσει με νηφαλιότητα, σωφροσύνη και αίσθηση του εθνικού της καθήκοντος να υποστηρίζει την
ανάγκη για να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτός είναι και ο μοναδικός δρόμος για να ανοίξει ένα νέο
κεφάλαιο στη σχέση των δύο χωρών και ώστε τα Βαλκάνια να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την σταθεροποίηση και
την εξασφάλιση της φιλίας και της συνεργασίας».
Το μέτρο της περικοπής των συντάξεων δεν είναι αναγκαίο
«Στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2019 που κατατίθεται σήμερα στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών
Υποθέσεων της Βουλής θα αποτυπώνεται το σημερινό δημοσιονομικό περιβάλλον αλλά και η πρόθεση της
ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε δημοσιονομικές παρεμβάσεις που θα αποτρέπουν την περικοπή των
συντάξεων», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, στη
διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
«Από τη δική μας πλευρά έχουμε ήδη δηλώσει με σαφήνεια ότι το μέτρο της περικοπής των συντάξεων δεν
είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα
εφαρμοστεί και το σύνολο των αντιμέτρων», είπε ο κ. Τζανακόπουλος και συνέχισε:
«Αντιθέτως, έχουμε εξηγήσει και αυτό θα αποτυπώνεται στο Προσχέδιο ότι και χωρίς την εφαρμογή του μέτρου
των περικοπών των συντάξεων υπάρχει αρκετός δημοσιονομικός χώρος για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων που
εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στην 83η ΔΕΘ.
Η ακριβής ποσοτικοποίηση των μέτρων αυτών θα καθοριστεί στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προϋπολογισμών
όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου».
Πηγή:tribune.gr

Bελτίωση του κλίματος σε σχέση με την προηγούμενη συνάντησή
τους τον Ιούλιο στο περιθώριο του ΝΑΤΟ, διαπιστώθηκε σύμφωνα
με κυβερνητικές πηγές, στη σημερινή διμερή συνάντηση διάρκειας
μιας ώρας του Έλληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με τον
Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της
73ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δυο πλευρές συμφώνησαν να
ξαναβάλουν στο τραπέζι μια θετική ατζέντα για τις σχέσεις τους και
ο κ. Ερντογάν προσκάλεσε τον κ. Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη
για επίσημη συνάντηση εργασίας.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι κρίσιμης σημασίας για
την προώθηση των σχέσεων των δυο χωρών είναι να υπάρξει
σεβασμός του διεθνούς δικαίου και μείωση της έντασης στο Αιγαίο.
Συμφωνήθηκε να εντατικοποιηθούν οι επαφές προς αυτήν την
κατεύθυνση και η εφαρμογή των σχετικών μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, συμφωνήθηκε ακόμη ότι πρέπει
να υπάρξει ενίσχυση της συνεργασίας των αρχών των δύο χωρών για
την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, με σκοπό την περαιτέρω
μείωση των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών.
Συμφωνήθηκε επίσης η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της
Ασφάλειας (αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, εξάρθρωση δικτύων
διακινητών).
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Ερντογάν αναφέρθηκε και στο θέμα
των 8 Τούρκων αξιωματικών, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις
της τουρκικής πλευράς επί του θέματος.
Με τη σημερινή συνάντηση επανήλθε στο τραπέζι η θετική ατζέντα
στον οικονομικό τομέα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Συζητήθηκε
μεταξύ άλλων το ζήτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης ΣμύρνηςΘεσσαλονίκης, ζήτημα το οποίο «έχει μπει μπροστά», με στόχο
να ενεργοποιηθεί η σύνδεση πριν από το καλοκαίρι. Επιπλέον,
συζητήθηκε και η συνεργασία στον Τουρισμό και η επίλυση
σχετικών θεμάτων.
Ως προς το Κυπριακό, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε την
προσήλωση της Ελλάδας σε δίκαιη και βιώσιμη λύση στη βάση των
αποφάσεων του ΟΗΕ και την υποστήριξη της στην επανεκκίνηση
των δικοινοτικών συνομιλιών. Τόνισε ότι διαβουλεύσεις για την
ασφάλεια πρέπει να επανεκκινήσουν στη βάση του πλαισίου
Γκουτέρες, όπως είχε διαμορφωθεί όταν τερματίστηκαν οι
συνομιλίες στο Κραν Μοντανά. Τόσο από τον Έλληνα πρωθυπουργό
όσο και από τον Τούρκο Πρόεδρο τονίσθηκε η σημασία της
επικείμενης συνάντησης που έχουν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι
ΥΠΕΞ Ελλάδας-Βρετανίας-Τουρκίας, για θέματα Ασφάλειας.
Ο πρωθυπουργός έθεσε και τα θέματα της επαναλειτουργίας της
Θεολογικής Σχόλης της Χάλκης και των εκλογών για τα Βακούφια
της ελληνικής μειονότητας στην Κων/πολη. Από την πλευρά του, ο
Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του για τα ζητήματα
της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη.
Στη διμερή συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν, συμμετείχαν επίσης εκ
μέρους της ελληνικής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος
Κοτζιάς, ο υπουργός ΨΗΠΤΕ, Νίκος Παππάς, ο διπλωματικός
σύμβουλος του πρωθυπουργού, Βαγγέλης Καλπαδάκης, ο γγ του
ΥΠΕΞ Δημήτρης Παρασκευόπουλος, η μόνιμη αντιπρόσωπος
στον ΟΗΕ, Μαρία Θεοφίλη και ο Θεόδωρος Πασσάς (διπλωματικό
γραφείο του ΥΠΕΞ). Από την τουρκική πλευρά συμμετείχαν ο
ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο εκπρόσωπος της τουρκικής
προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, ο υπουργός Οικονομίας Μπεράτ
Αλμπαϊράκ, ο διευθυντής της ΜΙΤ Χακάν Φιντάν, ο υπουργός
‘Αμυνας Χουλουζί Ακάρ και ο υπουργός αρμόδιος για θέματα ΕΕ,
Ομέρ Τσελίκ.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ 26/9/2018
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Το τυρί δεν απειλεί την καρδιά More supply and less demand seen
06.03.2018

Είναι πλούσιο σε λιπαρά και αλάτι, όμως τα μέχρι στιγμής επιστημονικά δεδομένα δείχνουν
πως το τυρί δεν απειλεί την υγεία της καρδιάς.
Σύμφωνα με δύο μελέτες που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση
Διατροφής (European Journal of Nutrition), η κατανάλωση τυριού δεν σχετίζεται με άμεση
αύξηση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων.
Κινέζοι επιστήμονες ανέλυσαν σειρα ερευνητικών δεδομένων, για να διαπιστώσουν πως το
τυρί δεν επηρεάζει ευθέως την υγεία της καρδιάς. Όπως υποστήριξαν στη μελέτη τους, το
τυρι έχει μεν υψηλό ποσοστό κορεσμένων λιπαρών όμως ταυτόχρονα περιέχει βιταμίνες,
ιχνοστοιχεία και πρωτεΐνες που έχουν προστατευτικές ιδιότητες για την καρδιά και τα
αγγεία.
Επιπλέον, το τυρί είναι πλούσιο σε λινολεϊκό οξύ (πιο γνωστό ως CLA) το οποίο σε
ορισμένα πειράματα έχει συσχετιστεί με την προστασία κατά της αθηροσκλήρωσης και
την πρόληψη της φλεγμονής. Την ίδια ώρα, τα προβιοτικά που περιέχει το τυρί θεωρείται
οτι συμβάλλουν στην αύξηση της λεγόμενης καλής χοληστερίνης (HDL) η οποία έχει
καθοριστικό ρόλο στην ισορροπία των λιπιδίων του αίματος.
Έτσι, η κινεζική μελέτη υποστηρίζει πως το τυρί μπορεί ακόμη και να έχει προστατευτική
επιδραση: σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ερευνας, 40 γραμμαρία τυριού τη μέρα
μπορούν να μειώσουν από 10% έως 18% τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιακού
νοσήματος.
Σε άλλη μελέτη, Ελβετοί και Αμερικανοί επιστήμονες ανέλυσαν 16 διαφορετικές έρευνες
και συμπέραναν πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που ενοχοποιούν τα γαλακτοκομικά
προϊόντα με πλήρη λιπαρά για παχυσαρκία και άρα αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Σύμφωνα με την εν λόγω εργασία, τα προϊόντα αυτά – ανάμεσά τους και το τυρί - δεν
συνδέονται ευθέως με την αύξηση παραγόντων που επηρεάζουν την καρδιά, ενώ αντίθετα
παρέχουν στον οργανισμό μια σειρά από απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία. Γι’ αυτό και δεν
πρέπει να αποκλείονται από το διαιτολόγιο.
Εξάλλου, σε μελέτη Καναδών επιστημόνων, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση
της Αμερικανικής Εταιρείας Διατροφολογίας (Advances in Nutrition) αναφέρεται πως το
τυρί, μεταξύ άλλων γαλακτομικών προϊόντων, δεν σχετίζεται ευθέως με παθήσεις που
κατά κανόνα επηρεάζουν την υγεία της καρδιάς και αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών
επεισοδίων.
Συγκεκριμένα, οι Καναδοί αναφέρουν πως η κατανάλωση τυριού με πλήρη λιπαρά δεν
επηρεάζει την υγεία των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς ούτε παρατηρούνται σημαντικές
διαφοροποιήσει σε σύγκριση με τα light προϊόντα.
Αντίστοιχα, με βάση τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα, η κατανάλωση τυριού δεν μπορεί
να συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, ούτε με κίνδυνο αύξησης της
αρτηριακής πίεσης.
Όλα αυτά βέβαια έχουν πάντα την ίδια προϋπόθεση: να τηρούμε το μέτρο και να
αποφεύγουμε τις υπερβολές. Αυτό σημαίνει ότι δεν «εξορίζουμε» το τυρί από το
καθημερινό μας διαιτολόγιο, αλλά το απολαμβάνουμε σε λογικές ποσότητες και πάντα
συνυπολογίζοντας και την κατανάλωση άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Αν δε,
ανήκουμε σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού ή μας απασχολούν συγκεκριμένα προβλήματα
υγείας, ακολουθουμε πιστά τις οδηγίες του γιατρού και του διατροφολόγου μας.

across Metro Vancouver housing
market

The supply of homes for sale continued to increase across the
Metro Vancouver* housing market in September while home
buyer demand remained below typical levels for this time of
year.
The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports
that residential property sales in the region totalled 1,595 in
September 2018, a 43.5 per cent decrease from the 2,821 sales
recorded in September 2017, and a 17.3 per cent decrease
compared to August 2018 when 1,929 homes sold.
Last month’s sales were 36.1 per cent below the 10-year
September sales average.
“Fewer home sales are allowing listings to accumulate and
prices to ease across the Metro Vancouver housing market.
There’s more selection for home buyers to choose from today.
Since spring, home listing totals have risen to levels we haven’t seen in our market in four years.”
There were 5,279 detached, attached and apartment properties newly listed for sale on the Multiple Listing Service®
(MLS®) in Metro Vancouver in September 2018. This represents a 1.8 per cent decrease compared to the 5,375 homes
listed in September 2017 and a 36 per cent increase compared
to August 2018 when 3,881 homes were listed.
The total number of properties currently listed for sale on the
MLS® system in Metro Vancouver is 13,084, a 38.2 per cent
increase compared to September 2017 (9,466) and a 10.7 per
cent increase compared to August 2018 (11,824).
For all property types, the sales-to-active listings ratio for September 2018 is 12.2 per cent. By property type, the ratio is 7.8
per cent for detached homes, 14 per cent for townhomes, and
17.6 per cent for condominiums.
Generally, analysts say that downward pressure on home prices occurs when the ratio dips below the 12 per cent mark for a
sustained period, while home prices often experience upward
pressure when it surpasses 20 per cent over several months.
“Metro Vancouver’s housing market has changed pace compared to the last few years. Our townhome and apartment markets are sitting in balanced market territory and our detached
home market remains in a clear buyers’ market,” Smith said.
“It’s important for both home buyers and sellers to work with
their Realtor to understand what these trends means to them.”
The MLS® Home Price Index composite benchmark price
for all residential properties in Metro Vancouver is currently $1,070,600. This represents a 2.2 per cent increase over
September 2017 and a 3.1 per cent decrease over the last three
months.
Sales of detached properties in September 2018 reached 508, a
40.4 per cent decrease from the 852 detached sales recorded in
September 2017. The benchmark price for detached properties
is $1,540,900. This represents a 4.5 per cent decrease from
September 2017 and a 3.4 per cent decrease over the last three
months.
Sales of apartment properties reached 812 in September 2018,
a 44 per cent decrease compared to the 1,451 sales in September 2017. The benchmark price of an apartment property is
$687,300. This represents a 7.4 per cent increase from September 2017 and a 3.1 per cent decrease over the last three
months.
Attached property sales in September 2018 totalled 275, a
46.9 per cent decrease compared to the 518 sales in September
2017. The benchmark price of an attached unit is $837,600.
This represents a 6.4 per cent increase from September 2017
and a two per cent decrease over the last three months.

ΠΕΝΘΗ
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ΛΑΡΙΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1926-2018
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 2
Σεπτεμβρίου 2018 ο Νικόλαος
Λαργκάκης. Γεννήθηκε στη
Σκόπελο στο χωριό Γλώσσα. Το
τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. Αγίου
Γεωργίου στις 10 Σεπτεμβρίου
2018 και η κηδεία του στις 11
Σεπτεμβρίου 2018. Στην σύζυγό
του Γεωργία. Στις κόρες του
Αντζελα και Κωνσταντίνα στα
εγγόνια του Σήμητρα (Πέτρο), Βασίλη (Maricarmen), Αθανάσιο
(Daniela) Νικόλας (Nathalie), Κωνσταντίνος (Gtecia), Stefanie
(Austin). Στα τέσσερα δισέγγονα και σε όλους τους συγγενείς
θερμά συλλυπητήρια.

ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
1934-2018
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 9 Σεπτεμβρίου 2018 ο Χριστόδουλος
Λιάκος. Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στις 18
Σεπτεμβρίου 2018 και η κηδεία στις 19 Σεπτεμβρίου 2018. Η
ταφή έγινε στο κοιμητήριο στο Forest Lawn Memorial Park.
Στην σύζυγό του Μαρία στα παιδιά του Angela (Kostas), Stavros
(Leanne), στα τέσσερα εγγόνια του και σε όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΡΑΜΟΣ ΦΡΑΝΚ
1940-2018

Αρχισαν οι προεκλογικές κινήσεις και στην όμορφη Ρόδο βάζει υποψηφιότητα Δημάρχου ο εξαίρετος
φίλος και αληθινός ροδίτης που αγαπά το όμορφο νησί και ως πρώην Δήμαρχος Καμείρου έδειξε τις
ικανοτητές του ως ένας τίμιος και δίκαιος πολιτικός για τα χωριά της Καμείρου. Ευχόμαστε καλή
επιτυχία.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Απευθύνομαι στον κάθε προβληματισμένο πολίτη του νησιού μας.
Του πολίτη που έχει καταλάβει πλέον το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ενότητα και η
συντονισμένη προσπάθεια για την ανάπτυξη του τόπου μας.
Ενός τόπου που ενώ ήταν πρωτοπόρος σε όλους τους τομείς, έχει καταντήσει να είναι ουραγός
και να βλέπει εκ του μακρόθεν πόλεις και Δήμους να αναπτύσσονται, όχι μόνον παγκοσμίως
αλλά και στην ΕΛΛΑΔΑ την ίδια.

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 13
Σεοτεμβρίου 2018 ο Φράγκ Ράμος.
Γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου το 1940
στην Άνδρο. Ήρθε στον Καναδά το
1968. Παντρεύτηκε την σύζυγό του
Georgina στις 4 Ιανουαρίου το 1969
στο Βανκούβερ. Το τρισάγιο έγινε
στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στις 24
Σεπτεμβρίου 2018 και η κηδεία στις 25
Σεπτεμβρίου 2018. Η ταφή έγινε στο
κοιμητήριο του Forest Lawn Burnaby.
Στα παιδιά του Michael, Dinos (Jennifer) και στα εγγόνια του
Alexander and Julia, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ

Υπήρξα Δήμαρχος του Δήμου Καμείρου με επτά χωριά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία.
Ήταν ένα ταξίδι πολύ δύσκολο αλλά συνάμα πολύ συναρπαστικό!
Η τετραετία έκλεισε με θετικό πρόσημο σε όλους τους τομείς αλλά κυρίως στην οικονομία.
Και αυτό οφείλεται κυρίως στη συνεργασία που είχα όχι μόνον με τους συνεργάτες μου και το
προσωπικό του Δήμου, αλλά και με τα στελέχη της αντιπολίτευσης.
Με αυτή την παρακαταθήκη της συλλογικότητας, επιχειρώ το άνοιγμα στην κοινωνία
με ανοιχτή διαβούλευση για τη συμπόρευση μου με τους πολίτες του νησιού μας για τη
διεκδίκηση του Δήμου.
ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΑΣ!
Πεποίθηση μου είναι ότι η κοινωνία μας μπορεί να πετύχει και να ξαναβρεθεί στην αιχμή των
εξελίξεων, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες μεθόδους διακυβέρνησης των
Δήμων.
Δεν πρέπει να μας αρκεί η απλή αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
Δεν μπορεί να είναι μόνιμη δικαιολογία η οικονομική κρίση.
Οι σωστοί άνθρωποι στις σωστές θέσεις με αξιοκρατία είναι η λύση.
Και κυρίως νέα πρόσωπα άφθαρτα και ικανά.
Καλώ λοιπόν όλους όσους πονούν και ενδιαφέρονται για το τόπο μας, να ενώσουμε τις
γνώσεις και τις δυνάμεις μας, για μια υπερβατική διεργασία που θα στοχεύει όχι μόνον στην
εξάλειψη του αρνητικού, αλλά και στη βελτίωση του θετικού.
Μακριά από κόμματα χρίσματα, στηρίξεις και εξαρτήσεις.
Σε μια καθαρά ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.
Μια προσπάθεια που θα κάνει τη διαφορά και θα φέρει το καινούργιο.
Αρχή, στην οποία έμεινα πιστός και κατά τη διάρκεια της Δημαρχίας μου, είναι ότι στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι απαραίτητη η ευρύτερη και υπερκομματική συνεργασία και όχι η
στείρα εμπλοκή και αντιπαράθεση των πολιτικών κομμάτων.
Δηλώνω έτοιμος να ηγηθώ και να συντονίσω αυτό το δύσκολο πραγματικά εγχείρημα
σεβόμενος τον κάθε αντίπαλο γιατί πιστεύω στην αξία της προσφοράς στα κοινά από
οποιαδήποτε θέση.

(Συνέχεια στη σελιδα 20)

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

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
(Συνέχεια από σελίδα 19)
Η παρούσα πρόσκληση
εκφράζει τον έντονο
προβληματισμό μου που
απορρέει από την αγάπη προς
τον τόπο μου και δηλώνω
κατηγορηματικά, ότι δεν
θα διστάσω να δώσω τέλος
σε αυτή την προσπάθεια
αν στο προσεχές διάστημα
δεν υπάρξει η ανάλογη
ανταπόκριση από άξιους και
αποφασισμένους για τομές
συμπολίτες.
Ας δώσουμε λοιπόν τη
μάχη για την αναβάθμιση
του τόπου μας, και για
τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όχι μόνον των δημοτών μας αλλά και των χιλιάδων
επισκεπτών οι οποίοι θα γίνουν οι πρεσβευτές του πιο ωραίου νησιού του κόσμου!!!
Κλείνω με τη φράση του μεγαλύτερου Έλληνα συγγραφέα της νεότερης ελληνικής ιστορίας
του Νίκου Καζαντζάκη.
“Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν χαθεί,
εγώ θα φταίω”.
Σας ευχαριστώ
Δημήτρης Γ Κρητικός
Ιατρός Πνευμονολόγος
πρ Δήμαρχος Καμείρου
28 Σεπτεμβρίου 2018.

Καλοκαιρινές εκπλήξεις

Σε μια παραλιακή ταβέρνα
της Ρόδου που είχα πάει με
τον πατριώττη μου Θανάση
Νικόπουλο επιχειρηματία
από το Καρπενήσι και με
την σύζυγό του Βασιλική και
τους εξαίρετους φίλους Ιατρό
Πνευμονολόγο Δημήτρη
Κρητικό και την σύζυγό του
Δέσποινα, απέναντή μας ήταν
μια παρέα με έναν εύθμο τύπο
που φαίνεται τα είχε κοπανίσει
λιγάκι και φώναζε, καθώς κοιτάζοντας το άλλο τραπέζι κατέληξε να γίνει
αναγνώριση μέσου άλλου της παρέας και να είναι από τα ίδια χωριά της Ρόδου
Παραδείσι και Σορωνοί και συγγενείς. Στην άνω φωτογραφία ο Αριστίδης
Μανωλάς στο μέσον με την σύζυγό του που κατοικούν στο Phillps Burg
Αμερικής, με τον ιατρό Δημήτρη Κρητικό και την σύζυγό του.
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