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Δεκαπενταύγουστος....
Η εορτή της Κοίμησης
της Θεοτόκου...
Παναγία μου, Κυρά μου, Μάνα
μας....
Γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος
Κυριάκος Αναστ. Μανέττας

Τρίτη 21/08/2018
Ολόκληρο το διάγγελμα του
Αλέξη Τσίπρα στην Ιθάκη:
«Σήμερα στην πατρίδα μας
ξημερώνει μια καινούργια μέρα.
Μια μέρα ιστορική.
Τα μνημόνια της λιτότητας,
της ύφεσης, και της κοινωνικής
ερήμωσης, επιτέλους τελείωσαν.
Η χώρα μας ανακτά το δικαίωμα
της, να ορίζει αυτή τις τύχες και
το μέλλον της.
Σαν μια κανονική ευρωπαϊκή
χώρα.
Χωρίς εξωτερικούς
καταναγκασμούς.
Χωρίς άλλους εκβιασμούς.
Χωρίς άλλες θυσίες του λαού
μας.
Ο τόπος μας είναι κλειστός,
τον κλείνουν οι δυο μαύρες
Συμπληγάδες, λέει ο ποιητής.
Αυτές τις Συμπληγάδες αφήσαμε
πίσω μας.
Γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι
η ιστορία της.
Τα επιτεύγματα, οι αγώνες αλλά
και οι οδύνες.
Αυτά δηλαδή που καθόρισαν τη
διαδρομή της στην πορεία των
αιώνων.
Μια διαδρομή που δεν ήταν
ποτέ εύκολη.
Αλλά είχε πάντα προορισμό.
Ακόμα και στις πιο σκοτεινές
μέρες, στις πιο μεγάλες
φουρτούνες.

Κληρικός-Εκπαιδευτικός, εφημέριος ιερού ναϋδρίου Αγίας Ειρήνης
και Τριών Ιεραρχών Παν/μίου Αιγαίου
κομμάτι της καθημερινότητας.
Η δημοκρατία ευτελίστηκε.
Τραπεζίτες έγιναν
πρωθυπουργοί και υπουργοί
έγιναν τραπεζίτες.
Φασιστικές συμμορίες, βγήκαν
από τις κρυψώνες τους μετά από
60 χρόνια.
Μια χώρα σε διαρκή κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης.
Κι ένας λαός, όμως, που ποτέ
δεν αποδέχτηκε τη μοίρα που
του επιφύλασσαν οι ισχυροί.
Και έγραψε νέες σελίδες
αντίστασης
Αυτός ο λαός, πριν από τριάμισι
χρόνια πήρε μια ιστορική
απόφαση.
Να πάρει το τιμόνι της χώρας
από αυτούς που την οδήγησαν
στα βράχια.
Και να το δώσει σε νέους
καπετάνιους.
Αναλάβαμε αυτή την βαριά
ευθύνη.
Με σθένος, αποφασιστικότητα
αλλά και σεβασμό στις θυσίες
του λαού μας.
Δεν πορευτήκαμε με
βεβαιότητες. Παρά μόνο με μία.
Αυτή που μας όρισαν οι
Ελληνίδες και οι Έλληνες:
Να βγάλουμε τη χώρα από τη
στενωπό των μνημονίων και της
αέναης λιτότητας.

Η Ελλάδα βίωσε από το 2010,
τη σύγχρονη Οδύσσειά της.
Μέσα σε πέντε χρόνια,
συνέβησαν πρωτοφανή
πράγματα για μια χώρα σε καιρό
ειρήνης.

Περάσαμε από κύματα πολλά
για να φτάσουμε σήμερα στον
προορισμό μας.
Το πλήρωμα άλλαξε.
Άλλοι φοβήθηκαν τα κύματα,
άλλοι προτίμησαν να τα
δαμάσουν.

Χάθηκε το 25% του εθνικού μας
πλούτου.
3 στους 10 έμειναν άνεργοι.
6 στους 10 νέους, επίσης.
Υλοποιήθηκαν μέτρα λιτότητας
65 δις.
Η βία και η καταστολή, έγιναν

Ακούσαμε πολλές φορές τις
Σειρήνες της ματαιότητας.
Ότι τα πράγματα στην Ελλάδα
δεν πρόκειται να αλλάξουν.
Και τα μνημόνια θα είναι για
πάντα εδώ.
Ότι δεν έχει νόημα να

αντιστέκεσαι όταν απέναντι σου
στέκονται οι Λαιστρυγόνες και
οι Κύκλωπες.

Δεκαπενταύγουστος σήμερα. Γιορτάζει η Χριστιανοσύνη. Το Πάσχα
του καλοκαιριού. Η Κοίμηση της Θεοτόκου. Δεν υπάρχει μέρος

Τα θεριά που η μικρή και
αδύναμη Ελλάδα δεν θα
μπορούσε να νικήσει.
Τίποτα από αυτά, όμως, δεν
λύγισε την προσπάθειά μας.
Και αυτό γιατί, οι άνθρωποι που
μόχθησαν για να φτάσουμε στον
προορισμό, δεν ήταν πια στο
περιθώριο.
Δεν ήταν πια κλεισμένοι στο
αμπάρι, χωρίς φωνή, χωρίς
ελπίδα.
Αλλά ήταν στο τιμόνι. Μαζί
μας.
Και στα δύσκολα ήταν αυτοί
που το κράτησαν σφιχτά.
Ελληνίδες, Έλληνες,

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ !2)

Αναγέννηση από τις στάχτες
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ

Σήμερα είναι μια μέρα
λύτρωσης.
Είναι όμως και η αφετηρία μιας
νέας εποχής.
Και σε αυτή την αφετηρία, δεν
θα διαπράξουμε την ύβρι να
αγνοήσουμε τα διδάγματα της
Ελλάδας των μνημονίων.
Δε θα αφήσουμε τη λήθη να μας
παρασύρει.
Δεν θα γίνουμε λωτοφάγοι.
- Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ
τις αιτίες και τα πρόσωπα
που οδήγησαν τη χώρα στα
μνημόνια.

Ο ελληνικός αθλητισμός έφερε νέα χαμόγελα στην Ελλάδα.
Στεφανίδη (από αριστερά πάνω), Κυριακοπούλου, Τεντόγλου,
Παπαχρήστου, Γκολομέεβ (από αριστερά κάτω), Τσιτσιπάς και
Χρήστου, όλοι τους, με τις προσπάθειές τους, μας σήκωσαν λίγο
ψηλότερα.

Τη φοροασυλία του μεγάλου
πλούτου, τη γενικευμένη
διαπλοκή και διαφθορά,
την ασυδοσία μιας σειράς
επιχειρηματικών και εκδοτικών
ομίλων που για χρόνια
θεωρούσαν ότι η χώρα τους
ανήκει, τον κυνισμό και την
περιφρόνηση μιας πολιτικής ελίτ

«Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις», ισχυρίζεται σε βιβλίο του
ο Ουμπέρτο Εκο, αλλά ο Ιταλός δημοσιογράφος – συγγραφέας και
διανοητής δεν είχε σκεφθεί τον αθλητισμό. Ο φετινός Αύγουστος,
σα να ήθελε να διαχωρίσει τη θέση του από τον «μαύρο» Ιούλιο,
έφερε ειδήσεις που ανοίγουν ένα παράθυρο αισιοδοξίας στο μέλλον.
Νέα παιδιά, φορώντας τα γαλανόλευκα, αγωνίστηκαν σε κορυφαίες
διοργανώσεις και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα σε μία χώρα που
ακόμα μετράει πληγές από τις φονικές πυρκαγιές.
Είναι οι «φτωχοί συγγενείς» του αθλητισμού, δεν έχουν ούτε την
προβολή, ούτε τις αμοιβές και, φυσικά, ούτε τις συνθήκες
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(Συνέχεια από σελίδα 1)
η οποία νόμισε ότι η Ελλάδα είναι
φέουδο και οι Έλληνες πειθήνιοι
υπήκοοι της.
- Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτούς
που λοιδόρησαν και απαξίωσαν την
Ελλάδα και τους Έλληνες,
επειδή τόλμησαν να μη
συναινέσουν στην υλοποίηση ενός
νεοφιλελεύθερου πειράματος που θα
κρατούσε για δεκαετίες.
- Δεν θα ξεχάσουμε όμως και
αυτούς που στάθηκαν στο πλευρό
των Ελλήνων και της Ελλάδας στα
δύσκολα.
Πρόσωπα και πολιτικές δυνάμεις
από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Που αντιστάθηκαν σθεναρά στα
σχέδια για έξοδο και τιμωρία της
Ελλάδας.
Διότι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα
για την Ευρώπη σημαίνει πολλά
περισσότερα από δημοσιονομικά
μεγέθη, .

και το λαό ξανά στα αμπάρια.
Όσοι έφτιαξαν κατ’ εικόνα και καθ’
ομοίωση τους, την Ελλάδα της
διαφθοράς, της διαπλοκής και της
εξουσίας των λίγων.
Αυτοί που θέλουν να μπορούν
ανενόχλητοι να φοροδιαφεύγουν, να
παρασιτούν εις βάρος του δημοσίου
συμφέροντος, έχοντας τις off shore
τους και τις καταθέσεις τους στο
εξωτερικό.
Αυτοί που θεωρούν εαυτούς
υπεράνω κάθε νόμου και κανόνα
ενός κράτους δικαίου.
Και που τρέμουν στην ιδέα μιας
ανεξάρτητης δικαιοσύνης.
Δεν πρόκειται να αφήσουμε την
Ιθάκη στα χέρια τους.
Τώρα που φτάσαμε στον
πολυπόθητο προορισμό μας, έχουμε
τη δύναμη να φτιάξουμε τον τόπο
μας όπως του αξίζει.
Οι πολυμήχανοι Έλληνες, γράψαμε
με αγώνα και θυσίες το τέλος των
μνημονίων.

Δε θα ξεχάσουμε τίποτα από όσα
ζήσαμε γιατί δεν είναι απλά η ύλη
για τους ιστορικούς του μέλλοντος.

Από σήμερα, ξεκινάμε με όραμα και
αποφασιστικότητα, για τη νέα εποχή
της πατρίδας μας.

Αλλά είναι τα εφόδια μιας χώρας
που γράφει τη νέα σελίδα της
ιστορίας της, σε χρόνο ενεστώτα.

Με σύνεση και ευθύνη να μη
ξαναγυρίσουμε πίσω στην
Ελλάδα των ελλειμμάτων και της
χρεοκοπίας.

Φτάσαμε στον προορισμό μας,
βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά
δεν τελειώσαμε εδώ.
Νέες μάχες είναι τώρα μπροστά μας.

Αλλά και με τόλμη για την
αναγέννηση της Ελλάδας

Οι σύγχρονοι μνηστήρες είναι εδώ
και στέκονται ακόμα απέναντι.

Για μια πατρίδα ισότητας,
δημοκρατίας και κοινωνικής
δικαιοσύνης.

Είναι όσοι επιθυμούν να δουν το
καράβι ξανά να θαλασσοδέρνεται

Γιατί η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή».

Μητσοτάκης: Η νέα παράσταση Τσίπρα
προκαλεί θλίψη και οργή
21 Αυγούστου 2018
H Καθημερινή
.....Χαρακτηρίζει τη δήλωση του
πρωθυπουργού από την Ιθάκη
«νέα σημερινή παράσταση που
προκαλεί μόνο θλίψη και οργή.
Δεν συνεχίζει μόνο να λέει
ψέματα. Ακόμη και σήμερα,
που θα έπρεπε να πρυτανεύει
η αυτογνωσία και η ενότητα
απέναντι στις προκλήσεις του
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μέλλοντος, επιμένει να διχάζει
τους Έλληνες.
Σκηνοθετεί και πάλι ψεύτικα

γεγονότα, όπως έκανε το βράδυ
της 23ης Ιουλίου. Τότε που, σε
απευθείας τηλεοπτική μετάδοση,
ακούγαμε τις διαβεβαιώσεις
των υπουργών του ότι όλα
έβαιναν καλώς, ενώ την ίδια
ώρα δεκάδες συνάνθρωποί μας
καίγονταν στο Μάτι».
Ασκώντας κριτική για την
διαχείριση της τραγωδίας
αναφέρει ότι «ο κ. Τσίπρας
ακόμη δεν έχει ζητήσει
συγγνώμη για την πρωτοφανή
αυτή τραγωδία, έστω από
ντροπή ή φιλότιμο. Ό,τι έκανε
με τις φωτιές, το επαναλαμβάνει
σήμερα με την οικονομία. Για
αυτό, σε μια μόνο φράση μπορώ
να συμφωνήσω μαζί του.
Οι Ελληνες δεν είναι λωτοφάγοι.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».
Αναφερόμενος στις θετικές
δηλώσεις από τον διεθνή χώρο
εκτιμά ότι «σε αυτό άλλωστε
οφείλεται και η ανακούφιση
κάποιων Ευρωπαίων
αξιωματούχων, καθώς η
Ελλάδα έχει αναλάβει και
νέες δεσμεύσεις χωρίς όμως
να ζητάει άλλα δανεικά. Το
πρόβλημα πλέον είναι μόνον
δικό μας και όχι δικό τους».
Περιγράφει την βασική πολιτική
του θέση ότι «δεν πρόκειται
να βγούμε από την κρίση, όσο
υπάρχει η σημερινή κυβέρνηση
που επιμένει δογματικά στο
παράλογο μείγμα φόρων και
εισφορών υπονομεύοντας την
οικονομία και το εισόδημα
των πολιτών. Και δεν θα
γίνει καλύτερη η ζωή των
Ελλήνων αν δεν αποκτήσουμε
αποτελεσματική δημόσια
διοίκηση, σύγχρονο κοινωνικό
κράτος, ανταγωνιστική παιδεία
και ασφάλεια για όλους».
Κλείνοντας επαναλαμβάνει το
αίτημά του για πολιτική αλλαγή:
«Ποιος πιστεύει ότι αυτά
μπορεί να τα κάνει η σημερινή
παρέα του Μαξίμου; Κανείς.
Εξαπάτησαν, δοκιμάστηκαν και
απέτυχαν. Για αυτό η πολιτική
αλλαγή είναι επιβεβλημένη.
Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο
για χάσιμο. Αξίζουμε καλύτερα.
Ενωμένοι, με αλληλεγγύη, με
τη δύναμη της αλήθειας και
αφήνοντας πίσω τα ψέματα,
μπορούμε να πάμε επιτέλους την
πατρίδα μας μπροστά».
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Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης
Τετάρτη 29/08/2018
Πραγματοποιήθηκε μετά τις 14:00 η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον
του Προέδρου της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλου και παρουσία του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα.
Τον πολιτικό όρκο επέλεξαν οι κυρίες Γεροβασίλη, Ζορμπά και Νοτοπούλου, και οι κύριοι Χαρίτσης, Καλογήρου,
Κουβέλης, Σαντορινιός, Πιτσιόρλας, Ρήγας, Κρέτσος, Δημαράς και Γιαννακίδης.
Το θρησκευτικό όρκο επέλεξαν οι κυρίες Ξενογιαννακοπούλου, Παπακώστα, Χρυσοβελώνη, Κόλλια-Τσαρουχά και
Τελιγιορίδου, και οι κύριοι Αραχωβίτης και Μπόλαρης.
Η ορκωμοσία για όσους επέλεξαν το θρησκευτικό όρκο, τελέστηκε από τον Επίσκοπο Κλήμης και αρχιγραμματέα
της Ιεράς Συνόδου.
Το υπουργικό συμβούλιο θα διεξαχθεί πιθανόν αύριο, Πέμπτη.
Από τις πρώτες που έφτασαν, η νέα υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Κατερίνα Νοτοπούλου.
Η νέα υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ολγα Γεροβασίλη στις πρώτες δηλώσεις της: «Μεγάλη πρόκληση το
θέμα της ασφάλειας, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Η ασφάλεια των πολιτών είναι λαϊκό δικαίωμα. Η
εμβάθυνση της Δημοκρατίας θα συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας» είπε μεταξύ άλλων.
Ο νέος υπ. Εσωτερικών Αλέξανδρος Χαρίτσης αρκέστηκε να πει: «Δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, Η πρόκληση
είναι μεγάλη το γνωρίζουμε και θα ανταποκριθούμε».
Ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης δήλωσε: «Θα παλέψουμε η αγροτική ανάπτυξη να βρει τη θέση
που της αξίζει».
Πηγή: kontranews.gr

Καρέ-καρέ η υποδοχή των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών
H Kαθημερινή 15-08-2018
Eπειτα από 167 ημέρες στις φυλακές της Αδριανούπολης οι δύο
Έλληνες στρατιωτικοί επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα.
Ας σημειωθεί, πως οι δύο Ελληνες στρατιωτικοί αφέθηκαν
ελεύθεροι την Τρίτη έπειτα από απόφαση τουρκικού δικαστηρίου.
Ξημερώματα της Τετάρτης επέστρεψαν στη χώρα μας.
Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος
και ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος μετέβησαν
στην Αδριανούπολη, με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος και
συνόδευσαν τους δύο στρατιωτικούς στην πτήση της επιστροφής.
Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 3:19 τα ξημερώματα του
Δεκαπενταύγουστου στη Θεσσαλονίκη, με τον υπουργό Αμυνας
Πάνο Καμμένος και τον αρχηγό ΓΕΣ Αλκιβιάδη Στεφανή να
υποδέχονται τους Έλληνες Στρατιωτικούς. Εκεί τους περίμεναν
ακόμη οι γονείς τους, ενώ κατά την αποβίβασή τους στρατιωτικό
άγημα απέδωσε τιμές.
Δείτε εικόνες από την άφιξή τους:
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Εικόνες που σοκάρουν: Η στιγμή που οι ληστές
του Φιλοπάππου επιτίθενται σε τουρίστριες

4

Κυριακή 26/08/2018

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τους τρεις αλλοδαπούς που συνελήφθησαν για το έγκλημα στου
Φιλοπάππου.
Την ίδια ώρα εγείρονται ερωτηματικά για την ελλειπή αστυνόμευση σε μια περιοχή που η
εγκληματικότητα τέτοιου τύπου οργίαζε.
Οπως αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, οι τρεις δράστες που επιτέθηκαν στον Νικόλα
Μουστάκα και τον οδήγησαν στο θάνατο, πέντε ημέρες πριν, είχαν επιτεθεί σε δυο Γερμανίδες
τουρίστριες, ακριβώς στο ίδιο σημείο και με ακριβώς τον ίδιο τρόπο.
Οι δύο Πακιστανοί και ο
Ιρακινός πλησίασαν τις
δύο κοπέλες που κάθονταν
στην άκρη του βράχου
απολαμβάνοντας τη θέα,
τις έσυραν λίγο πιο μέσα
και σε απόσταση 2 μέτρων
από το χείλος του γκρεμού,
εκτυλίχθηκε μια μεγάλη μάχη
ανάμεσα στη μια Γερμανίδα
και στους δύο αλλοδαπούς
ληστές.
Η άλλη Γερμανίδα τη γλίτωσε,
καθώς δεν κρατούσε τσάντα. Είχε όλα τα πράγματά της στην τσάντα της φίλης της. Ετσι, οι αλλοδαποί
δεν ασχολήθηκαν καν μαζί της. Ωστόσο, στην κοπέλα με την τσάντα επιτέθηκαν άγρια προσπαθώντας
να της αποσπάσουν την τσάντα.
Ο 17χρονος συλληφθείς ήταν
εκείνος που προσπαθούσε να
της αποσπάσει την τσάντα από
τα χέρια. Φαίνεται μάλιστα, ότι
ο ανήλικος, σε όλες τις ληστείες
τέτοιου τύπου που είχε κάνει η
συμμορία των αλλοδαπών, να
είχε... ειδικότητα στο να αποσπά
τις τσάντες από γυναίκες.
Ο 25χρονος Ιρακινός, πάλι,
κρατούσε τα χέρια της κοπέλας,
ενώ ο 28χρονος Πακιστανός
στέκεται δίπλα, παρατηρώντας
το χώρο, εκτελώντας ουσιαστικά

χρέη τσιλιαδόρου.
Η δεύτερη τουρίστρια, όση ώρα η φίλη της έδινε μάχη για να γλιτώσει την τσάντα της, σήκωσε τη
φωτογραφική της μηχανή και άρχισε να φωτογραφίζει τους αλλοδαπούς, με στόχο να φοβηθούν και να
φύγουν.

Υστερα από λίγο η συμμορία κατάφερε να αποσπάσει την τσάντα της τουρίστριας και να εξαφανιστεί,
ενώ οι δυο κοπέλες κατευθύνθηκαν αμέσως στο ΑΤ Ακροπόλεως για να καταθέσουν. Εκεί κατέθεσαν και
τις φωτογραφίες των αλλοδαπών που έβγαλαν.

Αυτές οι φωτογραφίες, χρησιμοποιήθηκαν για την αναγνώριση των
δραστών της δολοφονίας του Νικόλα Μουστάκα. Οι αστυνομικοί
τις έδειξαν στην Πορτογαλίδα φίλη του 25χρονου και εκείνη
αναγνώρισε ανεπιφύλακτα τους δράστες. Μάλιστα, ο ένας από
αυτούς, ο 28χρονος, φορούσε την ίδια μπλούζα που φορούσε στην
επίθεση κατά του Νικόλα Μουστάκα.
Να σημειωθεί ότι όπως αποκαλύπτεται, η συμμορία των τριών
αλλοδαπών βρίσκεται πίσω από τουλάχιστον 10 επιθέσεις-ληστείες
στην ίδια περιοχή και με τρόπο ίδιο με αυτό που ακολουθήθηκε στο
έγκλημα του Δεκαπανταύγουστου.
Και οι τρεις δράστες ήταν σεσημασμένοι, οι δύο για κλοπές και ο
ένας για παράνομη είσοδο στη χώρα. Ο 17χρονος, μάλιστα, είχε
συλληφθεί και είχε αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να
εμφανίζεται στο ΑΤ Ομόνοιας μια φορά την εβδομάδα, αν και ήταν
αγνώστου διαμονής. Αποκαλύψεις που γεννούν ερωτηματικά, την
ώρα που η εγκληματικότητα φουντώνει και ολόκληρες περιοχές είτε
μετατρέπονται σε άβατα, είτε καλύπτονται από ένα πέπλο φόβου στα
μάτια των πολιτών.
Πηγή: kontranews.gr

Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)

Το γραφικό και φυσικό περιβάλλον και η μεγαλοπρέπεια των μοναστηριών
μας προσελκύει τους ευσεβείς πιστούς να τα επισκέπτοναι συχνά. Ιδιαίτερα
στις πανηγύρεις τους.

Χιλιάδες προσήλθαν στις Πανηγύρεις των Μοναστηριών μας στον Καναδά

Οι φετινές πανηγύρεις ήταν πραγματικά εξαιρετικές. Η Ιερά μας
Μητρόπολη εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στις Γερόντισσες Θέκλα και
Αλεξία, στις Αδελφές και σε όλους τους εθελοντές για την άρτια οργάνωση
των πανηγύρεων.

Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate

Χιλιάδες ευλαβείς Ορθόδοξοι πιστοί
προσήλθαν για μία ακόμη φορά
στις Ιερές μας Μονές της Παναγίας
Παρηγορήτισσας στο Μόντρεαλ, στις
22 και 23 Αυγούστου και του Αγ.
Κοσμά του Αιτωλού στο Τορόντο, στις
23 και 24 Αυγούστου.
Όπως είναι παράδοση, ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο
κ. Σωτήριος προεξήρχε στον Μ.
Εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία
σε κάθε Μοναστήρι αντίστοιχα,
ταξιδεύοντας στο Μόντρεαλ και βόρεια
του Τορόντο για να συμπροσευχηθεί με
τους συγκεντρωμένους πιστούς και να
κηρύξει το Θείο Λόγο.
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής (OCA) κ. Ειρηναίος συλλειτούργησε στην
Παναγία Παρηγορήτισσα, ενώ ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας κ. Μητροφάνης
συλλειτούργησε στο Μοναστήρι του Πατροκοσμά.
Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν για τις Ιερές Ακολουθίες που τελέστηκαν σύμφωνα με το αγιορείτικο τυπικό.
Τη Θεία Κοινωνία μετέδωσαν ο Μητροπολίτης, οι Επίσκοποι και οι Ιερείς. Προσήλθαν κατά εκατοντάδες οι πιστοί
να μεταλάβουν τα Άχραντα Μυστήρια.
Οι ομιλίες προκάλεσαν πνευματική ανάταση. Η βυζαντινή ψαλμωδία ήταν κατανυκτική. Η συμμετοχή των πιστών
συνέδεσε όλους σαν μια ευλογημένη κατά Χριστόν οικογένεια. Αρκετοί ευλαβείς Ιερείς έλαβαν μέρος. Πολλοί
προσήλθαν με προσκυνητές από τις ενορίες τους.
Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη της Ι.Μ. Παναγίας Παρηγορήτισσας Γερόντισσα Θέκλα και η Οσιωτάτη Καθηγουμένη
της Ι.Μ. Πατροκοσμά Γερόντισσα Αλεξία, μαζί με τις Αδελφότητές τους οργάνωσαν τα πάντα θαυμάσια. Μετά
τις Ιερές Ακολουθίες προσφέρθηκαν κεράσματα και παρετέθησαν επίσημες τράπεζες, σύμφωνα με την μοναχική
παράδοση.

Πάνω απ’ όλα, δοξάζουμε και τιμούμε τον Τρισάγιο Θεό που ευλόγησε τον
Καναδά με αυτές τις πνευματικές οάσεις: τις Ιερές Μονές της Παναγίας
Παρηγορήτισσας και του Πατροκοσμά.
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ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΤΟΛΗ: «ΟΥΚ ΑΔΙΚΗΣΕΙΣ»
Ίσως ακατάλληλο για αναγνώστες με
κλειστά μυαλά.
Γραφει ο Καθηγητης Γιωργος Γκεκας
INSERT 1: Στη πράξη οι πολλοί επιδιώκουν
«τα καλά και συμφέροντα» όχι «τες ψυχές
ημών» αλλα τα καλά και συμφέροντα «τες
τσέπες ημών».
INSERT 2: Αν δεν υπάρχει μετά θάνατον
αξιολόγηση, βαθμολόγηση, και
απονομή θεϊκής δικαιοσύνης τότε
γιατί να είσαι δίκαιος επί της γης?
Μήπως θα ηταν αδικία να είσαι
δίκαιος επί της γης αν δεν υπάρχει
θεϊκή δικαιοσύνη στη μετέπειτα
ζωη?
Όλου του κόσμου οι νόμοι και
οι κανόνες στη καθημερινότητα
της επίγειας ζωής δεν μπορούν να
αποκλείσουν την αδικία.
Η αδικια ειναι η ιδία η ζωη. Η
αδικία είναι δεδομένη και εκ των
ουκ άνευ.
Άλλωστε είναι το δικαίωμα
του άνθρωπου στην αδικία που
ανάγκασαν τους πολιτισμένους
λαούς να δημιουργήσουν κανόνες
δικαιοσύνης και δικαστήρια.
Η αδικία και το δίκαιο είναι
ο καθημερινός στίβος όπου ο
άνθρωπος/αγωνιστής μάχεται να
επιβιώσει.
Στο ζωικό βασίλειο κάθε ζώο
πολεμάει για να επιβιώσει,
σκοτώνει, τρώγει, και εκτοπίζει
το άλλο. Το μεγάλο ψαρί τρώει το
μικρό, αυτή είναι η αλήθεια και η
πραγματικότητα.
Στο φυτικό βασίλειο κάθε ρίζα
φυτού μάχεται να καλυψει το
γονιμο έδαφος, να τραφεί και να
μεγαλώσει. Τα υπόλοιπα φυτά
φυτοζωούν η και αργοπεθαίνουν
στη αδικία, στη σκιά των μεγάλων
δένδρων.
Στους ανθρώπους για να είσαι
δίκαιος πρέπει να νικήσεις την
εφεση που έχεις να «νικήσεις», να
πράξεις αντίθετα απ’ ότι η ίδια η
φύση που σε επιτάσσει: να αρπάξεις
ότι κάλο για τη πάρτη σου. Δηλαδή
για να είσαι δίκαιος πρέπει να
επιλέξεις να υποφέρεις εσυ η ενα
αγαπημενο σου προσωπο για να μην
αδικήσεις η βλάψεις, κάποιον άλλο.
Αυτό άλλωστε είναι το δίκαιο και
το σωστό.
Αλλά όταν βρίσκεις δύσκολη την
επιβίωση σου τι κάνεις; Τα ξεχνάς
όλα και κοιτάς το συμφερον σου.
Ότι σε συμφέρει είναι το δίκαιο!
Επιλέγεις λοιπόν πιο λάθος θα
κάνεις και χρεώνεσαι το ανάλογο
αντίτιμο. Αν επιλέξεις με γνώμονα
το τι σε συμφερει, τι είναι καλό για
σένα το συγγενή, το φίλο γείτονα,
το πατριώτη το συνθρησκο αδικείς
άλλους . Συνάμα υποτίθεται πως
πιστεύεις σε μια θρησκεία που
δεν θέλει να αδικείται κανένας. Αν
επιλέξεις με γνώμονα την αγάπη
προς συνάνθρωπο, και το σωστο
τοτε αδικεις τον εαυτο σου που
θελει να υποστηρίξει εσένα, το
συγγενή, φίλο, γείτονα, πατριώτη,
συνθρησκο!
Πού, πότε και πως είναι τα λοιπόν
όρια της αδικίας? Που είναι η
μαγική τομή μεταξύ του να
αδικήσεις άλλους για να νικήσεις
την αδικία εναντίον σου η να
αδικήσεις τον εαυτό σου για να
μη αδικήσεις άλλους? Δυστυχώς
δεν μπορούμε να υπολογίσουμε με
ακρίβεια τα όρια της αδικίας.
Στην ουσία δεν είσαι δίκαιος γιατί
είσαι απολυτά δίκαιος αλλά επειδή
προσπάθησες να είσαι δίκαιος!
Ακόμη και αν ηταν να σκοτώσεις
για χάρη του «Αληθινού Θεού
σου» -όπως κάνουν φανατικοί
Μουσουλμάνοι φωνάζοντας «ο
Αλλάχ είναι μεγάλος» -δεν είναι
βέβαιο ότι ο Θεός σου (Αλλάχ) θα
σε κρίνει σαν δίκαιο ανθρωπο.
Δεν θα υπήρχε αδικία μονο αν
ο καθένας φροντίζε τον άλλον
αντί τον εαυτόν του. Μονο αυτή
η συμπεριφορά του «αγαπάτε
αλλήλους» δεν δημιουργεί

αδικία διότι ο γνώμονας καλής
συμπεριφοράς είναι η αγάπη και
η φιλανθρωπία. Η αγάπη και η
φιλανθρωπία εκτοπίζει την αδικία.
Είσαι ταπεινός αν υπολογίζεις
ίσους τους ταπεινότερους, εισαι
ευγενής αν θεωρείς ίσους τους
κατώτερους . Είσαι επαναστάτης
αν θέλεις οι κατώτεροι, να είναι
ίσοι με τους ανώτερους. Αντίθετα
είσαι υπερήφανος αν θέλεις να είσαι
ανώτερος από τους ανώτερους.
Οι περισσότεροι από μας δεν
μπορούμε ν’ αντέξουμε στην
αδικία. «Δίκαιοι» μερικές φόρες
γίνονται άδικοι και «άδικοι»
γίνονται δίκαιοι. Αυτοί που είναι
«δίκαιοι» είναι ευκολότερο να
επιστρέψουν στο δίκαιο μετά την
αδικία απ ότι είναι οι «άδικοι»
να γίνουν δίκαιοι! Αν πέσεις από
ψηλά στα χαμηλά είναι ευκολότερο
να μπορέσεις να σηκωθείς ξανά
γιατί ήσουν στα ψηλά και ξέρεις.
Αν είσαι στα χαμηλά δύσκολα να
απογειωθείς για να φτάσεις κάπου
που δεν ήσουν ποτε και δεν το
γνωρίζεις.
Γιατί να είσαι «δίκαιος»? Διότι αυτό
είναι το σωστό και αν υπάρχει Θεός
η δικαιοσύνη θα σ’ ωφελήσει μετά
θάνατον .
Μα αν δεν υπάρχει μετά θάνατον
αξιολόγηση, βαθμολόγηση, και
απονομή θεϊκής δικαιοσύνης τότε
γιατί να είσαι δίκαιος επί της γης?
Μήπως θα ηταν αδικία να είσαι
δίκαιος επί της γης αν δεν υπάρχει
θεϊκή δικαιοσύνη στη μετέπειτα
ζωη?
Αυτό το δίλημμα παίρνει πολύ
συζήτηση και το αφήνω σε σας να
αποφασίσετε.
Το γεγονός πάντως είναι ότι δεν
υπάρχει εντολή: «ουκ αδικήσεις».
Παράξενο τώρα που το φιλοσοφώ
αλλα οι δέκα εντολές δεν λένε
τίποτα περί αδικίας!
Η φύση του άνθρωπου είναι
ταυτόχρονα δίκαιη και άδικη.
Στο βάθος της ψυχής του κάθε
άνθρωπος γνωρίζει ποιο είναι το
δίκαιο και ποιο είναι το άδικο . Στη
πράξη όμως επιδιώκει «τα καλά και
συμφέροντα» όχι «τες ψυχές ημών»
αλλα τα καλά και συμφέροντα «τες
τσέπες ημών».
Είναι στην φύση της φύσης του
άνθρωπου να είναι έτσι Είναι δίκαιο
στην φύση να υπάρχουν τα πάντα
και στα πάντα συμπεριλαμβάνεται
και η αδικία. Η αδικία δεν είναι
τίποτα άλλο απ την ελευθερία να
κανεις μεν το καλλίτερο αλλα καμιά
φορά και το άδικο. Η ελευθερία
εμπεριέχει την επιλογή του δίκαιου
αλλα και του αδίκου. Μπορείτε να
φανταστείτε δίκαιο και άδικο χωρίς
την ελευθερία της επιλογής; .
Λοιπόν, εσύ τι θα κανεις Θα βγάλεις
πτερά και θα πετάξεις ψηλά με το
δίκαιο η θα βαρύνεις με την αδικία
και θα πέσεις, και θα βυθιστείς στο
άδικο?
Έχεις τη δυνατότητα να α
δημιουργήσεις μία δύναμη ανώτερη
από τη φύση, με ήθος για το
ανώτερο και δικαιότερο από το ήθος
του χαμηλού ενστίκτου του αδίκου
και του συμφέροντος ?
Ας μεταφερθούμε για λίγο απ το
ατομικό στο κοινωνικό τομέα. Τι
κάνει ένας λαός για να επιβιώσει
όταν αδικείται; Τι πρέπει να κανεις
ο αδικημένος τα τελευταία χρονια
Ελληνικός λαός? Ότι και να κάνει
είναι δέσμιος της επιλογής του.
Ό,τι και να κάνει θα είναι λάθος.
Να «σκοτώσει» για το δίκαιο του
για τις αξίες του? Ο πόλεμος κάθε

είδους πόλεμου είναι λάθος γιατί
οι πόλεμοι εξ ορισμού είναι λάθος.
Αν δεν «σκοτώσει» μνημόνια,
ευρώ, θεσμούς, δανειστές για να
σώσει αυτούς που υποφέρουν

περισσότερο πάλι θα είναι λάθος.
Μήπως το άδικο ενός προσωρινού
πόλεμου για διαχρονική ειρήνη
μετέπειτα αξίζει το κόπο? Μήπως
αυτή είναι η λύση στο δίλημμα?

Μήπως τελικά σας υπερφόρτωσα
σημερα με τις φιλοσοφίες μου και
θέλετε κατι πιο ανάλαφρο?
ΟΚ σταματώ να γράφω και ανοίγω
τη τηλεόραση κάνετε το ιδιο!

Αποζημίωση για την κράτηση του
στην Τουρκία ζητά ο Γερμανός
δημοσιογράφος
Αντιμετωπίζει δίκη στην Τουρκία κατηγορούμενος για τρομοκρατία
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 ΤΟ ΒΗΜΑ
Ο ανταποκριτής της γερμανικής
εφημερίδας Die Welt Ντενίζ
Γιουτζέλ, ο οποίος αντιμετωπίζει
δίκη στην Τουρκία κατηγορούμενος
για τρομοκρατία, θα προσφύγει στη
δικαιοσύνη με αίτημα να του δοθεί
αποζημίωση για την κράτησή του
στη χώρα αυτή.
Ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει
και την τουρκική και την γερμανική
υπηκοότητα, είχε συλληφθεί στην
Τουρκία τον περσινό Φεβρουάριο
και είχε αφεθεί ελεύθερος περίπου
έναν χρόνο μετά. Τώρα προσφεύγει
αξιώνοντας αποζημίωση 1
εκατομμυρίου τουρκικών λιρών
(περίπου 152.000 δολάρια) για την
κράτησή του στην Τουρκία, σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter αργά χθες το βράδυ της γερμανικής πτέρυγας
των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα.
Η δίκη του με την κατηγορία της τρομοκρατίας, της προπαγάνδας και της στάσης έχει οριστεί να ξεκινήσει
στις 25 Σεπτεμβρίου, προσθέτει στην ανάρτησή της η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
επικαλούμενη τον δικηγόρο του Γιουτζέλ, Βεϊσέλ Οκ.
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Κολιοί με μανιτάρια και σάλτσα μουστάρδας στο φούρνο
ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά

Μοσχαράκι ραγού με μελιτζάνες
Το ραγού είναι φαγητό κατσαρόλας με κρέας ή
κοτόπουλο, λαχανικά και πηχτή σάλτσα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 25/08/2016
Φωτογραφία: Παναγιώτης Μπελτζινίτης, εκτέλεση
συνταγής-food styling: Στέλιος Μαστοράκος
ΥΛΙΚΑ (για 4 άτομα)
8 μικρές τσακώνικες μελιτζάνες, σε μεγάλα κομμάτια
300 ml σπορέλαιο, για το τηγάνισμα
800 γρ. μοσχαρίσιο κρέας (ελιά), κομμένο σε κύβους
των 5 εκ.
100 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
4 καρότα, σε ροδέλες
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
5 ώριμες ντομάτες, σε κυβάκια
1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
500 ml ζωμό λαχανικών σπιτικό ή από βιολογικό κύβο
4 κόκκους μπαχαριού
αλάτι
½ ματσάκι μαϊντανό,
ψιλοκομμένο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Αλατίζουμε και τηγανίζουμε τις
μελιτζάνες σε καυτό σπορέλαιο.
Τις βγάζουμε σε πιατέλα με
απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Τις μεταφέρουμε σε σχάρα και τις
αφήνουμε να στραγγίξουν.
Αλατοπιπερώνουμε το κρέας. Σε βαθιά κατσαρόλα με βαρύ πάτο
ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και, όταν κάψει,
σοτάρουμε τα κομμάτια του κρέατος, γυρίζοντάς τα από όλες τις
πλευρές, μέχρι να ροδίσουν και να μην κολλάνε στον πάτο της
κατσαρόλας.
Προσθέτουμε το κρεμμύδι και τα καρότα και συνεχίζουμε το
σοτάρισμα για 2 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφί χρώμα το κρεμμύδι.
Προσθέτουμε το σκόρδο και το σοτάρουμε για 1 λεπτό ακόμη. Στη
συνέχεια, ρίχνουμε τις ντομάτες και τον πελτέ και ανακατεύουμε
καλά. Προσθέτουμε τον ζωμό λαχανικών ώστε να καλύψει το
κρέας και ρίχνουμε το μπαχάρι. Μόλις το φαγητό πάρει βράση,
χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε
να σιγοβράσει για περίπου 45 λεπτά, ώσπου να μαλακώσει το κρέας.
Προσθέτουμε τις μελιτζάνες και αφήνουμε να μαγειρευτούν μαζί για
ακόμη 10 λεπτά. Σερβίρουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό.
Πηγή: TO BHMA

Κολοκυθάκια με αβγά και τυρί
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 04/10/2010
Προετοιμασία: 5 λεπτά, εκτέλεση: 10 λεπτά
Υλικά για 2 ατομα
1 φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο
2 κολοκυθάκια, σε καρεδάκια
4 κ.σ. ελαιόλαδο
100 γρ. ξινοτύρι
μερικά φύλλα δυόσμου
4 αβγά
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ανακατεύουμε το κρεμμυδάκι με τα κολοκύθια. Ζεσταίνουμε
ελαφρώς το ελαιόλαδο, σ΄ένα τηγάνι και τα τηγανίζουμε για περίπου
4 λεπτά ή έως ότου αρχίσουν να παίρνουν χρώμα. Προσθέτουμε το
ξινοτύρι, τον δυόσμο και τα φέρνουμε μια βόλτα. Ρίχνουμε τα αβγά
ένα ένα, προσεκτικά για να μη σπάσουν οι κρόκοι, και τηγανίζουμε
για ακόμη 5 λεπτά. Αλατοπιπερώνουμε και σερβίρουμε με φρέσκο
ζεστό ψωμί.
Tip
Μία κουταλιά της σούπας κάππαρη θα δώσει πιο πικάντικη γεύση.
Πηγή: TO BHMA

•
4 κολιοί των 300 γρ. περίπου o καθένας,
καθαρισμένοι
•
4 μεγάλα μανιτάρια πορτομπέλο ή 300 γρ. μανιτάρια
της αρεσκείας μας, σκουπισμένα με νοτισμένη πετσέτα και
κομμένα στα 4 (αν χρησιμοποιήσουμε μικρά μανιτάρια, τα
αφήνουμε ολόκληρα)
•
αλάτι
Για τη σάλτσα μουστάρδας
•
2 σκελίδες σκόρδου, καθαρισμένες και κομμένες σε
λεπτές φέτες
•
1½ κουτ. γλυκού ρίγανη ξερή, τριμμένη
•
50 ml μουστάρδα πικάντικη
•
4 κουτ. σούπας χυμός λεμονιού (ή όσο λεμόνι μάς αρέσει)
•
1/8 κουτ. γλυκού μπούκοβο, καυτερό
•
2 κουτ. γλυκού μπούκοβο, γλυκό
•
70 ml ελαιόλαδο αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 220° C. Αλατίζουμε τα ψάρια, τα βάζουμε σε μέτριο ταψί και
απλώνουμε τριγύρω τους τα μανιτάρια.
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά της σάλτσας και περιχύνουμε ομοιόμορφα τα ψάρια και τα
μανιτάρια.
Βάζουμε στο φούρνο και ψήνουμε για 15 λεπτά, μέχρι να γίνουν τα ψάρια, αλλά να μη στεγνώσουν.
Σερβίρουμε με δροσερή πράσινη σαλάτα με ελιές και πιπεριές τουρσί. Στο ποτήρι μας ένα πλούσιο
πλην φρέσκο και χωρίς βαρέλι Chardonnay θα τα καταφέρει μια χαρά.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

«Σαγανάκι» φούρνου με μελιτζάνες και μετσοβόνε
ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά (μεζές για 8 άτομα - σε ταψί 24 εκ.)
•
2 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες,σε φέτες πάχους 0,5 εκ.
•
2 μέτριες ντομάτες, σε ψιλά καρέ (με τα ζουμιά τους)
•
1/2 σκελίδα σκόρδου, λιωμένη
•
1/2 φλιτζ. τσαγιού φύλλα φρέσκου βασιλικού, ψιλοκομμένα (ή μαϊντανού)
•
250 γρ. μετσοβόνε, τριμμένο στη χοντρή πλευρά του τρίφτη, ή άλλο καπνιστό τυρί της
αρεσκείας μας
•
3 αυγά
•
100 ml φρέσκο γάλα
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•
30 ml ελαιόλαδο + ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
•
αλάτι (με φειδώ - είναι αλμυρό το τυρί), πιπέρι
Διαδικασία
Αλατίζουμε τις μελιτζάνες και τις αφήνουμε σε ένα σουρωτήρι για 30 λεπτά, να ξεπικρίσουν.
Παράλληλα, ανακατεύουμε σε ένα μπολ την ντομάτα με το σκόρδο, το βασιλικό, το ελαιόλαδο, λίγο
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και τα αφήνουμε στην άκρη.
Ξεπλένουμε τις μελιτζάνες και τις στεγνώνουμε καλά πιέζοντάς τες με χαρτί κουζίνας. Ρίχνουμε σε ένα
μεγάλο τηγάνι τόσο λάδι ώστε να καλύψει το 1/3 του σκεύους και το ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά.
Τηγανίζουμε τις μελιτζάνες (σε δόσεις) για περίπου 2 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να μαλακώσουν και
να ροδίσουν. Τις βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και τις αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας να
στραγγίξουν από το περιττό λάδι. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160° C.
Σε ένα μπολ χτυπάμε με το σύρμα τα αυγά με το γάλα και αλατοπίπερο, μέχρι να αφρατέψουν.
Στρώνουμε τις φέτες μελιτζάνας στο ταψί με τέτοιο τρόπο ώστε η μία φέτα να καλύπτει την άλλη κατά
το ήμισυ.
Σκορπίζουμε ομοιόμορφα το μείγμα της ντομάτας, ρίχνουμε από πάνω το τυρί και περιχύνουμε με το
λιγοστό μείγμα των αυγών. Ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια του φαγητού.
Σερβίρουμε σε κομμάτια.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr
αβγά, χτυπημένα
Κεφτέδες λαχανικών 2αλάτι
και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 05/10/2010
Κεφτέδες λαχανικών
Προετοιμασία: 15’, Αναμονή: 20’ ,
Βράσιμο: 30’
Υλικά για 20 κεφτέδες
2 πατάτες, βρασμένες και
πολτοποιημένες
2 κολοκυθάκια, σε καρεδάκια
1 μελιτζάνα, σε καρεδάκια
1 πιπεριά κόκκινη, σε καρεδάκια
2 κ.σ. δυόσμο, ψιλοκομμένο
2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
150 γραμμ. φέτα

4 κ.σ. καλαμποκάλευρο
έ.π. ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
Διαδικασία
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά
μαζί σε ένα μεγάλο μπολ έως
ότου αποκτήσουμε ένα σφιχτό
μείγμα. Πλάθουμε τους κεφτέδες
και τους αφήνουμε για 20 λεπτά
σκεπασμένους στο ψυγείο να
σφίξουν. Τους τηγανίζουμε σε
μπόλικο ελαιόλαδο και από τις δύο
πλευρές μέχρι να πάρουν χρυσαφί
χρώμα.
Πηγή:ΤΟ ΒΗΜΑ

Remembering hundreds of lives
and recognizing community and
first responders on International
Overdose Awareness Day 2018
Global event follows Vancouver’s second highest month of overdose deaths in 2018
City of Vancouver August 31, 2018
Approximately 833 people have lost their lives in Vancouver to a
suspected overdose since the start of 2016, the year a public health
emergency was announced by the provincial government, with July
seeing Vancouver’s second highest number of overdose deaths in a
single month for 2018.
Today - Friday, August 31, International Overdose Awareness Day –
City Hall will light up purple as the City remembers those who have
died and thanks the front line workers who work tirelessly every day
to save lives as the toxicity of street drugs continues to increase.
“Today, we honour all of the people whose lives were ended tragically and abruptly by deadly street drugs in our city,” says Mayor Gregor Robertson. “These senseless deaths have left a trail of
devastation in our community, but Vancouver is a resilient city and
we won’t stop fighting for lifesaving measures - access to addictions
treatment, clean opioids and essential health supports. While this
public health crisis continues to take a heavy toll on our city, we
need to recognize the heroic efforts of our front line workers who are
out there every day saving lives.”
Reports show that the majority of overdose deaths occur inside,
when people are alone. The City is committed to continuing to work
with partners to reduce stigma around drug use – by reducing stigma, society is more likely to understand addiction is a health issue
and people are less likely to use drugs where there is no one around
to help.
The crisis has also put a strain on Vancouver Fire and Rescue
Services who are dealing with more overdose response calls than
ever before – calls have increased by 150 per cent since 2015. The
City thanks all those working on the front line, including peer first
responders, who demonstrate incredible commitment and compassion every day.
The City has worked with partners to implement life-saving efforts
in recent years and funded various initiatives to mitigate the impacts
of the overdose emergency in 2017 including:
•
Projects, programs and events to address stigma and support
access to a clean drug supply
•
Employment support and resourcing to various organizations
including an additional three-person VFRS medic unit in the Downtown Eastside to support a rapid response to overdoses
•
Innovative equipment such as BC Centre on Substance Use
(BCCSU) drug checking machine

Press Release: Civil liberties watchdog asks Supreme
Court of Canada for speedier trial on assisted dying
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August 28, 2018
VANCOUVER – Today, Tuesday, August 28, 2018, the BC Civil Liberties Association (BCCLA), announces that it
has asked the Supreme Court of Canada to hear its appeal seeking a faster trial on the constitutionality of Canada’s
assisted dying legislation.
The BCCLA is asking the Supreme Court to stop the government from re-litigating issues already decided in Carter
v. Canada, the landmark case that secured the right to a physician-assisted death for grievously and irremediably ill
Canadians. If the BCCLA is successful, the appeal will lead to a shorter trial – which will make it possible to bring
relief sooner to suffering Canadians.
The BCCLA says it is seeking prompt access to justice on behalf of sick and suffering Canadians.
“Every day matters for those in pain who await the outcome of this challenge to the government’s laws that are
trapping them in unbearable suffering,” says Grace Pastine, the BCCLA’s Litigation Director. “By enacting Bill
C-14, the government refused to follow the Supreme Court’s Carter decision, and left a whole group of Canadians
suffering without choice. The government should not be permitted to delay justice again by re-litigating Carter.”
The BCCLA launched its current legal challenge, Lamb v. Canada, in 2016 with Julia Lamb, a B.C. woman who
has Spinal Muscular Atrophy who has been in a wheelchair since age six and worries that her disease could cause
unbearable physical and mental suffering.
The lawsuit challenges the government’s assisted dying law, which restricts medical assistance in dying to Canadians
with terminal illness. The law does not permit assistance in dying for those who are suffering with no immediate end
in sight if their death is not “reasonably foreseeable”.
Canadians with diseases like spinal muscular atrophy, multiple sclerosis, spinal stenosis, locked in syndrome,
traumatic spinal injury, Parkinson’s disease and Huntingdon’s disease are not eligible for medical assistance in dying
under the new law.
In its leave application to the Supreme Court of Canada which was filed yesterday, Monday, August 27, 2018, the
BCCLA argues that that the federal government should be prevented from granting itself a retrial.
Jay Aubrey, Litigation Counsel with the BCCLA, stated: “Carter was a hard-fought victory that took many years,
hundreds of thousands of dollars, and the precious time and energy of Canadians who were suffering unbearably
from serious illnesses. Some of these people gave of their limited remaining life. Now the government seeks to
re-litigate the same issues that were decided in Carter, against people in the same situations of illness and unbearable
suffering. The BCCLA is asking the Supreme Court of Canada to prevent the government from this wasteful and
deeply harmful re-litigation.”
In June of 2017, the BCCLA asked the B.C. Supreme Court to prevent Canada from re-litigating in Lamb factual
findings already established in Carter. The BCCLA lost that application before the B.C. Supreme Court and the BC
Court of Appeal. The BCCLA now seeks leave to appeal this matter to the Supreme Court of Canada. The Supreme
Court chooses which appeals it will hear, and there is not an automatic right to be heard.
The BCCLA is represented by Sheila Tucker, Q.C. of Shapray Cramer Fitterman Lamer LLP and Joseph Arvay, Q.C.
and Alison Latimer of Arvay Finlay LLP. Michael Sobkin represents the BCCLA as an agent on this appeal.

Prime Minister announces action on British Columbia wildfires
Nanaimo, British Columbia - August 22, 2018
The Government of Canada stands with the people of British Columbia and will make every effort to support
Canadians who are dealing with the devastating effects of wildfires in the province.
In addition to support provided by the Canadian Armed Forces, the Prime Minister, Justin Trudeau, today announced the creation of a new ad hoc Cabinet committee to coordinate federal efforts to help the many communities affected by the wildfires raging through British Columbia.
The Ad Hoc Cabinet Committee on the 2018 BC Wildfires will meet as required to consider and coordinate
federal contributions and to support recovery and rebuilding efforts. The Committee will complement the on-theground efforts coordinated by the Government Operations Centre, and will work in partnership with Indigenous
leaders to make sure affected Indigenous communities have the support they need.
British Columbians can count on the full support of the Government of Canada as they deal with the devastation
caused by these wildfires and work to rebuild their communities.
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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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Fax:604-455-0723
Cell: 604-816-1367
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αναγέννηση από τις στάχτες
(Συνέχεια από σελίδα 1)
προπόνησης που
διαθέτουν οι
συνάδελφοί τους
σε μπάσκετ και
ποδόσφαιρο. Ομως,
καταφέρνουν να
σηκώνουν την
ελληνική σημαία
στους υψηλότερους
ιστούς, σε παγκόσμια
και ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα, όπως
έκαναν το βράδυ
της περασμένης
Πέμπτης, η Κατερίνα Στεφανίδη
και η Νικόλ Κυριακοπούλου στο
επί κοντώ, αλλά και προχθές η
Βούλα Παπαχρήστου στο τριπλούν,
η οποία κατέκτησε το χρυσό
μετάλλιο με άλμα στα 14,60 μ.
«Δεν θα με ακούσετε να κλαίγομαι
για τις συνθήκες προπόνησης. Θα
συνεχίζω να προσπαθώ», δήλωνε
χαρακτηριστικά στην «Κ» ο
πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος
Μίλτος Τεντόγλου.

Και δεν είναι ο μοναδικός
που προσπαθεί. Σε γήπεδα με
χαλασμένα ταρτάν, σε γυμναστήρια
χωρίς κλιματισμό, σε παμπάλαια
ιστιοπλοϊκά σκάφη προπονείται
η νέα γενιά του ελληνικού
αθλητισμού. Κάποιοι υποστήριζαν
ότι μετά το 2004 η χώρα μας
θα σβηστεί από τον παγκόσμιο
αθλητικό χάρτη. Μία κάμψη
υπήρξε. Παρά την οικονομική
κρίση, τα «μωρά του 2004»
αποτελούν τους σημερινούς αθλητές
υψηλού επιπέδου.
«Πρόκειται για παιδιά που έχουν
γεννηθεί από το 1996 έως το

των χορηγών της προπονείται στα
Γκραν Κανάρια και συγκαταλέγεται
στις κορυφαίες του κόσμου. Στα 470
των ανδρών, μπορεί από το Ααρχους
να μην ήρθε πρόκριση (σ.σ. θα
ακολουθήσουν και άλλες ευκαιρίες),
αλλά το δίδυμο των Βασίλη
Παπουτσόγλου – Γιάννη Ορφανού
(25 και 28 ετών) την έχασε για,
μόλις, τρεις βαθμούς. Ελπίδες για το
μέλλον έχουμε και στην ιστιοσανίδα
(RSX), με τη 19χρονη Κατερίνα
Δίβαρη και τον 18χρονο Λεωνίδα
Τσορτανίδη να παίρνουν το…
βάπτισμα του πυρός.
Στη Γλασκώβη πραγματοποιήθηκε
και το Ευρωπαϊκό της κολύμβησης.
Ο 21χρονος Απόστολος Χρήστου
και ο 25χρονος Κριστιάν Γκολομέεβ
ανέβηκαν στο βάθρο, στα 100 μ.

Στις ελληνικές επιτυχίες του
ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του
Βερολίνου προστέθηκε και το
ασημένιο μετάλλιο της Μαρίας
Μπελιμπασάκη. Η Κρητικοπούλα
επέστρεψε στην πρώτη της αγάπη,
τα 400 μ. και κατέκτησε την πρώτη
της διεθνή διάκριση, το ασημένιο
μετάλλιο.
Την πρώτη εβδομάδα του

Αυγούστου διεξήχθησαν στο
Όρχους της Δανίας τα Παγκόσμια
Πρωταθλήματα των ολυμπιακών
κατηγοριών ιστιοπλοΐας. Στα 470,
οι Μαρία Μπόζη και Ραφαηλίνα
Κλωναρίδου, 22 και 23 ετών,
αντιστοίχως, έφεραν στη χώρα
μας την πρώτη πρόκριση για τους
Ολυμπιακούς. Στο παρελθόν, οι
αθλήτριες είχαν καταφύγει μέχρι
και σε έρανο για να συνεχίσουν τον
αθλητισμό. «Πρέπει να προσπαθείς
και να μην το βάζεις κάτω. Τα
προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ.
Δυστυχώς, δεν θα πάμε στο τεστ της
Ιαπωνίας γιατί δεν έχουμε χρήματα.

υπτίως και στα 50 μ. ελευθέρως.
Ελπιδοφόρες ήταν οι εμφανίσεις
και άλλων νέων κολυμβητών
μας, καθώς και των αθλητών
των καταδύσεων. Στην πόλη της
Σκωτίας, ο Λευτέρης Πετρούνιας
πρόσθεσε στη συλλογή του το
τέταρτο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο.
Ο πρωταθλητής των κρίκων δεν
ανήκει στη νέα γενιά, είναι 27
ετών, αλλά βρίσκεται σε άριστη
κατάσταση και μπορεί να μείνει σε
υψηλό επίπεδο, τουλάχιστον, μέχρι
τους Ολυμπιακούς του Τόκιο.
Στις αυγουστιάτικες χαρές
του αθλητισμού θα πρέπει να
προσθέσουμε και τον Στέφανο
Τσιτσιπά. Ο 19χρονονος, ο οποίος
σήμερα έχει γενέθλια, έγινε ο
νεαρότερος αθλητής στην ιστορία

του ATP που επικράτησε σε
τέσσερις αντιπάλους ΤΟΠ10 σε
ένα τουρνουά καθώς απέκλεισε τον
Τιμ (Νο 8), τον θριαμβευτή του
Γουίμπλεντον Νόβακ Τζόκοβιτς
(Νο 10), τον Ζβέρεφ (Νο 3) και
τον Αντερσον (Νο 6) και σήμερα
το βράδυ (11.00) αγωνίζεται στον
τελικό του Rogers Cup.
Στην εκπνοή του καλοκαιριού
θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα σκοποβολής. Η Αννα
Κορακάκη μπορεί τον Αύγουστο
του 2016 να έγινε «χρυσή»
ολυμπιονίκης, τα 22 χρόνια της,
όμως, δίνουν υποσχέσεις για
πολλά χρόνια πρωταθλητισμού
και για πολλούς... Αύγουστους με
ευχάριστες ειδήσεις.
Πηγή: Η Καθημερινή 13-08=2018

Εθνική Εφήβων Πόλο: Αποθέωση
στην άφιξη για το χρυσό μετάλιο
Από δεκάδες κόσμου που βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 20/08/2018 ΤΟ ΒΗΜΑ

Η Εθνική ομάδα πόλο των εφήβων χάρισε μεγάλες στιγμές σε όλους τους Έλληνες με την κατάκτηση
του χρυσού μεταλλίου που έγινε στην Ουγγαρία.
Τα χρυσά παιδιά της Εθνικής μας ομάδας επέστρεψαν σήμερα (20/08/2018) το μεσημέρι στην Αθήνα
έχοντας στο στήθος τα μετάλλιά τους και γνώρισαν την αποθέωση από δεκάδες κόσμου που βρέθηκε
στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Έμεινε όρθιος στο Μπέρνλι ο Ολυμπιακός και πανηγύρισε την πρόκριση
Στους ομίλους του Europa League θα βρεθεί ο Ολυμπιακός, που αναδείχθηκε
ισόπαλος με 1-1 κόντρα στην Μπέρνλι στην Αγγλία και σε συνδυασμό με το 3-1 του
πρώτου αγώνα εξασφάλισε την πρόκριση
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 30/08/2018
Την πρόκριση στους ομίλους του Europa League πανηγύρισε στο «Turf Moor» ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέσπασε
ισοπαλία με 1-1 από την Μπέρνλι, αποτέλεσμα που σε συνδυασμό το 3-1 του πρώτου αγώνα τον οδηγεί στην
κλήρωση της Παρασκευής.
Η Μπέρνλι μπήκε φουριόζα στον αγωνιστικό χώρο και από το πρώτο λεπτό έδειξε ότι θα διεκδικήσει τη μεγάλη
ανατροπή. Οι Αγγλοι είχαν τον πλήρη έλεγχο και δημιουργούσαν όποτε ήθελαν ευκαιρίες μπροστά στην εστία του
εξαιρετικού Γιαννιώτη. Στο 23′ οι γηπεδούχοι έχασαν την πρώτη κλασική φάση όταν ο ΜακΝίλ έκλεψε την μπάλα
από τον Ομάρ έβγαλε τη σέντρα, αλλά ο Βόουκς δεν κατάφερε με το κεφάλι να την στείλει στα δίχτυα.
Στη σωρεία ευκαιριών της Μπέρνλι είναι αξιοσημείωτη και η φάση του 44′ όταν ο Βόουκς με πλασέ έστειλε την
μπάλα ελάχιστα έξω.

2001. Μέσα από οργανωμένη
δουλειά βγαίνει η νέα γενιά των
πρωταθλητών μας. Οι πρωταθλητές
δημιουργούνται με πολύ κόπο και
ιδρώτα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία.
Η δουλειά μας ξεκινάει από το
σωματείο, μέχρι να φτάσει το
παιδί σε υψηλότερο επίπεδο και
στα κέντρα υψηλού αθλητισμού.
Εχουμε πολλούς νέους αθλητές που
θα φέρουν επιτυχίες τα επόμενα
χρόνια. Εκτός από τα παιδιά
που είναι εδώ, υπάρχουν πίσω οι
Καραλής, Κυριαζής, Μουζενίδης
κ.ά.», είπε στην «Κ» ο εθνικός
προπονητής του στίβου Γιάννης
Κουτσιώρας.

Σκεφθείτε ότι δεν υπάρχουν
χρήματα ούτε για να πληρώσουμε
τον προπονητή μας τον επόμενο
μήνα», δήλωσε στην «Κ» η Μαρία
Μπόζη.
H Bούλα Παπαχρήστου με άλμα
14,60 μ. στο τριπλούν κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του
Βερολίνου.
Το δεύτερο «εισιτήριο» για τους
Ολυμπιακούς του Τόκιο ήρθε
από, επίσης μία νέα κοπέλα, την
22χρονη Βασιλεία Καραχάλιου. Η
αθλήτρια των Λέιζερ Ράντιαλ με
τη βοήθεια της οικογένειάς της και

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως το πρώτο, με την Μπέρνλι να πιέζει και να χάνει μεγάλες ευκαιρίες. Για την
ακρίβεια στο 48′ έφτασε μια ανάσα από το γκολ, αλλά το πλασέ του Βόουκς σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι.
Στο 82′ ο Βίντρα σε κενή εστία μετά από διώξιμο του Γιαννιώτη κατάφερε και έστειλε την μπάλα πολλά μέτρα
άουτ. Ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου επαληθεύτηκε για άλλη μια φορά. Ο Ολυμπιακός στην καλύτερη φάση
που δημιούργησε, στο 83′ σκόραρε με εκπληκτική ενέργεια του Ποντένσε.
Τρία λεπτά αργότερα ο Βίντρα σε μία φάση διαρκείας στη μικρή περιοχή του Γιαννιώτη έκανε το 1-1. Στη συνέχεια
δεν άλλαξε κάτι και ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τη μεγάλη πρόκριση.
Διαιτητής: Βίκτορ Κασάι (Ουγγαρία)
Κίτρινες κάρτες: 50′ Μπαρνς, 63′ Γουέστγουντ, 79′ Μπάρντσλεϊ, 88′ Μι – 67′ Τσιμίκας, 78′ Γιαννιώτης, 87′
Μπουχαλάκης
Μπέρνλι (Σον Ντάις): Χίτον, Μπάρντσλεϊ, Μι, Λονγκ, Τέιλορ, ΜακΝίλ (75′ Γουντ), Γουέστγουντ, Χέντρικ, Λένον
(75′ Κορκ), Βόουκς, Μπαρνς (65′ Βίντρα)
Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Γιαννιώτης, Ελαμπντελαουί, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τσιμίκας, Καμαρά,
Μπουχαλάκης, Χριστοδουλόπουλος, Φορτούνης (88′ Τοροσίδης), Ποντένσε (90+4′ Σισέ), Γκερέρο (71′ Χασάν)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Αγαπητέ Πρόεδρε Ελληνικού Εθνικού Συμβουλίου Αμερικής,
αγαπητέ μας Βασίλη:
Χάρηκα πολύ που συναντηθήκαμε προ ημερών στο αεροδρόμιο του
Σικάγου.
Ευχαριστώ που οδήγησες από μακριά σε ώρα μεγάλης κυκλοφορίας
να έλθεις προς συνάντησή μας.
'Οπως ανέφερα, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Παιδεία στις 13 και
14 Οκτωβρίου προγραμματίζει ετήσια συνάντηση με εορταστικές
εκδηλώσεις. Αυτός είναι ένας καθιερωμένος θεσμός με το ξεκίνημα
του νέου ακαδημαικού έτους. Επιθυμία μας είναι περίπου τέλος
Σεπτεμβρίου κάθε έτος να πούμε ένα ευχαριστώ στους υποστηριχτές
μας και με την επίσκεψή των να εκτιμήσουν την πρόοδο που
επιτεύχθη ειδικά με το υπαίθριο Ελληνικό Θέατρο και το Μουσείο.
Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που επιθυμείτε τις ημέρες αυτές η
Παιδεία να φιλοξενήσει στους χώρους της και συνέδριο ΔΣ Εθνικού
Συμβουλίου Αμερικής. Αυτό είναι πολυ σημαντικό για την Παιδεία.
Όπως γνωρίζετε η Παιδεία προετοιμάζεται ο κοινός εορτασμός
2018 να είναι με θέμα την Αρχαία Ελληνική Διατροφή. Το δείπνο
θα είναι με αρχαία Ελληνικά φαγητά συμπεριλαμβανομένου και του
μέλανος ζωμού των Σπαρτιατών. Ο εορτασμός αυτός γίνεται επίσης
από κοινού με τον Οργανισμό Ελλήνων Εστιατόρων Πανγρηγόριαν
της Κοννέκτικατ και την Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Θα
μπορούσε να γίνει από κοινού και με άλλους οργανισμούς που
συνεργάζονται με την Παιδεία. Αυτό θα το γνωρίζουμε συντόμως.
Με την επιστολή αυτή η Παιδεία εκφράζει τις θερμές της
ευχαριστίες για την μεγάλη βοήθεια του Ελληνικού Εθνικού
Συμβουλίου που προσφέρει για μερικές δεκαετίες στα εκπαιδευτικά
προγράμματά της στην Κοννέκτικατ, άλλες Πολιτείες και στην
Ελλάδα.
Με εκτίμηση,
Ηλίας Τομάζος
Ilias Tomazos, Director
PAIDEIA Study Abroad Programs in Greece
Center for Hellenic Studies PAIDEIA
28 Dog Lane, P.O.BOX 818, Storrs, CT 06268
Tel/Fax: (860)429-8518; (860)906-8458 cell
In Greece: (22410)41115; 6947337501 cell
Email:ILIAS.TOMAZOS@UCONN.EDU
Email:PAIDEIA@SNET.NET
WWW.HELLENICSTUDIESPAIDEIA.ORG

ΝΕΟΛΑΙΑ - ΧΟΡΟΣ - ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ
ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Ανατολικού Βανκούβερ
προσκαλεί όλα τα παιδιά και νέους στα προγράμματα Νεολαίας,
Ελληνικού Χορού, και Κατηχητικού Σχολείου.
Το Κατηχητικό μας πρόγραμμα αρχίζει τη Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου
μετά την Θεία Κοινωνία.
Θα υπάρχουν δύο τμήματα νεολαίας και χορού, τα οποία θα
συνέρχονται Κυριακή (αρχίζοντας τη Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου
μετά το Κατηχητικό) και Δευτέρα (αρχίζοντας τη Δευτέρα, 17
Σεπτεμβρίου, στις 6:30 μ.μ.).
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
Κοινότητας στο www.GOEastVan.ca.
Σας περιμένουμε όλους! Καλή σχολική χρονιά!

Ο ψεύτης και ο κλέφτης αργά
η γρηγορα αποκαλύπτονται!
Το τελευταίο διάστημα, δανειολήπτες αποχωρούν από το
προστατευτικό πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, υπό τον φόβο της
αποκάλυψης περιουσιακών στοιχείων τους στοιχείων με την
άρση του τραπεζικού απορρήτου των δανειοληπτών του νόμου
Κατσέλη που θα ισχύσει από τις 15 Σεπτεμβρίου.
Το υποχρεωτικό άνοιγμα των περιουσιακών δεδομένων
των οφειλετών αποκαλύπτει τώρα τους στρατηγικούς
κακοπληρωτές, και αυτούς που σκόπιμα παραποίησαν την
οικονομική τους κατάσταση και απέκρυψαν περιουσία στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Αναμένεται ένταση του φαινομένου των παραιτήσεων από
το νόμο Κατσέλη στο διάστημα που απομένει μέχρι τις 15
Σεπτεμβρίου. Όπως έχω πει πολλές φορές δεν είναι μόνο οι 300
της βουλής οι σκάρτοι, είναι σε κάθε κομμάτι της ελληνικής
κοινωνίας και όλοι μαζί εξακολουθούν να τρώνε αυτά που δεν
δικαιουνται!
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Ο παράδεισος
Ήταν καμιά 10ρια άτομα στον
Αγ. Πέτρο για να τους στείλει
αναλόγως στην Κόλαση ή στον
Παράδεισο..
Αφού έστειλε σχετικά όλους
στην Κόλαση φτάνει και στον
τελευταίο τον οποίο τον έστειλε
στον Παράδεισο..
Πετάγεται ένας και του λέει...
- Καλά τρελός είσαι; Αυτός είναι
οδηγός λεωφορείου και περνάει
με κόκκινο, δεν υπολογίζει
τους πεζούς,τρέχει σαν
τρελός,παρανομεί καθημερινά
τον ΚΟΚ...κτλ
Και ο άγιος του απαντάει..
- Μπορεί,αλλά είναι ο μόνος
από όλους εσάς που στην βάρδιά
του κάνει 50 άτομα να κάνουν
τον σταυρό τους!

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;

2 καρέκλες σε ένα
εστιατόριο...
Είναι 2 καρέκλες σε ένα
εστιατόριο και τρώνε! Κάποια
στιγμή φωνάζει η μία καρέκλα:
-Γκαρσόν θα μας φέρεις τον
λογαριασμό;
-Δεν χρωστάτε τίποτα!
-Γιατί;
-Γιατί είσαστε στο Τσερνόμπιλ!
(Chair-no-bill)

Φίλοι από τα παλιά
Πετυχαίνει που λέτε ο γάιδαρος
τον παλιόφιλό του το άλογο
στον δρόμο.
Γ: Που είσαι ρε αρχηγέ πόσα
χρόνια έχω να σε δω χαθήκαμε.
Α: Άστα να πάνε φίλε χρόνια
και ζαμάνια. Δεν έρχεσαι μία
το βραδάκι από το σπίτι μου να
πιούμε κάνα τσιπουράκι να τα
πούμε;
Πάει λοιπόν ο γάιδαρος στο
σπιτι του αλόγου, πίνουν εκεί
τις τσικουδιές τους και τα λένε
και σε κάποια φάση του λέει το
άλογο: “άντε έλα να σου δείξω
και το σπίτι”, και αρχίζει την
ξενάγηση. Από δω το σαλόνι,
εδώ η κουζίνα, εδώ το μπάνιο
και μέσα η κρεβατοκάμαρα.
Διασχίζοντας το χωλ βλέπει ο
γάιδαρος ένα δωμάτιο γεμάτο με
τρόπαια και με κύπελλα.
“Τι είναι όλα αυτά;” ρωτάει ο
γάιδαρος.
Α λέει το άλογο αυτά είναι από
όταν ήμουν νέος και έτρεχα στον
ιππόδρομο και έβγαινα συνέχεια
πρώτος.
Τελειώνει λοιπόν η επίσκεψη
και προτείνει ο γάιδαρος να
ανταποδώσει τη φιλοξενία.
Στον δρόμο για το σπίτι του
σκεπτικός και λυπημένος
μονολογούσε “κοίτα πόσα
πράγματα έκανε στη ζωή του το
άλογο”, εγώ τίποτα, δεν θα έχω
τίποτα να του δείξω.

Φτάνει σπίτι, μπαίνει στο
Διαδίκτυο και παραγγέλνει
λοιπόν μία τεράστια αφίσα με
μια ζέβρα. Παραλαμβάνει μετά
απο λίγες μέρες τη φιγουράρει
στο σαλόνι και καλεί το άλογο
για δείπνο.
Έρχεται το άλογο, το ξενάγει και
ο γάιδαρος στο σπίτι, φτάνουν
στο σαλόνι και ρωτάει το άλογο:
“τι είναι αυτή η φωτογραφία;”
Και απαντάει ο γάιδαρος:
>
>
“Α είναι από τότε που
ήμουν νέος και έπαιζα στη
Γιουβέντους”.

Δυο ξανθιές στο ντους
Δυο ξανθιές είναι στο ντους
μετά το γυμναστήριο...
Λέει η μια στην άλλη... “δώσε
μου λίγο το σαμπουάν σου σε
παρακαλώ”...
“Μα γιατί” λέει η άλλη “αφού
το δικό σου είναι ακριβώς δίπλα
σου”...
“Ναι” της απαντάει η πρώτη,
“αλλά το δικό μου είναι για ξηρά
μαλλιά... και τα δικά μου είναι
ήδη βρεγμένα”

Το τσιπ των γυναικών
Σε όλες τις γυναίκες, μόλις
γεννηθούν, γίνεται μια μυστική
εμφύτευση ενός ειδικού
μικροτσίπ, που τις κάνει
ρομαντικές, μονογαμικές κι
αφοσιωμένες στον σύντροφό
τους.
Κάποιες όμως, καταφέρνουν
να βρουν σε ποιο σημείο του
κορμιού τους είναι το τσιπ.
Και με μια περίπλοκη εγχείρηση
το αφαιρούν.
Έτσι απολαμβάνουν πλέον τον
έρωτα και το σεξ με πολλαπλούς
εραστές, χωρίς να νιώθουν
τύψεις ή ενδοιασμούς.
Είναι οι λεγόμενες
«Ξετσίπωτες».

Έξυπνος και χαζός
Πάει ένας έξυπνος σε ενα χαζό
και του λέει:
-Θα κάνουμε ερωτήσεις ο ένας
στον άλλον, για κάθε μία που θα
απαντάς λάθος θα μου δείνεις
1 euro, και για κάθε μια που
θα σου απαντάω εγω λάθος θα
σου δείνω 10 euro επειδή είμαι
έξυπνος.
-εε ΟΚ...
-Ωραία ποιά είναι η πρωτεύουσα
της Βραζιλίας;
-εε δε ξέρω, πάρε 1 euro
-Πόσα χρώματα έχει το ουράνιο
τόξο;

-εεε δε ξέρω, πάρε 1 euro
-Πότε έγινε η άλωση της
Κωνσταντινούπολης;
-εε δε ξέρω πάρε 1 euro
-Αντε ρώτα με και εσυ κάτι...
-εεε οκ...τι είναι πράσινο...
πετάει...και βγάζει καπνό;
-(σκέφτεται λίγο) Δε ξέρω! Πάρε
10 euro αλλά πεσ’μου τι είναι;
-εε δε ξέρω πάρε 1 euro...

*****
Η ξανθιά πιτσιρίκα ανοίγει την
πόρτα της κουζίνας και ρωτάει
τη μαμά της που μαγειρεύει.
-Μπορεί μανούλα ένα κοριτσάκι
δέκα χρονών να μείνει έγκυος;
-Φυσικά, όχι λέει η μητέρα της.
Τότε η πιτσιρίκα γυρίζει στους
φίλους και φωνάζει:
-Εντάξει παιδιά. Μπορούμε να
γ@μθούμ€ ελεύθερα.

Πόσους κόκκους άμμου έχει
η Σαχάρα;
Η δασκάλα στο σχολείο:
- “Όποιος απαντήσει στην
ερώτηση που θα κάνω θα
σχολάσει τώρα! Πόσους
κόκκους άμμου έχει η έρημος
Σαχάρα;” Κανένας δεν απαντά.
Την επομένη, η δασκάλα: “Πόσο νερό έχει ο Ατλαντικός
Ωκεανός;” Και πάλι κανένας
δεν απαντά. Την τρίτη μέρα,
η δασκάλα μπαίνει στην τάξη
και λέει: - “Όποιος απαντήσει
στην ερώτηση που θα κάνω
θα σχολάσει τώρα.” Τότε, ο
Μπόμπος της πετά μια σαϊτα
κι η δασκάλα ρωτά: - “Ποιος
το έκανε;” Και ο Μπόμπος
σηκώνεται, χαιρετά και φεύγει!

Ένα φαγητό που να αρχίζει
από “λ”
-”Λέει η δασκάλα στα παιδιά
να της πουν ένα φαγητό που να
αρχίζει από “λ”.
Σηκώνει χέρι η Αννούλα και
λέει “λουκουμάς”, σηκώνει ο
Κωστάκης και λέει “λουκάνικο”,
σηκώνει χέρι και ο Τοτός και
λέει “λάμπα”..
Μα η λάμπα Τοτέ δεν τρώγεται,
του λέει η δασκάλα, πως σου
ήρθε να την πεις;
Και λέει ο Τοτός: Ε να κυρία
ξέρετε κάθε βράδυ μετά το
φαγητό η μαμά πλένει τα πιάτα
και ο μπαμπάς ξαπλώνει στο
κρεβάτι και διαβάζει εφημερίδα.
Όταν τελειώσει η μαμά με τα
πιάτα της λέει ο μπαμπάς: σβησ’
τη λάμπα και έλα να την φας..
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TASTE OF DANFORTH - GREEK DAY

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας
των Ελλήνων εκπαιδευτικών
στον Καναδά για τη νέα σχολική
χρονιά, πραγματοποιείται
στο Τορόντο διημερίδα με τη
συνεργασία του Προγράμματος
Ελληνικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Τορόντο, του
Γραφείου Ελληνικής Παιδείας
της Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο
(Καναδά), και του Σύλλογου
Ελλήνων Εκπαιδευτικών του
Οντάριο.
Η διημερίδα πραγματοποιείται
στις 7-8 Σεπτεμβρίου στο Campbell Conference Facility Munk
School of Global Affairs and
Public Policy του Πανεπιτημίου
Τορόντο, με χορηγία της Ιεράς
Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά)

και στοχεύει στην υποστήριξη
του έργου των ελληνικών
σχολείων μέσα από σεμινάρια
για δασκάλους ελληνικής
γλώσσας που εργάζονται σε όλες
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Τμήμα του Πανεπιστημίου York
ανέπτυξαν το Course for Effective Teaching, ένα πρόγραμμα
36 ωρών για την πιστοποίηση
ελλήνων εκαπιδευτικών. Ως
υπεύθυνη του μαθήματος, η
Janette Holmes θα μοιραστεί
με αυτή την παρουσίαση

(Συνέχεια στη σελίδα 12)

Ο Δρ. Θεμιστοκλής Αραβοσιτάς θα είναι από τους εισηγητές των
σεμιναρίων για δασκάλους ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Τορόντο
τις σχολικές βαθμίδες και τύπους
ελληνόγλωσσων προγραμμάτων
(ημερήσια, Σαββατιανά,
απογευματινά, κοινοτικά, κλπ)
στον Καναδά. Το πρόγραμμα της
διημερίδας έχει ως εξής:
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου
(16:00-20:00)

Η καθηγήτρια Άννα
Χατζηπαναγιωτίδη επικεφαλής
κλιμακίου πανεπιστημιακών
για την επιμόρφωση ΕλληνοΚαναδών δασκάλων

Effective Teaching: Lessons
Learned’. Σε μια προσπάθεια
εξασφάλισης επαρκούς
επαγγελματικής εξέλιξης για
τους εκπαιδευτικούς ελληνικής
γλώσσας, το Ίδρυμα Ελληνικής
Κληρονομιάς (Hellenic Heritage
Foundation) και το Παιδαγωγικό

Εισήγηση του π. Αθηναγόρα
Ζηλιασκόπουλου (Διδάκτορα
και διευθυντή της Θεολογικής
Σχολής στο Τορόντο) με θέμα
«Η προσφορά του σχολείου και
της εκκλησίας στη διαμόρφωση
της οικογένειας». Η εισήγηση
θα αναφερθεί στις καθημερινές
πνευματικές αναζητήσεις
της σημερινής οικογένειας
οικοδομώντας τη συνεργασία
και τη στήριξη εκ μέρους της
εκκλησίας και του σχολείου.
Εισήγηση με θέμα
«Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση
στον Καναδά: Έρευνες,
προβληματισμοί και προτάσεις»
από το Δρ. Θεμιστοκλή

Αραβοσιτά που διδάσκει Νέα
Ελληνικά και Νεοελληνικό
Πολιτισμό στα πανεπιστήμια
University of Toronto και York
University. Η παρουσίαση
εστιάζει στα αποτελέσματα
ερευνών και δράσεων για την
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση
(Ε.Ε.) στον Καναδά που
διενεργήθηκαν την τελευταία
πενταετία. Συγκεκριμένα,
θα αναλυθούν πτυχές της
Ε.Ε. τόσο σε εκπαιδευτικό/
παιδαγωγικό επίπεδο όσο και σε
σχέση με τις οργανωτικές και
διοικητικές της δομές. Επίσης,
θα παρουσιαστούν δεδομένα
από τα προγράμματα ελληνικής
γλώσσας και πολιτισμού στα δυο
πανεπιστήμια του Τορόντο και
θα συζητηθούν προβληματισμοί
και προτάσεις για τη διατήρηση
της εθνογλωσσικής ζωτικότητας
του ελληνισμού στον Καναδά.
Εισήγηση της καθηγήτριας
Janette Holmes του York
University με θέμα ‘Course for

Μαρία Ξενικάκη (Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων
Εκπαιδευτικών Οντάριο), Σπύρος Βολονάκης (Διευθυντής
Γραφείου Παιδείας της Ι.Μ. Τορόντο-Καναδά), Μαρία
Λυχνάκη (Συντονίστρια Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης Καναδά),
Θεμιστοκλής Αραβοσιτάς (Καθηγητής Προγραμμάτων ελληνικής
Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Τορόντο και Γιορκ)

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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Δεκαπενταύγουστος....
Η εορτή της Κοίμησης
της Θεοτόκου...
(Συνέχεια από σελίδα 1)
της υφηλίου με τον πιο απλό
τρόπο αλλά και με πανηγύρεις
κοσμοσυρροής χιλιάδων πιστών,
που να μην τιμάται η χάρη της
και το πάντιμο όνομά ητς.
“Εν τη Γεννήσει την Παρθενία
εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει
τον κόσμον....” ακούγεται
όλο αυτό το διάστημα του
Αυγούστου. Και στις ιερές
παρακλήσεις κάθε απόγευμα
ψάλλουμε “Απόστολοι εκ
περάτων συναθροισθέντες
ενθάδε Γεσθημανή το χωρίον
κηδεύσατέ μου το Σώμα”. Ύμνοι
διαχρονικοί, ψαλμοί ατέλειωτοι,
δάκρυα, γέλια, γλέντια,
μοιρολόγια, εγκώμια, επιτάφιοι,
Ακολουθίες συνθέτουν το
μεγαλείο, της ιερής μνήμης
και εορτής της μεγαλόχαρης
της Θεοτόκου. Όλες οι
Θεομητορικές εορτές έχουνε τη
χάρη και την αξία τους.
Μα σαν την Κοίμηση της
Θεοτόκου, ούτε η Γέννηση,
ούτε ο Ευαγγελισμός, ούτε τα
Εισόδια, ούτε η Σύναξή της
μπορούν να συγκριθούν με την
θεία και ιερή Κοίμησή της.
Όπου γης Ορθόδοξοι Χριστιανοί
και όχι μόνον ενώνονται από
άκρη σε άκρη της γης σε χωριά,
σε νησιά, σε πόλεις, από την
μαρτυρική Ίμβρο μέχρι την
Σουμελά στο Βέρμιο, από την
Τήνο μέχρι την μαρτυρική
Κύπρο, τον Έβρο μας, το Αιγαίο
μας, η Παναγιά μας έχει την
τιμητική της. Ανταποκρίνεται
όπως η μάνα στα παιδιά
της έτσι και η Παναγία μας
αφουγκράζεται τους καϋμούς
και τις δεήσεις μας, στον Υιόν
και Θεόν της, στον Σωτήρα και
Λυτρωτή μας Χριστό.
Είμαστε από τη φύση μας
η Ελλάδα, πολύπαθος και
πονεμένος λαός. Η ιστορία,
η διαχρονική μας στάση στο
ιερό πρόσωπο της Θεοτόκου,
αυτό μας υπενθυμίζει. Η αγάπη
και η ευγνωμοσύνη μας είναι
οι συνεχείς ιερές παρεμβάσεις
στη ζωή μας και στην πορεία
μας σαν Έθνος. Εκατοντάδες
επωνυμίες τις έχουνε δοθεί.
Άξιον εστί, Γερόντισσα,
Πορταΐτισσα, Βρεφοκρατούσα,
Κύκκου, Φωτολάμπουσα στη
Δορά της Κύπρου, Τσαμπίκα,
Καθολική, Σκιαδενή, του
Χάρου, Σπηλιανή, Υψενή, κ.α.
Τα περισσότερα είναι τοπονύμια
της περιοχής ή του τόπου που
βρίσκεται, ή βρέθηκε η εικόνα
της, ή έγινε κάποιο θαύμα.
Οι μαύροι την θέλουνε μαύρη,
οι λευκοί, λευκή, οι κίτρινοι,
κίτρινη, ο κάθε λαός και
φυλή δική της, μα μία είναι η
χάρη της και ας έχει χιλιάδες
ονομασίες. Μία η δύναμή της.
Είναι παγκόσμια, επίκαιρη,
οικουμενική. Είναι μάνα.
Και τρέχει στον πόνο και στις
αγωνίες των παιδιών της.
Είναι συγκινητικό να λέμε
εμείς ότι ο κόσμος δεν πιστεύει,
χάλασε, κ.λπ. και συγχρόνως
χιλιάδες νέοι, νέες, μικρά
παιδιά, γέροντες, μεσήλικες,
άνδρες, γυναίκες, φτωχοί,
πλούσιοι, υγιείς, ασθενείς,

τρέχουν να την τιμήσουν και
να την προσκυνήσουν. Ένα
ωραίο έθιμο στη χάρη της είναι
οι “εννιαμερήτισσες” που με
μετάνοιες επί αιώνες, λένε
παρακλήσεις και μοιρολόγια
από την Καρδάμαινα και
την Κω γενικότερα στην
μεγαλόχαρη την Σπυλιανή της
Νισύρου. Μάγειροι, εθελοντές,
εθελόντριες μαγειρεύουν,
διακονούν, καθαρίζουν,
περιποιούνται στις πανηγύρεις
τους προσκυνητές.
Νιώθουν μίαν αύρα, μια
ξεχωριστή ευλογία ότι
προσφέρουν με αγάπη και
δωρεά μια μικρή υπηρεσία στη
χάρη της. Αν και κοιμήθηκαν
άγιοι μεγάλοι όπως ο Ταρσίζιος
που διακόνησε στη Ρώμη
την Θεία ευχαριστία στους
φυλακισμένους και θανατώθηκε,
ο Άγιος Γεράσιμος ο νέος
ασκητής της Κεφαλλονιάς,
ο άγιος Μερκούριος στις 15
Αυγούστου μεταφέρθηκαν την
επομένη της Κοίμησης της
Θεοτόκου στις 16 Αυγούστου
κάθε χρόνο να εορτάζονται.
Υπερέχει η Παναγία. Με το
άκουσμα Αύγουστος μήνας, όλοι
λένε, ο μήνας της Παναγίας.
Δεν ακούς τίποτα άλλο. Η
ημέρα της Κοίμησης της
Θεοτόκου είναι συγκλονιστικό
γεγονός στην εκκλησία μας.
Γιατί ο Χριστός μας πάνω
στον Σταυρό, έδωσε εντολή
στον αγαπημένο του μαθητή
τον Ιωάννη, να αναλάβει σαν
μητέρα του, υπό την προστασία
του, την Υπεραγία Θεοτόκο
μας. Μαζί στο σπίτι του Ιωάννη
η Παναγία έζησε 9 χρόνια. Η
Παναγία μας κοιμήθηκε 56
χρονών. Την πρόσεχε, την
ευλαβούταν πολύ ο Ιωάννης, ο
αδελφός του ο Ιάκωβος και η
μητέρα τους η Σαλώμη συγγενής
της Θεοτόκου. Όταν έφτασε
η ώρα για την αναχώριση
της Θεοτόκου, Άγγελος
Κυρίου, τρεις ημέρες πριν την
ειδοποίησε. Μεγάλη η χαρά της
Θεοτόκου που θα αντάμωνε τον
Υιό και Θεό της. Πήγε στο Όρος
των Ελαιών, όπου συνήθιζε να
προσεύχεται ο Χριστός. Γύρισε
στο σπίτι του Ιωάννη και τους
ανακοίνωσε το γεγονός της
κοίμησής της.
Όταν συμπληρώθηκε η τρίτη
ημέρα, από την ειδοποίηση του
Αγγέλου, η παράδοση λέγει ότι
οι Απόστλοι δεν βρισκόταν όλοι
σε ένα τόπο, αλλά κήρυτταν
σε διάφορα μέρη τον λόγο του
Θεού. Τότε ξαφνικά νεφέλη
τους άρπαξε και τους έφερε
στο κρεβάτι που ξαπλωμένη η
Παναγία περίμενε την Κοίμησή
της.
Όταν κοιμήθηκε συγκινημένοι
με Ύμνους και ψαλμούς την
κήδευσαν στην Γεσθημανή.
Μετά από τρεις ημέρες άνοιξαν
τον τάφο, και έκπληκτοι
διαπίστωσαν ότι η Θεοτόκος
αναστήθηκε και ανελήφθη στους
ουρανούς. Αδέλφια μου. Κάθε
χρόνο, κάθε στιγμή η Παναγία, ο
Χριστός μας γίνονται τα σημεία
αναφοράς μας.
Μετά από τα δυσάρεστα της

εθνικής μας τραγωδίας της
φονικής πυρκαγιάς στην Αττική,
Μαραθώνα, Μάτι η σκέψη μας
και η προσευχή μας εφέτος
στρέφεται στ’ αδέλφια μας,
που βρήκαν τέτοιο τραγικό
τέλος. Πόσα σπίτια χάθηκαν,
ανθρώπινες ζωές, περιουσίες,
πόσοι ζούνε, φιλοξενούμενοι ή
σε σκηνές... Πόσοι περιμένουν.
Πόση απελπισία, απόγνωση,
πόνος, πόνος.... πόνος. Σε Σένα
και πάλι Παναγιά μας και στον
Υιό και Θεό Σου προστρέχουμε.
Ανάπαυσε, ξεκούρασε τα
πνιγμένα και καμμένα κορμιά
ενός καλού ιερέως και 95 και
πλέον συνανθρώπων μας.
Παρέλαβέ τους στην αγκαλιά
σου Θεοτόκε. Σαν Μάνα γίνε
η σκέπη τους στον ουρανό,
και η παρηγοριά, το βάλσαμο
στους επιζώντες συγγενείς
και φίλους. Στους δύο
αξιωματικούς μας τον Δημήτριο
και τον Άγγελο, που αδίκως
από τους αιμοχαρείς Τούρκους
βρίσκονται φυλακισμένοι στην
Ανδριανούπολη. Παρηγόρα
τους και αυτούς και τους
συγγενείς τους. Σε ασθενείς,
σε σεισμόπληκτους, σε
καταδιωγμένους λαούς Συρίους,
Κυπρίους, στον κόσμο όλο βάλε
την σκέπη σου την κραταιά και
δώσε χαρά, ελπίδα, κουράγιο,
δύναμη, πίστη. Άλλοι φωνάζουν,
άλλοι κλαίνε, πολλοί μένουν
αμίλητοι, σιωπηλοί.

Στεφανίδη - Κυριακοπούλου: Ελπίζουμε
να προσφέραμε κάποια χαρά σε όλους
τους ανθρώπους

Με μια ματιά τους σου λένε
αυτό που καίει τα σωθικά τους.
Μεγαλόχαρη, τρέξε, πρόλαβε,
σώσε. Η χάρη σου, η δύναμη και
η πανταχού παρουσία σου, να
βοηθά τους απελπισμένους, την
πατρίδα μας, την Ελλάδα μας
και τον κόσμο όλο. Αμήν.

«Είχα πει από πριν ότι θα γίνει ένας συγκλονιστικός
αγώνας. Τον ευχαριστήθηκα πολύ και ευχαριστώ όλους
όσους με στήριξαν. Ήταν ένας φανταστικός αγώνας και
άρχισαν σιγά σιγά να μου βγαίνουν και υψηλά άλματα.
Ήταν ένας αγώνας απολαυστικός με πολλές ανατροπές.
Ήταν σημαντικό για μένα το μετάλλιο που κέρδισα αφού
επέστρεψα στο στίβο μετά τη γέννηση του παιδιού μου».

Πηγή: Η ΡΟΔΙΑΚΗ 15
Αυγούστου 2018

Αφιέρωσαν τα μετάλλιά τους στα θύματα
της πυρκαγιάς
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 10/08/2018 TO BHMA
Χαρούμενες και ενθουσιασμένες από την επιτυχία τους να
ανεβούν στα ψηλότερα σκαλοπάτια του βάθρου ήταν μετά
τον αγώνα τους στο επί κοντώ οι Κατερίνα Στεφανίδη και
Νικόλ Κυριακοπούλου.
Ελληνική επικράτηση στο άλμα επί κοντώ γυναικών
«Είναι μια μεγάλη επιτυχία η κατάκτηση των δύο
πρώτων θέσεων από εμένα και τη Νικόλ. Θεωρώ ότι είναι
σημαντικό να έχεις προετοιμαστεί καλά σε μεγάλους
αγώνες. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα, αφού
αντιμετώπισα πρόβλημα τραυματισμού στο ξεκίνημα της
σεζόν. Πίστευα ότι η Σιντόροβα θα πήγαινε για τα 4.85μ,
αλλά δεν τα κατάφερε. Ελπίζω να είμαι υγιής πρώτα απ΄
όλα και θα έρθουν και άλλες επιτυχίες», είπε η Κατερίνα
Στεφανίδη μετά τη νίκη της στον τελικό.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα θύματα από τις φωτιές.
«Ηταν πραγματικά πολύ περίεργο αυτή η τραγωδία να είναι
τόσο κοντά στο Ευρωπαϊκό. Εγώ τη βίωσα διαφορετικά
τη φωτιά σε σχέση με άλλους γιατί ήταν κοντά στο σπίτι
μου στην Παλλήνη και την βλέπαμε. Εκείνη την ημέρα
δεν πήγα προπόνηση επειδή ανησυχούσαμε για το τι
μπορεί να συμβεί. Η επιτυχία αυτή δεν θα φέρει πίσω τους
ανθρώπους, ούτε τα σπίτια και τα αυτοκίνητα που έχουν
καεί. Ελπίζουμε μόνο να προσφέραμε κάποια χαρά σε
όλους τους ανθρώπους».

Αφιερώνω το μετάλλιο στη μνήμη των ανθρώπων που
έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές της Αττικής, σε όλους
όσους με στήριξαν, την ομοσπονδία και τους χορηγούς
μου», είπε η Νικόλ Κυριακοπούλου.

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
(Συνέχεια από σελίδα 11)
συμβουλές και προτάσεις προς
τους εκπαιδευτικούς της ελληνικής
γλώσσας για τη βελτίωση των
διδακτικών τους προσεγγίσεων.
Θα ακολουθήσουν εισηγήσεις από
τις καθηγήτριες του Τμήματος
Επιστημών της Αγωγής στο
Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου
Δρ. Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, Δρ.
Άντρη Χ. Κωνσταντίνου, Δρ. Μαρία
Βασιλειάδου. Οι καθηγήτριες θα
πραγματευτούν ζητήματα που
αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό
και την ελληνική γλώσσα και τη
σχέση που έχουν μεταξύ τους.
Σαββατο 8 Σεπτεμβριου (9:0015:00)
Σεμινάριο της Δρ. Άννας
Χατζηπαναγιωτίδη με θέμα
«Κοινωνικοπολιτισμική δεξιότητα».
Η παρουσίαση εστιάζει σε ζητήματα
που αφορούν την ελληνική γλώσσα
και που πιθανώς δημιουργούν
προβλήματα κατά τη διδασκαλία
π.χ. γένος, άρθρο, ρηματική όψη,
γεωγραφική και κοινωνική ποικιλία,
δηλώσεις και συνυποδηλώσεις,
παραφράσεις, παρώνυμα, ορισμοί,
παροιμιακές εκφράσεις, λόγια
στοιχεία κ.α., τρόποι σύνταξης
διδακτικού γλωσσικού υλικού
με γνώμονα την επικοινωνιακή
προσέγγιση στη διδασκαλία. Θα
γίνει προσέγγιση της διδασκαλίας
μέσα από τις 4 δεξιότητες, όπως
αυτές περιγράφονται στο Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.
Σεμινάριο της Δρ. Άντρης

Κωνσταντίνου με θέμα «Θεατρικές
τεχνικές στη διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας». Το σεμινάριο
περιλαμβάνει ασκήσεις γνωριμίας,
σύνθεση ομαδικής ιστορίας,
δημιουργία ρόλου - μονόλογος,
δημιουργία θεατρικής σκηνής διάλογος, προτάσεις βιβλιογραφίας,
αναστοχασμός. Στόχος του
σεμιναρίου είναι να βοηθήσει
τους συμμετέχοντες/ουσες ώστε
να είναι σε θέση: Να εξηγούν τη
σημασία της διαθεματικότητας
στην εκπαιδευτική πράξη. Να
εμψυχώνουν με ενέργεια και
ενθουσιασμό θεατρικές ασκήσεις
που προάγουν την προφορική
έκφραση. Να προσαρμόζουν και να
επινοούν θεατρικές ασκήσεις στο
εκάστοτε διδακτικό αντικείμενο.
Να προωθούν στους μαθητές και
στις μαθήτεριές τους, μέσα από τις
θεατρικές τεχνικές, την παραγωγή
λόγου, τον διάλογο και τη χρήση
ευρύτερου λεξιλογίου.
Εργαστήριο της Δρ. Μαρίας
Βασιλειάδου με θέμα «Η
εικόνα ως αφετηρία ανάδυσης
λόγου». Το εργαστήριο έχει ως
πρωταρχικό στόχο να δώσει στους
συμμετέχοντες την ευκαιρία να
πειραματιστούν με πρακτικές
ασκήσεις μέσω της εικαστικής
διαδικασίας τόσο στην παραγωγή
του γραπτού αλλά και την
ανάπτυξη του προφορικού λόγου.
Παράλληλα στοχεύει να αναδείξει
την σημασία της ομαδικής εργασίας

για την προαγωγή του διαλόγου
αναπτύσσοντας μια πρωτοποριακή
μεθοδολογία μέσω της χρήσης της
εικόνας. Οι συμμετέχοντες/ουσες
θα ωφεληθούν αφού θα έχουν την
ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν
την εικαστική διαδικασία ως μια
διαφορετική προσέγγιση στην
διδακτική της γλώσσας.
Μετά την ολοκλήρωση των
σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες
εκαπιδευτικοί θα ξεναγηθούν στην
εντυπωσιακή Πτέρυγα Ελληνικών
Εκθεμάτων στο Royal Ontario
Museum
Σημειώνεται πως η συμμετοχή
στο παραπάνω πρόγραμμα είναι
εντελώς δωρεάν για Έλληνες
εκπαιδευτικούς απ’ όλα τα μέρη του
Καναδά. Αποτελεί μια σημαντική
πρωτοβουλία για την αναβάθμιση
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
που πρέπει να εκμεταλλευτούν
όλες οι ελληνικές κοινότητες και οι
υπεύθυνοι των ελληνικών σχολείων
για την επαγγελματική στήριξη του
διδακτικού τολυς προσωπικού.
Οι ενδιαφερόμενες/οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να
δηλώσουν τη συμμετοχή τους ή να
λάβουν περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνώντας με τον κ. Σπύρο
Βολονάκη, διευθυντή του Γραφείου
Ελληνικής Παιδείας Ιεράς
Μητροπόλεως Τορόντο (Καναδά)
στην ηλεκτρονική διέυθυνση:
spyros@volonakis.ca

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ

Δεκαπενταύγουστος: Πότε καθιερώθηκε
η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας -Τι
γιορτάζουμε
Ο Δεκαπενταύγουστος είναι η μέρα εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έχει ιδιαίτερη θέση στο εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας
καθώς συνδέεται άμεσα με τη μοναδικότητα του προσώπου της Παναγίας στο έργο «της εν Χριστώ
σωτηρίας» των ανθρώπων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη από τις γιορτές που καθιέρωσε η Εκκλησία
προς τιμήν της Μητέρας του Χριστού, τις ονομαζόμενες θεομητορικές εορτές.
Οι πρώτες μαρτυρίες για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου εμφανίζονται τον πέμπτο αιώνα
μΧ, γύρω στην εποχή που συγκλήθηκε η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου (451), που καθόρισε το
θεομητορικό δόγμα και έγινε αιτία να αναπτυχθεί η τιμή στο πρόσωπο της Θεοτόκου.
Για πρώτη φορά φαίνεται να γιορτάστηκε στα Ιεροσόλυμα στις 13 Αυγούστου και λίγο αργότερα
μετατέθηκε στις 15 του ίδιου μήνα. Είχε δε γενικότερα θεομητορικό χαρακτήρα, χωρίς ειδική
αναφορά στο γεγονός της Κοιμήσεως και ονομάζονταν «ημέρα της Θεοτόκου Μαρίας». Κέντρο του
πανηγυρισμού αναφέρεται στην αρχή ένα «Κάθισμα» (ναός), που βρίσκονταν έξω από τα Ιεροσόλυμα
στον δρόμο προς την Βηθλεέμ. Η σύνδεση αυτής της γιορτής με την Κοίμηση της Θεοτόκου, έγινε στον
ναό της Παναγίας, που βρισκόταν στη Γεσθημανή, το «ευκτήριο του Μαυρικίου», όπου υπήρχε και ο
τάφος της.
Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου προηγείται νηστεία, η
οποία καθιερώθηκε τον 7ο αιώνα. Αρχικά ήταν χωρισμένη σε δύο περιόδους: πριν από την εορτή της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και πριν από την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τον 10ο αιώνα,
συνενώθηκαν σε μία νηστεία, που περιλαμβάνει 14 ημέρες και ξεκινά την 1η Αυγούστου. Κατά τη
διάρκεια της συγκεκριμένης νηστείας, νηστεύεται το λάδι εκτός του Σαββάτου και της Κυριακής, ενώ
στη γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα καταλύεται (επιτρέπεται) το ψάρι. Ανήμερα της εορτής της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου καταλύονται τα πάντα, εκτός και αν η εορτή πέσει σε Τετάρτη ή Παρασκευή,
οπότε καταλύεται μόνο το ψάρι. Τις ημέρες της νηστείας του Δεκαπενταύγουστου ψάλλονται τις
απογευματινές ώρες στις εκκλησίες (εκτός Κυριακής), εναλλάξ, ο «Μικρός και ο Μέγας Παρακλητικός
Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον», οι λεγόμενες «Παρακλήσεις».
Η μητέρα του Ιησού Χριστού, όπως αναφέρεται στην εκκλησιαστική παράδοση, πληροφορήθηκε τον
επικείμενο θάνατό της από έναν άγγελο τρεις ημέρες προτού αυτός συμβεί και άρχισε να προετοιμάζεται
κατάλληλα. Επειδή κατά την ημέρα της Κοίμησής της δεν ήταν όλοι οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, μία
νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της. Μοναδικός απών ο απόστολος Θωμάς.
Η Κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, όπου και διέμενε, μετά τη
σταύρωση του Χριστού. Αφού της έκλεισαν τα μάτια, οι Απόστολοι μετέφεραν το νεκροκρέβατό της
στον κήπο της Γεθσημανής, όπου την έθαψαν.
Όταν μετά από τρεις ημέρες ο απόστολος Θωμάς πήγε στον τάφο της, βρήκε μόνο τα εντάφια. Πάνω
στον τάφο της Παναγίας χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός, που αποδίδεται στην Αγία Ελένη. Μετά την
καταστροφή του, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μαρκιανός (450-457) με τη δεύτερη σύζυγό του
Πουλχερία έχτισαν ένα νέο ναό, που υπάρχει μέχρι σήμερα.
Μεταξύ της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας υπάρχει δογματική διαφορά σχετικά με την
Κοίμηση της Θεοτόκου. Η Καθολική Εκκλησία πιστεύει στο δόγμα της ενσώματης ανάληψης της
Θεοτόκου (Assumptio Beatae Mariae Virginis), που οριστικοποιήθηκε με την αποστολική εγκύκλιο του
Πάπα Πίου IB’ «Munificentissimus Deus» (1 Νοεμβρίου 1950). Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει
λόγο πρώτα για Κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή πραγματικό θάνατο (χωρισμό ψυχής και σώματος) και
στη συνέχεια για μετάσταση της Θεοτόκου, δηλαδή ανάσταση (ένωση ψυχής και σώματος) και ανάληψή
της κοντά στον Υιόν της.
Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου γιορτάζεται με λιγότερο εμφατικό τρόπο στις λοιπές ορθόδοξες
και καθολικές χώρες του κόσμου, στις περισσότερες από τις οποίες ο Δεκαπενταύγουστος είναι επίσημη
αργία, όπως και στην Ελλάδα. Οι προτεσταντικές ομολογίες θεωρούν την Κοίμηση της Θεοτόκου
δευτερεύουσα εορτή, επειδή δεν βασίζεται σε βιβλικές αναφορές.
Αναρίθμητοι ναοί και μονές έχουν χτιστεί προς τιμήν της Κοιμήσεώς της, θαυμάσιες τοιχογραφίες
παριστάνουν σε κάθε ναό, πίσω από την κεντρική είσοδο, σε εκπληκτικές συνθέσεις την ιερή της κηδεία,
ύμνοι εκλεκτοί έχουν διακοσμήσει την ακολουθία της και λόγοι λαμπροί και εγκώμια εκφωνήθηκαν από
τους Πατέρες και νεότερους κληρικού άνδρες κατά την ημέρα της μνήμης της.
Στην Ελλάδα, η Κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ονομάζεται δε και «Πάσχα
του Καλοκαιριού». Σε πολλά νησιά του Αιγαίου (Τήνος, Πάρος, Πάτμος) στολίζουν και περιφέρουν
επιτάφιο προς τιμήν της Παναγίας. Σε πόλεις και χωριά ανά την επικράτεια, σε εκκλησίες αφιερωμένες
στην Κοίμηση της Θεοτόκου διοργανώνονται παραδοσιακά πανηγύρια, που καταλήγουν σε γενικευμένο
γλέντι.
Από το όρος Μελά η Παναγία Σουμελά, βρέθηκε στο Βέρμιο Ημαθίας. Στην Τήνο η γιορτή της
συνδέθηκε με τον τορπιλισμό της «Έλλης» και μαζί με την Κοίμησή της οι Έλληνες τιμούν την μνήμη
αυτών που χάθηκαν.
Στη Λέρο η Καστροβασίλισσα, στην Αστυπάλαια η Πορταΐτισσα, στη Ρόδο η Κρεμαστή και
στην Πάρο η Εκατονταπυλιανή, στη Λέσβο η Αγία Σιών της Αγιάσου και στη Νίσυρο η Σπηλιανή
Κυρά. Στην Κρήτη η Καλυβιανή και η Μεγάλη Παναγιά της Νεάπολης, στην Ίμβρο η Παναγιά η
Ιμβριώτισσα και στη Χαλκιδική η Μεγάλη Παναγιά. Στη Γουμένισσα το Θεομητορικό Μοναστήρι,
στην Ήπειρο η Μολυβδοσκέπαστη, στην Κεφαλονιά η Οφιούσα, στην Άνδρο η Φανερωμένη, στην
Κάρπαθο η Παναγιά της Ολύμπου και η Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό.
Στη Σκιάθο η Βαγγελίστρα, στο Λεωνίδιο Κυνουρίας η Παναγιά της Έλωνας και η
Επισκοπιώτισσα στη Μαντινεία.
Η Κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθιμο γεγονός για το ελληνικό λαό, επειδή η Παναγία
«μετέστη προς την ζωήν».
Πηγή: | iefimerida.gr
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Απεβίωσε ο γερουσιαστής Τζον Μακέιν σε ηλικία
81 ετών
26 Αυγούστου 2018 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον Μακέιν
-άλλοτε αιχμάλωτος πολέμου στο Βιετνάμ και
ατυχήσας υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ
το 2008- απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών, αναφέρει
ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το πολιτικό του
γραφείο.
Ο Μακέιν υποβαλλόταν σε θεραπεία για γλοιοβλάστωμα, μια επιθετική
μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο, μετά τη διάγνωσή του τον Ιούλιο του 2017,
και δεν είχε μεταβεί στο Καπιτώλιο το 2018. Είχε υποβληθεί σε χειρουργική
επέμβαση στα μέσα Απριλίου για μια λοίμωξη στο έντερο. Την Παρασκευή,
η οικογένεια του Μακέιν ανακοίνωσε ότι ο πολύπειρος πολιτικός, ο οποίος
εκπροσώπησε την Αριζόνα στην αμερικανική Γερουσία για 35 χρόνια,
αποφάσισε να σταματήσει την θεραπεία στην οποία υποβαλλόταν για το
γλοιοβλάστωμα.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που είχε συγκρουστεί σφοδρά
με τον γερουσιαστή Μακέιν, απηύθυνε μέσω Twitter ένα σύντομο μήνυμα
συλλυπητηρίων, χωρίς ούτε μια λέξη για την καριέρα ή τη ζωή του ανδρός.
«Τα πιο βαθιά μου συλλυπητήρια και τον σεβασμό μου στην οικογένεια του
γερουσιαστή Τζον Μακέιν. Οι καρδιές μας και οι προσευχές μας είναι μαζί
σας!», έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής
δικτύωσης Twitter.
Αντίθετα, οι περισσότεροι από τους κοινοβουλευτικούς και πρώην
προέδρους των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα ανακοινώσεις μέσα σε
μερικά λεπτά από τη μετάδοση της είδησης για τον θάνατό του, με τον
ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο Τζορτζ Ου. Μπους να αποτίει φόρο τιμής σε
έναν «άνδρα με βαθιές πεποιθήσεις», έναν «πατριώτη ύψιστης τάξεως».
Ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπιλ, Κλίντον απέτισε κι αυτός φόρο
τιμής στον Μακέιν, υπογραμμίζοντας ότι δεν δίσταζε να αψηφήσει την
κομματική γραμμή αν έκρινε πως ήταν για το καλό της χώρας. Ο άλλοτε
αντιπρόεδρός του Κλίντον, ο Αλ Γκορ κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος:
«Πάντοτε θαύμαζα και σεβόμουν τον Τζον», διότι πάντοτε εργαζόταν για
«να βρεθεί πεδίο συνεννόησης, όσο δύσκολο κι αν ήταν», ανέφερε. Για τον
ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, «η Αμερική και η Ελευθερία
έχασαν έναν από τους μεγαλύτερους υπερασπιστές τους». Η κόρη του
βετεράνου, η Μέγκαν Μακέιν, ανέφερε μέσω Twitter ότι έμεινε στο πλευρό
του πατέρα της ως το τέλος.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε τα «πιο βαθιά
συλλυπητήρια» του ιδίου και της συζύγου του Μισέλ Ομπάμα στην
οικογένεια του Τζον Μακέιν, του αμερικανού γερουσιαστή και αντιπάλου
του στις προεδρικές εκλογές του 2008, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 81
ετών.
Σύμφωνα με τον Ομπάμα, ο ίδιος και ο Μακέιν μοιράζονταν την πεποίθηση
ότι οι ΗΠΑ είναι «μια χώρα όπου τα πάντα είναι δυνατά κι ότι η ιδιότητα
του πολίτη είναι πατριωτικό μας καθήκον, για να εξασφαλίσουμε ότι αυτό
θα παραμείνει έτσι για πάντα».
Ο Ομπάμα τόνισε ότι με τον Μακέιν «ανήκαμε σε διαφορετικές γενεές,
προερχόμαστε από τελείως διαφορετικά υπόβαθρα, κι αναμετρηθήκαμε στο
υψηλότερο επίπεδο της πολιτικής», αλλά «μοιραζόμασταν, παρ’ όλες τις
διαφορές μας, την πίστη σε κάτι υψηλότερο: τα ιδεώδη για τα οποία γενεές
Αμερικανών και μεταναστών έδωσαν αγώνες, έδωσαν μάχες, θυσιάστηκαν».
«Ελάχιστοι ανάμεσά μας δοκιμάστηκαν με τον τρόπο που είχε δοκιμαστεί
κάποτε ο Τζον, ή χρειάστηκε να δείξουν το θάρρος που έδειξε εκείνος. Αλλά
όλοι μας (...) θα θέλαμε να βρίσκουμε το θάρρος να βάζουμε το ευρύτερο
καλό πάνω από το δικό μας», συμπλήρωσε ο Ομπάμα.
Ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των
δημοκρατικών στη Γερουσία, πρότεινε να μετονομαστεί το κτίριο όπου είχε
το γραφείο του ο εκλιπών σε κτίριο Τζον Μακέιν.
Ο Μακέιν υποβαλλόταν σε θεραπεία στην Πολιτεία του, την Αριζόνα, όπου
πολλοί φίλοι και συνάδελφοί του πήγαιναν για να τον δουν εδώ και μήνες,
ουσιαστικά για να τον αποχαιρετίσουν, καθώς οι πάντες είχαν πλέον πλήρη
συνείδηση του πόσο κοντά βρισκόταν στο τέλος. Παρά τη θεραπεία του και
την απουσία του από το Καπιτώλιο πλέον από τον Δεκέμβριο, παρέμενε
σχετικά ενεργός πολιτικά.
Το καλοκαίρι του 2017, αψήφησε τον πρόεδρο Τραμπ -για τους τρόπους και
τις ιδέες του οποίου ο Μακέιν ουδέποτε έκρυψε την περιφρόνησή του- και
καταψήφισε τη μεταρρύθμιση του Obamacare, του συστήματος κοινωνικών
ασφαλίσεων και υγείας της προηγούμενης κυβέρνησης.
Ο Μακέιν επέκρινε ανοιχτά τον Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «κακά
πληροφορημένο» και «παρορμητικό», ενώ στα απομνημονεύματά του, που
κυκλοφόρησαν τον Μάιο του 2018, κατήγγειλε και αυτός τη «συμπάθεια»
του νεοϋορκέζου μεγιστάνα για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τον ρώσο πρόεδρο
εναντίον του οποίου ο Μακέιν έδινε μάχες από τη Γερουσία.
Στον Μακέιν άλλωστε είχαν επιβληθεί από τη Ρωσία αντίποινα για τις
αμερικανικές κυρώσεις, για την επιβολή των οποίων είχε πρωτοστατήσει,
κάτι που ανέφερε συχνά ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής εμφανώς
υπερήφανος γι’ αυτό.
Ο Τζον Μακέιν, γιος και εγγονός ναυάρχων, ήταν τα χρόνια της νιότης
του πιλότος καταδιωκτικού του ναυτικού, και συμμετείχε στον πόλεμο του
Βιετνάμ, όπου το αεροπλάνο του καταρρίφθηκε, ο ίδιος τραυματίστηκε
και αιχμαλωτίστηκε για πέντε χρόνια. Έλεγε ότι είχε βασανιστεί από τους
δεσμώτες του και έγινε κατά τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας μια
από τις φωνές που εναντιώνονταν στα βασανιστήρια, καταγγέλλοντας ιδίως
τις πρακτικές της CIA, τις ανακρίσεις με τις «προχωρημένες τεχνικές»
κατά τη διάρκεια του λεγόμενου πολέμου κατά της τρομοκρατίας, επί των
ημερών του Τζορτζ Ου. Μπους.
Ο Μακέιν καλλιέργησε για χρόνια την εικόνα ενός ανεξάρτητου νου που
μίλαγε με ειλικρίνεια και δεν τηρούσε άκριτα την κομματική γραμμή. Αλλά
απέτυχε το 2000 να κερδίσει στην εσωκομματική διαδικασία τον Τζορτζ Ου.
Μπους και να γίνει ο υποψήφιος του κόμματος στις προεδρικές εκλογές.
Το 2008, έλαβε το χρίσμα του κόμματός του, αλλά υπέστη βαριά ήττα από
τον Μπαράκ Ομπάμα. Κατόπιν παρέμεινε στη Γερουσία, δεύτερο σπίτι του
για τριάντα πέντε χρόνια. Γνωστός για τον επεμβατισμό που πρέσβευε στο
πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, καθώς θεωρούσε ότι η Αμερική οφείλει
να υπερασπίζεται τις αξίες της και τα συμφέροντά της σε όλο τον κόσμο,
ήταν από τους πιο ανυποχώρητους υποστηρικτές του πολέμου στο Ιράκ και
επέμενε να τάσσεται υπέρ ενός ισχυρού αμερικανικού στρατιωτικού ρόλου
στο εξωτερικό.
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Ρωσικός Στόλος πέρασε τον Βόσπορο και Ο Ελληνοαμερικανός
πλέει προς την Ανατολική Μεσόγειο
Άντι Μακρίδης ανέλαβε
26 Αυγούστου 2018

Η Ρωσία ενισχύει τις ναυτικές της
δυνάμεις στα συριακά χωρικά ύδατα,
στέλνοντας ισχυρά πολεμικά πλοία
στις ακτές της Συρίας.
Στον απόηχο των προειδοποιήσεων
ΗΠΑ, Γαλλίας και Μεγ. Βρετανίας
να μη γίνει χρήση χημικών όπλων
στην επικείμενη μάχη για την
απελευθέρωση της επαρχίας Ιντλίμπ,
στη βορειοδυτική Συρία, γιατί εάν
γίνει χρήση χημικών οι δυτικές
δυνάμεις θα παρέμβουν, οι Ρώσοι
στέλνουν πολεμικά πλοία για να
σταθούν απέναντι στους δυτικούς
στόλους.

Επιχειρησιακός
Διευθυντής της CIA
26 Αυγούστου 2018

Τις προηγούμενες ημέρες το ρωσικό
υπουργείο Άμυνας κατήγγειλε ότι
ετοιμάζεται προβοκάτσια στην Ιντλίμπ
από τους ισλαμιστές, οι οποίοι θα ρίξουν χημικά όπλα σε αμάχους και στη συνέχεια θα κατηγορήσουν τη συριακή
κυβέρνηση.
Οι Ρώσοι πρόσθεσαν ότι δυτικά πολεμικά πλοία έχουν ήδη πάρει θέσεις για να πλήξουν κυβερνητικούς στόχους
εξαπολύοντας πυραυλική επίθεση, τονίζοντας ότι η Ρωσία δεν θα το επιτρέψει αυτό.
Σύμφωνα με τον λογαριασμό στο Twitter που παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων στο Βόσπορο, στις 25
Αυγούστου πέρασαν τα Στενά, με προορισμό τον ναύσταθμο της Ταρτούς στη Συρία, οι ρωσικές φρεγάτες «Admiral Grigorovich» και «Admiral Essen».
Ένα 24ωρο πριν ακόμα τρία ρωσικά πλοία πέρασαν τον Βόσπορο με προορισμό την Ανατολική Μεσόγειο στις
ακτές της Συρίας.
Η συγκέντρωση τόσων πολλών ρωσικών πλοίων στις ακτές της Συρίας σίγουρα περιπλέκει την κατάσταση.
Εάν οι δυτικές δυνάμεις αποφασίσουν να «τιμωρήσουν» την κυβέρνηση Άσαντ, τότε οι Ρώσοι θα είναι
υποχρεωμένοι να προστατέψουν τον Σύρο σύμμαχό τους.
Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι η όλη κατάσταση γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη και έναν ακόμα λόγο.
Αρχές Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη μεγάλη κοινή ναυτική άσκηση του αμερικανικού και του αιγυπτιακού
πολεμικού ναυτικού στα χωρικά ύδατα της Αιγύπτου. Θα συμμετέχει και ελληνική φρεγάτα σε αυτή την άσκηση.
Αρχές Σεπτεμβρίου πάλι αναμένεται οι Τούρκοι να βγάλουν το γεωτρύπανό τους «Πορθητής» για να
πραγματοποιήσουν γεώτρηση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Όλοι αυτοί οι στόλοι συγκεντρώνονται στην ίδια περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο γύρω από την Κύπρο, και τα
ζητήματα που καλούνται να υπερασπιστούν, είτε στη Συρία, είτε στην κυπριακή ΑΟΖ, είναι αλληλένδετα.
Πηγή: tribune.gr

Υπεροπλία στον Ειρηνικό θέλει το Πεκίνο
A.P.

Από αριστερά η CDIO, Sonya Holt, o DDCIA, Vaughn Bishop,
η DCIA, Gina Haspel και ο COO Andy Makridis.
Ένας ομογενής, ο Άντι (Ανδρέας) Μακρίδης, ανέλαβε πρόσφατα
τη θέση του Επιχειρησιακού Διευθυντή της CIA, μετά από επιλογή
της διευθύντριας της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών Τζίνα
Χάσπελ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CIA ήταν η πρώτη εβδομάδα
στα νέα καθήκοντα, τόσο του Μακρίδη, όσο και τριών ανώτερων
αξιωματούχων, μετά τον διορισμό τους.
«Ο Andy φέρει ένα πλούτο εμπειριών από την καριέρα του,
32 χρόνια στη CIA και έχει μία βαθιά κατανόηση για το πως η
Υπηρεσία λειτουργεί. Είναι ο απόλυτος ομαδικός παίκτης», δήλωσε
η διευθύντρια της CIA.
O προκάτοχος στη θέση του Μακρίδη, Μπράιαν Μπουλατάο,
αναμένει την τυπική έγκριση της Γερουσίας καθώς πρόκειται να
αναλάβει το πόστο του υφυπουργού Εσωτερικών, με αρμοδιότητα
την Διαχείριση.
Ο Μακρίδης ήταν ένας από τους ανθρώπους του Ελληνοαμερικανού
αρχηγού της CIA, Τζόρτζ Τένετ και χαίρει μεγάλης εκτίμησης
μεταξύ των στελεχών της υπηρεσίας μυστικών υπηρεσιών της
Αμερικής.
Ο κ. Μακρίδης θα έχει ως αποστολή του την επίβλεψη της
καθημερινής λειτουργίας της CIA, θα χειρίζεται θέματα διοικητικά,
προϋπολογισμού και προσωπικού, όπως ανθρωπίνων πόρων,
πληροφορικά συστήματα, προμηθειών και ζητήματα ασφάλειας.
Αναλυτικότερα για τον ομογενή Ανδρέα Μακρίδη, η κ. Τζίνα
Χάσπελ επεσήμανε:

Κινεζικά υποβρύχια αποπλέουν από τον ναύσταθμο του Νινγκμπό στην ανατολική Κίνα.
ΝΤΑΛΙΑΝ. Το φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του κινεζικού πολεμικού ναυτικού, που περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων την ολοκλήρωση κατασκευής του πρώτου αμιγώς κινεζικού αεροπλανοφόρου, έχει μετατοπίσει την
ισορροπία ναυτικών και πυραυλικών δυνάμεων στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας New
York Times.
Στο στόχαστρο
Η Κίνα είναι σήμερα ικανή να αμφισβητήσει την αμερικανική κυριαρχία στη θάλασσα γύρω από την Ταϊβάν
και στα αμφιλεγόμενα ύδατα της θάλασσας της Νότιας Κίνας. Αυτό σημαίνει ότι ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα
του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου το αμερικανικό ναυτικό επιχειρούσε ανενόχλητο για δεκαετίες, βρίσκεται πλέον
στο στόχαστρο του Πεκίνου. Για να επικρατήσει στη θαλάσσια αυτή ζώνη, η Κίνα χρειάζεται να επενδύσει σε
προηγμένα πυραυλικά συστήματα, ικανά να πλήξουν τους ισχυρούς αμερικανικούς στολίσκους αεροπλανοφόρων.
Το κινεζικό ναυτικό έγινε πέρυσι το μεγαλύτερο του κόσμου, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις ΗΠΑ σε αριθμό
πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων. Τον περασμένο Μάιο, όταν δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά πλησίασαν τα
αμφισβητούμενα νησιά Παρασέλ, κινεζικά πολεμικά πλοία έσπευσαν στην περιοχή, ενώ το Πεκίνο κατήγγειλε
«προβοκάτσια» των ΗΠΑ.
Εκσυγχρονισμός
Ο εκσυγχρονισμός του κινεζικού ναυτικού, που εγκαινιάσθηκε το 2000, επιταχύνθηκε σημαντικά μετά την
ανάδειξη του Σι Τζινπίνγκ στην προεδρία της χώρας του το 2013. Ο Σι μετατόπισε έτσι το βάρος της αγοράς και
ανάπτυξης νέων οπλικών συστημάτων στο πολεμικό ναυτικό, στα βομβαρδιστικά μεγάλης ακτίνας δράσης και
τους βαλλιστικούς πυραύλους, καθαιρώντας παράλληλα διεφθαρμένους ανώτατους αξιωματικούς του στρατού και
συρρικνώνοντας τις χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις.
Πηγή:TO BHMA 30-08-2018

«Με μεγάλη χαρά, ο Vaughn και εγώ θα θέλαμε να ανακοινώσουμε
ότι επιλέξαμε τον Andrew (Andy) Makridis ως Chief Operating
Officer (COO) της CIA.
»Πολλοί από εσάς είτε γνωρίζετε τον Αντι είτε έχετε εργαστεί μαζί
του κατά τα 32 χρόνια της καριέρας του στη CIA.
»Έχει προσφερθεί αμέτρητες φορές για τις δύσκολες αποστολές και
έχει πάντα θέσει τα υψηλότερα πρότυπα ηγεσίας.
»Ο Αντι έχει τη φήμη ότι δημιουργεί ομάδες με ισχύ που οδηγούν
προς τα εμπρός την αποστολή της Υπηρεσίας.
»Πιστεύουμε ότι αποτελεί σπουδαία προσθήκη στην ομάδα μας.
»Ο Άντι εντάχθηκε στην CIA το 1986 μετά από δύο καλοκαίρια
με την Υπηρεσία ως graduate fellow. Εντάχθηκε στην Διεύθυνση
Πληροφοριών το 1989, όπου υπηρέτησε σε μία σειρά από θέσεις ως
ειδικός αναλυτής και στη διοίκηση.
»Υπηρέτησε ως εκτελεστικός βοηθός του DDCIA, John McLaughlin, πριν γίνει ο άνθρωπος που ενημέρωνε τον πρόεδρο George W.
Bush σε θέματα μυστικών πληροφοριών, μία θέση που διατήρησε
από τον Δεκέμβριο του 2001 έως τον Φεβρουάριο του 2004.
»Ο διευθυντής, John Brennan, ζήτησε από τον Αντι να δημιουργήσει
το Weapons and Counter Proliferation Mission Center, όπου
υπηρέτησε ως πρώτος Αναπληρωτής Διευθυντής.
»Ο Αντι έχει πτυχίο Αεροδιαστημικής Μηχανικής από το
Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο και master στην Επιστήμη
Υπολογιστών από το Rochester Institute of Technology.
»Έχει βαθιά γνώση για το πώς λειτουργεί η CIA. Αυτοί που τον
γνωρίζουν, ξέρουν πόσο αφοσιωμένος είναι στην επιτυχία της
αποστολής της Υπηρεσίας. Επίσης, γνωρίζετε ότι είναι ο απόλυτος
ομαδικός παίκτης. Ο Vaughn και εγώ δεν θα μπορούσαμε να είμαστε
περισσότερο ευχαριστημένοι που ο Αντι συμφώνησε να είναι
ο COO».
Πηγή: CIA/www.cia.gov.
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Canada’s immigration Housing supply up, demand down across Metro Vancouver
system continues to
innovate and deliver
better service
July’s residential housing sales in Metro Vancouver reached their lowest levels for that month since the year 2000.

August 13, 2018 – Ottawa, ON – Immigration, Refugees and Citizenship Canada
(IRCC) has taken great strides towards improving its clients’ service experience. A
reduction in backlogs and processing times is a cornerstone of that work.
Today the Honourable Ahmed Hussen, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, highlighted some of the substantial improvements that IRCC has made over
the past year.
IRCC has been able to reduce backlogs significantly and make family reunification
a priority, thanks to a historic multi-year immigration levels plan. For example, the
Live-In Caregiver Program (LCP) inventory was reduced from a high of 62,000 in
May 2014, to less than 12,000 by April 2018. We are on track to meet our 2017 commitment to process at least 80% of the remaining LCP backlog by the end of 2018,
and are processing new LCP permanent residence applications within 12 months.
IRCC also recently began using an improved method to estimate processing times for
some new permanent residence applications.
In addition, we reduced the spousal sponsorship inventory from a high of 75,000 to
15,000 as of December 31, 2017, and are processing new spousal sponsorship applications within 12 months. To help spouses further, we extended the Open Work Permit
Pilot for spousal sponsorship applicants and simplified the guides and checklists.
We also made changes to the Citizenship Act that give more flexibility to citizenship
applicants to meet the requirements for Canadian citizenship and encourage more
immigrants to take the path to citizenship.
This year we also helped workers and students. In June we celebrated the successful first year of the Global Skills Strategy, which has supported Canada’s economy
and benefited 10,000 highly skilled workers and more than 100 employers. We also
launched the Student Direct Stream to help students from China, India, the Philippines
and Vietnam get their study permits faster.
Other substantial improvements include:
We partnered on new initiatives to better support Francophone immigration, such as the creation of a new Francophone Immigration Policy hub to support the
Action Plan for Increasing Francophone Immigration Outside of Quebec. We also improved Francophone immigration services at Toronto’s Pearson International Airport.
We changed our medical inadmissibility policy to ensure that our immigration policies better reflect the importance that the Government places on the inclusion
of persons with disabilities.
IRCC increased its presence in China, with 7 new visa application centres.
To continue supporting clients applying from overseas, we plan to add
additional visa applications centres internationally in 2018 and 2019.
We changed the definition of the age of dependants from “under 19” to
“under 22”, to enable more families stay together in Canada.
We invested in an innovative pilot project to employ up to 1,300 newcomers in sustainable, long-term jobs in the hotel industry.
We continue to meet the 6-month processing time for Express Entry applications in the Federal Skilled Worker Program and Canadian Experience Class.
In the next 12 months, IRCC is planning improvements to offer clients more self-service options online. New initiatives will be implemented, such as expansion of online
applications and adding new functionalities to clients’ online accounts. We will
continue to improve how we communicate anticipated processing times, so they make
more sense to clients.
As we consider these improvements, we continue to actively listen to our clients and
are approaching these changes with their comments and concerns in mind.

Cyprus Mythology - Now in Three Languages
New for 2018, the classic book, The Mythology of Cyprus, by the Cypriot artist
Stass Paraskos, who died in 2014, has been published for the first time in Greek and
Turkish language editions.
The book is a fascinating journey into the pagan world of ancient Cyprus, written in
a lively and accessible style that brings that ancient world to life. As well as telling
some of the most important stories of the gods and goddesses of ancient Cyprus,
including the goddess of love, Aphrodite, we discover how Cinyras, the first King of
Paphos, was fooled into sleeping with his own daughter, and what happened when
the King of Salamis (Famagusta) fell in love with a statue.
One of the most interesting chapters in the book looks at the continuing legacy of
ancient mythology in modern Cypriot customs and folklore.
Stass Paraskos was born in Larnaca in Cyprus into a poor farming family in 1933.
After emigrating to London in 1953, he worked as a cleaner in restaurants in
London and Leeds in England, until he was spotted by the head of Leeds College
of Art, Harry Thubron. Despite having no qualifications and speaking little English,
Thubron enrolled Paraskos at his art school. Paraskos went on to become a celebrated artist, whose works can now be seen in Britain’s Tate Gallery. He also became a
teacher of art in several British universities, and the founder of the first art school in
Cyprus, the Cyprus College of Art.
All three new versions of The Mythology of Cyprus include a new introduction
by Stass Paraskos’s son, Dr Michael Paraskos, an art history teacher at Imperial
College London. As Michael Paraskos explains, when it was originally published
in 1981, The Mythology of Cyprus was unique. It was the first book on Cypriot
mythology written by a Cypriot from a Cypriot perspective. However, the readership was limited, as it was only available in English. The aim of the new Greek and
Turkish editions is to open up this history of Cypriot mythology and culture to a
new generation of readers from all communities in Cyprus.
The book has been published in Greek by Britain’s Orage Press, and in Turkish by
the Turkish Cypriot publisher Galeri Kültür.
ISBN (English edition): 978-09929247-7-5
ISBN (Greek edition): 978-09929247-0-6
ISBN (Turkish edition): 978-99636606-9-8

The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports that residential property sales in the region totalled
2,070 in July 2018, a 30.1 per cent decrease from the 2,960 sales recorded in July 2017, and a decrease of 14.6 per
cent compared to June 2018 when 2,425 homes sold.
Last month’s sales were 29.3 per cent below the 10-year July sales average.
“With fewer buyers active in today’s market, we’re seeing less upward pressure on home prices across the region,”
Phil Moore, REBGV president said. “This is most pronounced in the detached home market, but demand in the
townhome and apartment markets is also relenting from the more frenetic pace experienced over the last few years.”
There were 4,770 detached, attached and apartment properties newly listed for sale on the Multiple Listing Service®
(MLS®) in Metro Vancouver in July 2018. This represents a 9.2 per cent decrease compared to the 5,256 homes
listed in July 2017 and a 9.6 per cent decrease compared to June 2018 when 5,279 homes were listed.
The total number of properties currently listed for sale on the MLS® system in Metro Vancouver is 12,137, a 32 per
cent increase compared to July 2017 (9,194) and a 1.6 per cent increase compared to June 2018 (11,947).
“Summer is traditionally a quieter time of year in real estate. This is particularly true this year. With increased mortgage rates and stricter lending requirements, buyers and sellers are opting to take a wait-and-see approach for the
time being.
For all property types, the sales-to-active listings ratio for July 2018 is 17.1 per cent. By property type, the ratio is
9.9 per cent for detached homes, 20.2 per cent for townhomes, and 27.3 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.
The MLS® Home Price Index composite benchmark price for all residential properties in Metro Vancouver is
currently $1,087,500. This represents a 6.7 per cent increase over July 2017 and a 0.6 per cent decrease compared to
June 2018.
Sales of detached properties in July 2018 reached 637, a decrease of 32.9 per cent from the 949 detached sales
recorded in July 2017. The benchmark price for detached properties is $1,588,400. This represents a 1.5 per cent
decrease from July 2017 and a 0.6 per cent decrease compared to June 2018.
Sales of apartment properties reached 1,079
in July 2018, a decrease of 26.5 per cent
compared to the 1,468 sales in July 2017.
The benchmark price of an apartment property is $700,500. This represents a 13.6 per
cent increase from July 2017 and a 0.5 per
cent decrease compared to June 2018.
Attached property sales in July 2018
totalled 354, a decrease of 34.8 per cent
compared to the 543 sales in July 2017.
The benchmark price of an attached unit is
$856,000. This represents a 12.1 per cent
increase from July 2017 and a 0.4 per cent
decrease compared to June 2018.

Βόμβα: Με πλαστή ιατρική γνωμάτευση βγήκε από τη φυλακή ο Φλώρος
31 Αυγούστου 2018
Με πλαστά ιατρικά έγγραφα πέτυχε
την αποφυλάκισή του ο Αριστείδης
Φλώροςτης Energa, σύμφωνα με
έγγραφο που έφερε στο φως το documentonews.gr.
Η διοικήτρια του «Ευαγγελισμού»
Π. Γκουλάκη – Μητσάκη με επίσημο
έγγραφό της αναφέρει ότι η γιατρός
που έβαλε υπογραφή στη σχετική
γνωμάτευση δεν υπήρξε καθ’ όλη
τη διάρκεια της παραμονής της στον
«Ευαγγελισμό», ιατρός κλάδου ΕΣΥ,
με αποτέλεσμα η σφραγίδα της να είναι
«ανυπόστατη».
Επιπλέον εξηγεί ότι δεν υπήρξε καμία
υπογραφή του επιστημονικά υπεύθυνου «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ» ή του καθηγητή της Κλινικής
Εντατικής Θεραπείας.
Επίσης, συνιστά σημαντικό γεγονός ότι τα αποτελέσματα της μελέτης δεν συνοδεύονται και από το θεραπευτικό
κομμάτι της μελέτης c-pap, κάτι που είναι απαραίτητο σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ δεν υπάρχει καμία ιατρική
βεβαίωση για ΚΕΠΑ υπογεγραμμένη από τον επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου μελέτης ύπνου.
Το έγγραφο από το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» που υπογράφει η διοικήτριά του, αναφέρει αναλυτικά:
«Σε συνέχεια του υπ’ αριθμόν…. Εγγράφου μας και στα πλαίσια διερεύνησης των αναφερομένων στα υπ’
αριθμόν(…) έγγραφα που μας αποστείλατε, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
»Α. Όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στην υπηρεσία μας στοιχεία η κυρίας Λάμπρου Καλλιρρόη του
Κωνσταντίνου, ιατρός-πνευμονολόγος με γνωστικό αντικείμενο πνευμονολία-διαταραχές του ύπνου τοποθετήθηκε
στην Α κλινική εντατικής θεραπείας ως πανεπιστημιακή υπότροφος σε εφαρμογή του υπ αριθμόν (…)
»Σημειώνουμε ότι η ως άνω αναφερόμενη ιατρός δεν υπήρξε καθόλη τη διάρκεια της παραμονής της στον
Ευαγγελισμό, ιατρός κλάδου ΕΣΥ και ως εκ τούτου η σφραγίδα της στο έγγραφο ΑΠΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΝΟΥ ΤΟΥ ΦΛΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ “ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΕΘ” είναι ανυπόστατη.
»Επιπρόσθετα το ανώτερο έγγραφο δεν φέρει την υπογραφή του επιστημονικά υπεύθυνου του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ή του καθηγητή της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας.
»Β. Το ως άνω έγγραφο αποτελεσμάτων μελέτης ύπνου δεν συνοδεύεται και από το θεραπευτικό κομμάτι της
μελέτης c-pap.
»Γ. Δεν υπάρχει ιατρική βεβαίωση-γνωμάτευση για ΚΕΠΑ υπογεγραμμένη από τον επιστημονικά υπεύθυνο του
εργαστηρίου μελέτης ύπνου ή του καθηγητή κλινικής εντατικής θεραπείας».
Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Αριστείδης Φλώρος
Διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο της επιστολής της διοικήτριας του Ευαγγελισμού, ο Αριστείδης Φλώρος.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η εν λόγω γιατρός –που αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του Ευαγγελισμού-, δεν τον
εξέτασε ποτέ, μολονότι όμως οι εξετάσεις άπνοιας πραγματοποιήθηκαν όντως στο εν λόγω νοσοκομείο.
Όπως αναφέρει ο ίδιος, παρέμεινε στο νοσοκομείο για εξετάσεις για 24 ώρες ως κρατούμενος και στη συνέχεια η
σχετική γνωμάτευση απεστάλη από το νοσοκομείο στο ψυχιατρικό κατάστημα Κορυδαλλού την οποία υπέγραφε ο
κ. Ζακυνθινός υπεύθυνος του αρμόδιου τμήματος του Ευαγγελισμού.
Η βεβαίωση για τις παραπάνω εξετάσεις όπως υποστηρίζει βρίσκεται στον φάκελό του στο ΚΕΠΑ.
Πηγή: tribune.gr
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ΑΝΝΟUNCEMENT

από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΘΑ ΜΟΥ ΧΑΡΙΖΕΣ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΟΥ;
Συγγραφέας: Ελένη Πολυματίδου
Εικονογράφηση: Δωροθέα Λούκρη
Εκδόσεις: ΓΡΑΦΗΜΑ
Η Ελένη είναι ένα κορίτσι σαν όλα
τα άλλα. Μόνο που όταν κοιτάζεται
στον καθρέφτη αισθάνεται
διαφορετική. Τα μαλλιά της είναι
σαν θάμνος που δύσκολα τα βάζεις
σε τάξη. Τα παιδιά την κοροϊδεύουν,
η μαμά προσπαθεί να τα ισιώσει,
ενώ η δασκάλα δεν μπορεί να δει
τη μαθήτρια που κάθεται στο πίσω
θρανίο. Αυτά τα μαλλιά είναι σκέτος
μπελάς! Όταν όμως η Ελένη συναντά
τη Στεφανία, που δεν έχει μαλλιά,
μια βαθιά κι αληθινή φιλία γεννιέται.
Ένα βιβλίο που μιλά για τη διαφορετικότητα, τη φιλία, το μοίρασμα.
Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να δίνεις το “πολύ” σου σε
κάποιον για να γεμίσει το “καθόλου” του;
Με ελάχιστα λόγια να λέγονται πολλά. Σε λίγες σελίδες να
αισθάνεσαι τόσα πράγματα και να σκέφτεσαι άλλα τόσα. Αυτή είναι
η μαγεία της λογοτεχνίας!
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΜΕ ΛΕΝΕ
Συγγραφέας: Φωτεινή Κωνσταντοπούλου
Εικονογράφηση: Μαριάννα Φραγκούλη
Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ
Οι βράχοι που είναι σκορπισμένοι στις
θάλασσες έχουν εμπνεύσει παλιούς και
νέους παραμυθάδες για να αφηγηθούν
μύθους και θρύλους. Η Φωτεινή
Κωνσταντοπούλου έγραψε ένα όμορφο
παραμύθι για την Αστυπάλαια. Μια
σπάνια κοπέλα με απόκοσμη ομορφιά
και καρδιά πεταλούδας. Το κορίτσι
αυτό ήταν φυλακισμένο σε ένα κάστρο.
Μια μέρα όμως αποφάσισε να κάνει
την βόλτα που τόσο ποθούσε. Και τότε
συνάντησε ένα αγόρι…
Ένα λυρικό παραμύθι για το πανέμορφο νησί του Αιγαίου που το
φωτίζει ο ήλιος και το χαϊδεύουν τα κύματα. Οι υπέροχες εικόνες
της Μαριάννας Φραγκούλη κάνουν τους, μικρούς αλλά και τους
μεγάλους, αναγνώστες να λαχταρούν να το επισκεφτούν για να
αντικρίσουν κατάματα την πλανεύτρα ομορφιά του.

ΠOIHMA
ΤΟ ΦΙΛΙ ΣΟΥ

Αγάπη μου
Το φιλί σου δεν μένει
μόνο στα χείλη μου.
Τρυπώνει μέσα μου.
Ριζώνει στα σπλάχνα
μου
κ φτιάχνει κυψέλες
έρωτα.
Νύχτα μέρα εργάζεται.
Ώρα με την ώρα.
Λεπτό με λεπτό.
Απλώνει αθόρυβα και ήσυχα
το δίχτυ του να με φυλακίσει
κ ενώ το ξέρω, με λαχτάρα
σαν άμαθο κοπελούδι δίνω μιά στη σκέψη
κ παραμεριζοντάς την,
τρέχω να το δεχτώ για άλλη μια φορά.
Αγάπη μου.
Για το φιλί σου βγαίνει ο ήλιος.
Τα αστέρια.
Κι όλου του κόσμου τα άνθη
χειμωνοκαλόκαιρο...
Χριστίνα Γαλίανδρα
Christina Strada

Youth Programs 2018-2019 at the Greek Orthodox Community of East Vancouver
Dear members,
As summer comes to a close, we are getting ready to start up our various programs for the new school
year.
For kids 6 to 12 years of age, Sunday School will start up on September 16th after Holy Communion,
along with JOY (Junior Orthodox Youth group) and Greek Dance. A second group for JOY and Greek
Dance will also be available Monday nights. For teenagers (13 to 18 years of age), Monday nights
will have GOYA (Greek Orthodox Youth Association) and Greek Dance starting at 6:30 p.m. You can
register for these free programs by clicking here.
Greek-language programs are also available at our Community. Toddlers and pre-JK kids will have
the opportunity to enroll in GODS Kids, a way for them to learn the basics about their Greek Orthodox faith and heritage. Finally, the Greek School program is ready for another year of learning about
our language, culture, and Orthodox faith with our dedicated teachers. To sign up for these programs,
please visit here.
For more information, please contact us at:
goeastvanprograms@gmail.com - Sunday School/Youth/Dance
greekschoolstsnicholas.dimitri@gmail.com - Greek School
Alternatively, you can contact me at frprattas@gmail.com.
If you would like to make a contribution towards these programs, please visit our website.
I look forward to seeing all of you at Church tonight and tomorrow for the Virgin Mary Theotokos’
feastday! Χρόνια πολλά to all who celebrate!
Praying the Lord blesses our new school year with all His blessings,
Fr. Tim
Rev. Fr. Timoleon Prattas | Parish Priest
Sts. Nicholas and Dimitrios Greek Orthodox Community
4541 Boundary Rd. | Vancouver, BC | V5R 2N5
T: 604-438-6432 | F: 604-438-6400
Website | Facebook | Twitter

NEW BOOKS:

AN ANTHOLOGY MODERN GREEK POETRY 1750-2018

Ενώ πολλοί λάτρεις της ποίησης
στον Καναδά θα έχουν διαβάσει τους
αρχαίους, και τα έργα μερικών πολύ
γνωστών νεωτέρων ποιητών όπως
Καβάφη, Σεφέρη, Ελύτη, Ρίτσο, και
μερικούς άλλους η πιο σύγχρονη
ελληνική ποίηση παρέμεινε σε μεγάλο
βαθμό απρόσιτη στους Αγγλόφωνους
αναγνώστες. Αλλά αυτό αλλάζει
σήμερα, αποτέλεσμα των προσπαθιών
ενός ανθρώπου. Του Μανώλη
Αλυγιζάκη, Έλληνα-Καναδού ποιητή
με πολλές δικές του λυρικές επιτεύξεις.
Εκτός από τη δημοσίευση πολλών
τόμων των δικών του πολυσυζητημένων
ποιημάτων, ο Μανώλης έχει εδώ και
χρόνια αφιερωθεί στην προετοιμασία
υψηλής ποιότητας μεταφράσεων έργων
νεοελλήνων ποιητών. Έως τώρα μας
έχει εμπλουτίσει με μεταφράσεις
ποίησης των προαναφερθέντων και
μερικών άλλων γνωστών ποιητών
(για τους οποίους του είμαστε
ευγνώμονες). Τώρα, όμως, αφού
αφιέρωσε τρία χρόνια από το χρόνο του
σ’ έναν πραγματικά Ηράκλειο άθλο,
ανοίγει διάπλατα την πόρτα για τους
αγγλόφωνους αναγνώστες στο έργο
πολλών εκλεκτών ελλήνων ποιητών
οι οποίοι, λυπούμαι, είναι ουσιαστικά
άγνωστοι έξω από τη χώρα τους.
Νεο-Έλληνες Ποιητές: Ανθολογία
της Νεοελληνικής Ποίησης, 17502018 είναι ένα κλειδί στα ποιήματα
60 Ελλήνων σύγχρονων ποιητών των
οποίων τα γραπτά, όπως μπορούμε τώρα εύκολα να δούμε, αξίζουν ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.
Οι εξαιρετικές μεταφράσεις του που αποτελούν την Ανθολογία αυτή συμπληρώνονται με σύντομο αλλά
ενημερωτικό βιογραφικό σημείωμα για τον κάθε ποιητή που τους κάνει γνωστούς στους αναγνώστες.
Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο The Guardian την 1η Μαρτίου 2018, ο Daniel Hahn πρότεινε σαν
αναγκαιότητα την καλύτερη αναγνώριση των μεταφραστών, σημειώνοντας ότι «γίνονται πρωτοπόροι
κάθε λογοτεχνικής αλλαγής», εν μέρει επειδή φέρνουν σ’ επαφή αναγνώστες και συγγραφείς των οποίων
τα μονοπάτια δεν θα συναντιόταν ποτέ. Ο Μανώλης κάνει μια ωραιότατη προσφορά στα ελληνικά
γράμματα, με την παρουσίαση τόσου όγκου εργασίας με την Ανθολογία Νεοελλήνων ποιητών των
οποίων οι φωνές σπάνια ακούγονται στη Δύση, κι επίσης τεράστια προσφορά στους αγγλόφωνους
αναγνώστες που ποθούν τις Μεσογειακές γεύσεις απ’ τη χώρα του Όμηρου να διεγείρουν και να
ξαναζωντανέψουν τις λογοτεχνικές τους αναζητήσεις. Μπράβο!
~P.W. Bridgman, author of Standing at an Angle to my Age.
Παραμέρισε Ηρακλή. Αυτό είναι ένα ασύγκριτο ποιητικό επίτευγμα που απαιτεί μεγάλη δύναμη και
αντοχή.
~Alan Twigg, B.C. BookWorld

Τριήμερο
εκδηλώσεων
στην 61η
γιορτή
κρασιού στον
Έμπωνα Ροδου

Διεθνής πρωτοβουλία να
προταθούν για Νόμπελ
Ειρήνης οι Τσίπρας – Ζάεφ
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Ρόδος-Σάββατο 1η Σεπτεμβίου
2018
Ο Έμπωνας, το χωριό με την δική
του ξεχωριστή ομορφιά και την
ποικιλία των προϊόντων της γης
του, υποδέχθηκε τους επισκέπτες
που χάρηκαν και γεύτικαν τον
πλούτο της παράδοσης και του
γευστικού του πολιτισμού. Η γιορτή
του κρασιού, που σηματοδοτεί την
έναρξη του τρύγου, είναι απόλυτα
συνυφασμένη με την παραγωγική
δραστηριότητα του χωριού και την
τοπική παράδοση.
Ο πολιτιστικός σύλλογος Έμπωνα «ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ» με συστηματική και συλλογική δουλειά πρόσφερε
και φέτος μια γιορτή που έχει αναδειχθεί σε πολιτιστικό θεσμό της ευρύτερης περιοχής.
Τα κιόσκια εφοδιαμένα με τις τοπικές λιχουδιές, όπως η μουσταλευριά, το γιούρτι με το γλυκό σταφύλι,
κερλασματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι από τις γυναίκες του χωριού και φυσικά εκλεκτό και
ΔΩΡΕΑΝ κρασί για όλους.
Για την ψυχαγωγία φέτος η Μελίνα Ασλανίδου καο Χρήστος Παπαδόπουλος με προίκα τους ένα
ρεπερτόριο από αγαπημένων λαϊκών και παραδοσιακών τραγουδιών διασκέδασαν ένα πλήθος περίπου
4.000 επισκετών μέχρι στις πρωϊνές ώρες.

Η Ρόδος γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2018
Με ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 30
Σεπτεμβρίου 2018, γιορτάζει και φέτος η Ρόδος την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, η οποία ως γνωστόν
εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία η οποία καθορίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τουρισμού το 1980 και αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή του
τουρισμού στην αειφόρο ανάπτυξη.
Φέτος, η επίσημη γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού (World Tourism Day 2018) θα πραγματοποιηθεί
στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας με θέμα “Τουρισμός και η ψηφιακή μεταμόρφωση” , την αξιοποίηση δηλαδή
των τεχνολογικών εξελίξεων προς όφελος του τουρισμού.
Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2018 αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη
δυνητική συμβολή των ψηφιακών τεχνολογιών στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, παρέχοντας παράλληλα μια

Κατά την χθεσινή συνεδρίαση του, το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών
και Παγκοσμιοποίησης (ΠΑΔΟΠ), αποφάσισε να απευθυνθεί στο Διεθνές
Γραφείο Ειρήνης και σε άλλους κατόχους Νόμπελ Ειρήνης, εισηγούμενο να
προταθούν για το βραβείο του έτους 2018 οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και
της ΠΓΔΜ, Άλέξης Τσίπρας και Ζόραν Ζάεφ.
Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος του ΠΑΔΟΠ Πάνος Τριγάζης, ο
αντιπρόεδρος Παύλος Ναθαναήλ, πρώην διευθυντικό στέλεχος του BBC
και η γιατρός Μαρία Αρβανίτη – Σωτηροπούλου, εκπρόσωπος στην Ελλάδα
δυο οργανισμών – κατόχων Νόμπελ Ειρήνης, της IPPNW (Νόμπελ Ειρήνης
1985) και της ICAN ( Νόμπελ Ειρήνης 2017).
Το ΠΑΔΟΠ είναι πλήρες μέλος του τιμημένου με Νόμπελ Ειρήνης (1910)
Διεθνούς Γραφείου Ειρήνης, το οποίο επίσης δικαιούται να προτείνει
πρόσωπα ή φορείς για το βραβείο.
Η σχετική επιστολή του ΠΑΔΟΠ, που διακινείται διεθνώς, είναι η
ακόλουθη:
«Στις 18 Ιουνίου 2018, τα πολύπαθα Βαλκάνια έκαναν ένα βήμα προς
το μέλλον, με την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών ανάμεσα στις
κυβερνήσεις της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ για την διευθέτηση ενός διμερούς
προβλήματος, που γεννούσε εντάσεις από την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας
(1991) μέχρι σήμερα.
Επί 26 χρόνια, το πρόβλημα αυτό απασχόλησε συνόδους Κορυφής της ΕΕ
(1991-1992) και στη συνέχεια τον ΟΗΕ, που όρισε ειδικό διαπραγματευτή –
μεσολαβητή τον κύριο Μάθιου Νίμιτς, για την επίλυσή του.
Η Συμφωνία των Πρεσπών επιτεύχθηκε, ύστερα από άμεσες συνομιλίες
των πρωθυπουργών των δύο χωρών, Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ. Νέοι
άνθρωποι και οι δύο, χωρίς ψυχροπολεμικά σύνδρομα και υπέρμαχοι μιας
ενωμένης Ευρώπης, ανέλαβαν τα ηνία στις χώρες τους σχετικά πρόσφατα,
το 2015 ο Τσίπρας και το 2017 ο Ζάεφ.
Εμπνέονται και οι δύο από σύγχρονες ιδέες για την διεθνή συνεργασία,
υποστηρίζοντας ένα σχέδιο κοινής ανάπτυξης των Βαλκανίων στη βάση
σύγχρονων αντιλήψεων για την ανάπτυξη και την ασφάλεια, που είναι στον
αντίποδα των ακραίων εθνικισμών και απομονωτισμών, που κερδίζουν ξανά
έδαφος στην Ευρώπη και τον κόσμο, συνιστώντας σοβαρή απειλή για την
διεθνή ειρήνη.
Κρίνοντας και από την σκοπιά αυτή την Συμφωνία των Πρεσπών, την
αξιολογούμε ως μία από τις λίγες μεγάλες νίκες της ειρήνηςσε διακρατικό
επίπεδο, τα τελευταία χρόνια.
Με τις σκέψεις αυτές, θεωρούμε ότι οι Αλέξης Τσίπρας και Ζόραν Ζάεφ
δικαιούνται να προταθούν για το Νόμπελ Ειρήνης 2
Πηγή: kontranews.gr

SFINAKI GREEK TAVERNA

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

πλατφόρμα για επενδύσεις, εταιρικές σχέσεις και συνεργασία για έναν πιο υπεύθυνο και χωρίς αποκλεισμούς
τομέα του τουρισμού.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) θεωρεί την πρόοδο της ψηφιακής τεχνολογίας και την
καινοτομία μέσα για συνεχή ανάπτυξη σε ένα περισσότερο βιώσιμο και υπεύθυνο τουριστικό τομέα.
“Η αξιοποίηση της καινοτομίας και της ψηφιακής εξέλιξης παρέχουν στον τουρισμό ευκαιρίες για βελτίωση
της συμμετοχή και της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων και της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων
μεταξύ άλλων στην ευρύτερη ατζέντα βιώσιμης ανάπτυξης”, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του UNWTO
Ζουράμπ Πολολικασβίλι.
Το φετινό πρόγραμμα εορτασμού της ΠΗΤ 2018 στη Ρόδο, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πολιτιστικές
εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις και κορυφώνεται το διήμερο 29 και
30 Σεπτεμβρίου 2018 με κύριες εκδηλώσεις στο χώρο μπροστά στο Δημαρχείο, το Μαντράκι και τα Στεγνά
Αρχαγγέλου.
Πηγή: Rodiaki.gr 21-08-16

Για Ελληνική κουζίνα ή με παρόμοια
εμπειρία + ευθύνη που πρέπει να έχει
για αυτή την οικογενειακή ταβέρνα που
βρίσκεται στο Burnaby Heights και έχει
μεγάλη πελατεία.
Ανταγωνιστικός μισθός με βάση
την εμπειρία.
Να προσκομίσεται το βιογραφικό σας στον:

Υπεύθυνο της κουζίνας
4061 Hastings Street, Butrnaby
ΤΗΛ: 604-299-3400
email:sfinaki@sfinaki.ca
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Health Canada - Drug and Alcohol Use During Orientation Week
For students entering university and colleges across Canada, orientation week
is an exciting time to get to know their new school, classmates and
roommates.
While parties are a great way to celebrate, they can present safety
challenges,
especially when it comes to the use of alcohol and drugs.
Know the risks.
Drug and Alcohol Use During Orientation Week
Opioid overdose: wallet card Naloxone
Find out more

Health Canada - Recall: Calikids
Inc. recalls children’s jackets with
waist drawstring
Consumer Product Recall
Calikids Inc. recalls children’s jackets with waist drawstrings
Calikids Waterproof Shell S1654 - Blue, Pink, Red, Yellow

ΜΕ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με την χρήση της Τρισδιάστατης Ιατρικής Απεικόνισης (Medical 3D Imaging) και Εκτύπωσης
(Medical 3D Printing), γίνονται πλέον και στην Ελλάδα οι επεμβάσεις στην Επανορθωτική και
Αισθητική Χειρουργική του Μαστού!
Τα πρώτα αποτελέσματα από την χρήση της νέας επαναστατικής μεθόδου είναι εντυπωσιακά
καθώς πρόκειται για την εφαρμογή της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας σχεδίασης και
κατασκευής με τη βοήθεια υπολογιστή.
«Σε συνδυασμό με την ακόμα νεότερη μέθοδο του 3D Printing, μπορούν να εφαρμοστούν στην
ιατρική για την τρισδιάστατη ανασύνθεση, προσομοίωση και ανακατασκευή ανατομικών δομών,
με σκοπό την ακριβή διάγνωση, τον προεγχειρητικό σχεδιασμό και την κατασκευή διεγχειρητικών
οδηγών» αναφέρει ο Διευθυντής Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής του
Θεραπευτηρίου Metropolitan Δρ Ανδρέας Γραββάνης.
Μάλιστα τα εντυπωσιακά αποτελέσματα από την χρήση της παρουσίασε ο Δρ Ανδρέας Γραββάνης
ως προσκεκλημένος ομιλητής στο 14th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, που διοργανώθηκε στο Βελιγράδι της Σερβίας.
H κλινική Πλαστικής, Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Αισθητικής του Θεραπευτηρίου
Metropolitan είναι η πρώτη στην Ελλάδα που εφαρμόζει την νέα μέθοδο.
Ακολουθώντας την πρακτική νοσηλευτικών ιδρυμάτων στις ΗΠΑ, στο θεραπευτήριο Metropolitan
έχει αναπτυχθεί ένα in house πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ιατρικής απεικόνισης με τελευταίας
γενιάς μηχάνημα VECTRA ΧΤ προσώπου και σώματος της Canfield Imaging Systems USA,
3D λογισμικού και 3D εκτυπωτών, εφαρμόζοντας αυτή την τεχνολογία στην Επανορθωτική και
Αισθητική Χειρουργική του Μαστού.
«Στα περιστατικά μικροχειρουργικής αποκατάστασης μαστού μετά από μαστεκτομή, μέσω της
τρισδιάστατης ανασύστασης της CT θώρακος και της CT κοιλίας της ασθενούς έχουμε την
δυνατότητα να υπολογίζουμε τον ακριβή όγκο του υγιούς μαστού καθώς και τον όγκο που μπορεί
να προσφέρει ο κοιλιακός κρημνός για την αποκατάσταση» εξηγεί ο Δρ Γραββάνης και προσθέτει
«H μελέτη ολοκληρώνεται με την τρισδιάστατη φωτογραφία και την τρισδιάστατη εκτύπωση,
η οποία μας οριοθετεί με ακρίβεια την θέση, προβολή και σχήμα του προς αποκατάσταση
μαστού. Με αυτή την μέθοδο μπορούμε να πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, να μειώσουμε
τον χειρουργικό χρόνο καθώς και να αποφύγουμε το 2ο χειρουργικό στάδιο για την επίτευξη
συμμετρίας σε επιλεγμένους ασθενείς».

What you should do
Consumers should immediately remove the drawstring from the
jackets to eliminate the hazard.
For more information, consumers may contact Calikids Inc. by
e-mail.
Please note that the Canada Consumer Product Safety Act prohibits
recalled products from being redistributed, sold or even given away
in Canada.
Health Canada would like to remind Canadians to report any health
or safety incidents related to the use of this product or any other
consumer product or cosmetic by filling out the Consumer Product
Incident Report Form.
This recall is also posted on the OECD Global Portal on Product
Recalls website. You can visit this site for more information on other
international consumer product recalls.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η 3D φωτογραφία έχει εξίσου σημαντική εφαρμογή σε αισθητικά χειρουργεία αύξησης,
ανόρθωσης και μείωσης μαστού προσφέροντας προσομοίωση τόσο στον χειρουργό όσο και στην
ασθενή της υπάρχουσας κατάστασης και του δυνητικού χειρουργικού αποτελέσματος.
«Η διαδικασία ξεκινά με τη λήψη της τρισδιάστασης εικόνας του ασθενούς με το VECTRA
ΧΤ. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των ειδικών λογισμικών προβάλλεται η προσομοίωση του
αποτελέσματος της αυξητικής του μαστού με βάση συγκεκριμένο ένθεμα που επιλέγεται ώστε
να εκπληρώνει τις προσδοκίες της ασθενούς αλλά και τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά της
για ένα φυσικό αποτέλεσμα. Το ίδιο ισχύει για περιστατικά ανόρθωσης ή μείωσης του μαστού»
διευκρινίζει Δρ Γραββάνης.
Το βασικότερο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι διευκολύνει κατά πολύ τη συνεννόηση
μεταξύ ιατρού και ασθενούς. Η γυναίκα που έχει αποφασίσει να κάνει επανορθωτική ή αισθητική
επέμβαση μπορεί βλέποντας την εικόνα της στην οθόνη να εξηγήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια και
σαφήνεια στον χειρουργό τις επιθυμίες της και να του δείξει επί τόπου τις τροποποιήσεις που η ίδια
θα επιθυμούσε να γίνουν στην μαστό της.
Κατόπιν ο χειρουργός προτείνει τις ενδεδειγμένες λύσεις και δουλεύουν μαζί στην τρισδιάστατη
απεικόνιση ώστε να καταλήξουν στο αναμενόμενο αποτέλεσμα.
«Τονίζεται στην γυναίκα ότι πρόκειται για προσομείωση και όχι για πραγματικό αποτέλεσμα.
Μέσα από αυτή την προσομείωση η ασθενής μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τις δυνατότητες
αλλά και τους περιορισμούς του χειρουργείου και αποτελεί ευθύνη του πλαστικού χειρουργού να
μεταφέρει ρεαλιστικές προσδοκίες στην ασθενή», καταλήγει ο Δρ Γραββάνης.
- www.athensmicrosurgery.gr. Tηλ: 69444 555 75

Canada and Australia Announce Amendment to Youth Mobility Arrangement
Expanded age range will give young Canadians the opportunity to travel and work in Australia through the International Experience Canada program
August 29, 2018—Ottawa, ON
The Honourable Ahmed Hussen, Minister of Immigration, Refugees and
Citizenship, and the Honourable Peter Dutton, Australia’s Minister for Home
Affairs, today announced an agreement to expand the age range in the Memorandum of Understanding (MoU) between Canada and Australia concerning Youth Mobility. Through the amended MoU, Canadian and Australian
young adults aged 18 to 35 will now be able to work and travel through the
International Experience Canada (IEC) program.
Reflective of our strong people-to-people ties, Australia is a major source of
foreign participants in IEC and Australia is consistently the top destination
for Canadian youth through the program. Increasing the eligible age from 30
to 35 will provide for more opportunities for experienced professionals from
both countries to gain valuable skills in a global work environment.
The IEC program facilitates the process for young people to gain valuable
international work experience and travel abroad. There are 34 destinations
available to young Canadians looking for international work experience with
IEC’s partner countries and territories.
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Hiring now for Kitchen Position
- Line Cooks / Kitchen Helpers
(Sfinaki Greek Taverna)

Do you want to join our kitchen staff at Sfinaki Greek Taverna? Are you self-motivated
with a hard working personality, work well in
a busy fast-paced environment with attention
to detail and cleanliness?
All committed, qualified and experienced applicants who are interested in this opportunity
to, please contact Bia Karass @ Sfinaki Greek
Taverna (4061 Hastings Street, Burnaby)

JOHN MOSCAHLAIDIS
John Moscahlaidis was born in Greece in the small town of Amfissa. After high school he went to the Athens Law School until
he was drafted by the army to fight in the Civil War. Lieutenant
John Moscahlaidis spent four years (1946-1950) fighting the
communist guerillas in the Greek mountains and became one of
the most highly decorated Greek officers of his time.
He was awarded the Cross of Valour, Greece’s highest decoration
for acts of bravery and distinguished leadership on the field of
battle and received a dozen other medals as well. By 1950, the
wars had destroyed Greece completely forcing many Greeks were
forced to leave and seek a better future abroad. Moscahlaidis’s
family had been in the olive business for many generations and
was one of the largest olive growers and exporters of the time. To
further grow the business, Moscahlaidis was sent to the United
States to try and sell the family olives in a new market.
In the early 50’s, Moscahlaidis started a small company in New York named ARISTA OLIVE Co
Inc. At the same time, he enrolled in and graduated from New York University’s business school.
Moscahlaidis developed a market and soon began to import other products such as olive oil and
cheeses. His olive oil which was branded “KRINOS” became a big success. When his small trucks
were delivering to Greek stores in Astoria, the store owners always announced the deliveries by
saying “KRINOS has arrived”! In 1958, Moscahlaidis bought a building in the Tribeca neighborhood of Manhattan and moved Arista into its first real office. In 1960, he bought the building next
door thus doubling his storage capacity. In 1965, Moscahlaidis expanded into Canada by leasing a
warehouse in Montreal. A few years later, he leased a building in Toronto as well. Later that same
year, he bought a competitor, Salona Importing Company.

Phone: 604-299-3400.
(Competitive wages based on experience)

ΠΕΝΘΗ
ΣΚΟΡΟΣ (Peter) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ JOHN
1931-2018
Πέθανε στο Βόρειο Βανκούβερ στις 18
Ιουλίου 2018 Γεννήθηκε στην Mansoura της Αιγύπτου στις 25 Μαϊου 1931.
Μετά από μερικά χρόνια στην Αμερική
εγκαταστάθηκε στον Καναδά και δούλεψε
ως Bartender το Hotel Georgia. Mαζί με
την γυναίκα του Μαρία ήταν ιδιοκτήτες
του Peter’s Underground Restaurant.μέχρι
τα συντάξημα χρόνια όπου μετακόμισαν
στο Βόρειο Βανκούβερ.Το τρισάγιο έγινε
στις 30 Ιουλίου 2018 στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 7 μ.μ. και
η κηδεία στις 31 Ιουλίου 2018 στις 11 π.μ.
Στη σύζυγό του Μαρία και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

The business continued to grow and in 1971 Moscahlaidis bought his own warehouse in Montreal.
By 1973, people were familiar with “Krinos” so Moscahlaidis renamed both the United States and
the Canadian companies as KRINOS FOODS Inc. and KRINOS FOODS CANADA Ltd. In 1974,
Moscahlaidis bought another competitor, George E. Athens Co., better known by its market brand,
Big Alpha. In 1977, Krinos Foods Canada moved into its own new warehouse in Toronto. In the
meantime, Krinos in the US had outgrown its space in New York and Moscahlaidis bought a larger
building in Tribeca and moved operations there.
At the end of the 70s’, Moscahlaidis bought a controlling stake in Athens Pastries & Frozen Foods
Inc., a manufacturer of phyllo and phyllo dough based products in Cleveland, Ohio. Soon thereafter, Athens bought its largest competitor, Apollo Foods, located in New Jersey from Pillsbury
Foods. Moscahlaidis merged the operations into the Cleveland facility and underwent a major
expansion. The newly named Athens Foods Inc. thus became the largest phyllo manufacturer in the
world.
In 1981, Moscahlaidis built a new warehousing and manufacturing facility in Long Island City,
New York. The facility won an award and was recognized as the “Best Industrial Design Building
of the Year” by the City of New York. Finally, in 1986, Moscahlaidis bought his largest competitor,
Standard Importing Company in the US and SICO Foods in Canada. The combined entities firmly
established Krinos as the largest importer and distributor of Greek foods in North America. Sometime, thereafter, Moscahlaidis retired.
In the early 2000’s, he moved back to Greece permanently to be with his family and especially
with his four grandchildren. Moscahlaidis’s personal interests were opera, history and politics.
He was an avid reader and inveterate traveler. He was also very philanthropic and established his
own Foundation dedicated to supporting Greeks in the US. Moscahlaidis was on the Board of the
Archdiocese of the Cathedral of Holy Trinity and a lifelong supporter of the church both in the US
and Greece.
He was also on the Board of the American Farm School and one of its biggest contributors. In addition, he was a supporter of the Ronald McDonald House especially for cancer stricken Greek Children. He was a significant benefactor of the Friends of Nemea and instrumental in the restoration
of the Temple of Zeus in Nemea, Greece. He provided dozens of college scholarships to aspiring
students and was a donor to numerous other charities.

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

Στο «Ελ.Βενιζέλος» το μεγαλύτερο
αεροπλάνο του κόσμου
Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018 CNN

Το Antonov 225, το
μεγαλύτερο αεροπλάνο στον
κόσμο, προσγειώθηκε το
βράδυ της Πέμπτης στον
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος».

φωτογραφία που δημοσίευσε στο twitter το αεροδρόμιο των Αθηνών.

Το αεροσκάφος είναι
Ουκρανικής κατασκευής,
φτιάχτηκε την περίοδο της
Σοβιετικής Ένωσης και είναι
διαθέσιμο μόνο για μεταφορές
βαρέων φορτίων.
Είναι γιγαντιαίο, όπως
αποδεικνύεται από την

Συγκεκριμένα, μπορεί να μεταφέρει φορτία της τάξεωςτων 250.000
κιλών εσωτερικά ή φορτία μέχρι 200.000 κιλών εξωτερικά, στην
ράχη του.

Το Antonov 225 πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση στις 21 Δεκεμβρίου 1988 και μπορεί να
μεταφέρει πολύ βαριά φορτία.

ΓΝΩΜΗ - OPINION
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