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Τραμπ: «Παράθυρο» αποφυγής κυρώσεων
προς την Τουρκία για τους S-400

Διαλλακτικός εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν στην Οσάκα, όσον αφορά στο φλέγον θέμα της αγοράς των ρωσικών S-400 από την
Αγκυρα, που έχει πυροδοτήσει μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο χωρών.
Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι το ζήτημα με την Τουρκία «είναι ένα πρόβλημα, δεν υπάρχει
αμφιβολία γι ‘αυτό». Επισήμανε ότι η κατάσταση είναι «περίπλοκη», αλλά διευκρίνισε ότι «εξετάζει
διάφορες λύσεις», αφήνοντας ανοικτό «παράθυρο» για αναστολή των προγραμματιζόμενων κυρώσεων
κατά της Τουρκίας. «Το εξετάζουμε», απάντησε, μάλιστα όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για την επιβολή
(Συνέχεια στη σελίδα 17)

Οσα έγιναν στην τελετή ενθρόνισης
του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ
23 Ιουνίου 2019 Η Καθημερινή
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ, Μαργαρίτα Πουρνάρα

Χρυσό μετάλλιο για
την Άννα Κορακάκη
στο ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα
Η χρυσή Ολυμπιονίκης Αννα Κορακάκη ήρθε
πρώτη στο σπορ πιστόλι 25μέτρων ύστερα από
έναν συγκλονιστικό τελικό
Στο Μινσκ
TANEA Team26 Ιουνίου 2019

Οταν χειροτονήθηκε διάκονος στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, σε ηλικία 27
ετών το 1994, μάλλον δεν θα μπορούσε να ονειρευτεί πως μια ημέρα ο ελληνισμός της Αμερικής θα
έβλεπε στο πρόσωπό του μια νέα εποχή. Ο Ελπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης, γεννημένος στην Πόλη το
1967, έχει να σηκώσει στους ώμους του τεράστιες προσδοκίες, ως ο ποιμενάρχης που θα ενσαρκώσει
την αναγέννηση της Ορθοδοξίας στις ΗΠΑ. Ουδόλως τυχαία ανέφερε στην πρώτη του συνέντευξη
Τύπου επί Αμερικανικού εδάφους ακριβώς αυτήν την λέξη: αναγέννηση. Και στην λαμπρότατη τελετή
της ενθρόνισής του στην Αρχιεπισκοπή, καθώς τον παρακολουθούσα από την προνομιακή θέση του
γυναικωνίτη, έδειχνε ήρεμος και αποφασισμένος να φέρει εις πέρας αυτό το καθήκον.

(Συνέχεια στη σελίδα 17)

H χρυσή Ολυμπιονίκης ήρθε πρώτη στο σπορ πιστόλι
25μέτρων ύστερα από έναν συγκλονιστικό τελικό.
Η ελληνίδα αθλήτρια που θεωρείται η κορυφαία του κόσμου
σημείωσε και ρεκόρ αγώνων.
Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ντίτελμ Γκέμπερ από την
Ελβετία και το χάλκινο η Βουλγάρα Αντοανέτα Μπόνεβα.
Αυτό είναι το δεύτερο μετάλλιο για την Κορακάκη στη
διοργάνωση αφού πριν λίγες μέρες κατέκτησε το ασημένιο
στο αεροβόλο πιστόλι 10 μέτρων
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Tο βιογραφικό του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής

Ο κ. Ελπιδόφορος γεννήθηκε στο Μακρυχώρι Κωνσταντινουπόλεως στις 28 Νοεμβρίου 1967 και
αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης το 1991.
Το 1993 ολοκλήρωσε τις
μεταπτυχιακές του σπουδές
στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Βόννης. Το έτος
1994 χειροτονήθηκε Διάκονος
στον Πάνσεπετο Πατριαρχικό
Ναό του Αγίου Γεωργίου στο
Φανάρι. Εν συνεχεία, διορίσθηκε
Κωδικογράφος της Ιεράς
Συνόδου. Το επόμενο έτος 1995
διορίστηκε Υπογραμματέας Ιεράς
Συνόδου.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ .................

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

911

Μεταξύ των ετών 19961997 φοίτησε στη Θεολογική
Σχολή του Αγίου Ιωάννου του
Δαμασκηνού στο Μπαλαμάντ του
Λιβάνου, όπου βελτίωσε τη γνώση της αραβικής γλώσσας. Το έτος 2001 υπέβαλε διδακτορική διατριβή
στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό τον τίτλο: «Η έναντι της
Συνόδου της Χαλκηδόνος στάσις του Σεβήρου Αντιοχείας» και αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Θεολογίας
με βαθμό άριστα.
Το 2004 προσκλήθηκε ως επισκέπτης καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης,
όπου δίδαξε επί ένα εξάμηνο. Τον Μάρτιο του έτους 2005, κατόπιν προτάσεως του Οικουμενικού
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου προήχθη σε Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου.
Το 2009 η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης τον εξέλεξε ομόφωνα ως Αναπληρωτή Καθηγητή της
Συμβολικής και των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, ενώ υπέβαλλε, μεταξύ άλλων, δύο
υφηγεσίες υπό τους τίτλους: «Ο θεσμός της Συνάξεως Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου (19512004)» και «Οι ενενήντα πέντε Θέσεις του Λουθήρου. Ιστορικοθεολογική θεώρηση - Κείμενο
- Μετάφραση - Σχόλια». Από το 2011 υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως αναπληρωτής
καθηγητής, όπου διδάσκει Συμβολική, Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις.
Τον Μάρτιο του έτους 2011 εξελέγη εν ενεργεία Μητροπολίτης Προύσης, ενώ τον Αύγουστο του ίδιου
έτους διορίσθηκε Ηγούμενος της εν Χάλκη Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας
Τριάδος.
Το 2018 στις εγκαταστάσεις της οποίας στεγάζεται η ιστορική Θεολογική Σχολή της Χάλκης,
εκλέχτηκε ομόφωνα τακτικός καθηγητής από τους καθηγητές του Τμήματος Ποιμαντικής Θεολογίας
της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για την ακαδημαϊκή εξέλιξη
στην ανώτατη ακαδημαϊκή βαθμίδα του τακτικού καθηγητή, ο Μητροπολίτης κ. Ελπιδοφόρος μεταξύ
άλλων, υπέβαλε προς κρίση και το γνωστό του πόνημα με τίτλο «Πρώτος άνευ ίσων (Primus sine
paribus)», όπου υποστηρίζει ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν είναι ίσος στην πράξη με τους άλλους
προκαθημένους, αφού έχει έκτακτες διοικητικές ευθύνες που προέρχονται από την ιδιότητά του ως
προέδρου των Πανορθόδοξων Σωμάτων.
Ο Ελπιδοφόρος συνέγραψε και ένα άλλο επίκαιρο βιβλίο με θέμα την Εκκλησία της Ουκρανίας σε τρεις
γλώσσες: την Ελληνική, την Αγγλική και την Ουκρανική.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ανατολικού Βανκούβερ
4541 Boundary Rd., Bancouver B.C.

Τελετή Θεμελίου Λίθου
Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 και ώρα 7 μ.μ έγινε η τελετή για τον Θεμέλιο Λίθου
του Νέου Κτηρίου Σχολείου της Κοινότητας απο τον Αρχιεπίσκοπο Τορόντο
(Καναδά) κ.κ. Σωτήριο. Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση.
(Bλέπετε φωτογραφίες στη σελίδα 20)
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BBB Warning: Beware of Online Puppy Scams
Vancouver, BC - June 10, 2019

One Scammer: Multiple Victims
BC residents losing hundreds to puppy scam online
Consumers are being warned about an online puppy scam
victimizing BC residents. Last week, Better Business Bureau
(BBB) received multiple reports on BBB Scam Tracker about
an advertisement on eClassifieds4u.com for free Beagle puppies being put up for adoption. The fake advertisement lured
victims into a scam that tricked them out of $500 each.
The reports from the victims explained that the scammer uses
the name Jones Walker, claims to have a Prince George address and has Beagle puppies for adoption. Communicating by
text message only and using the number (787) 986 - 0856, the
scammer instructs the victims to purchase Google Play cards
to cover the cost for paper transfers and shipping. The victims
are then asked to pay a further $1,500 - $2,000 for a crate to
ship the puppy, on the premise that the money will be refunded
to them.
The scammer explains the delays in shipping or collecting
the puppy by telling the victims that the animal is recovering
from a routine injection. In other instances, the scammer spoke
about a daughter being critically ill in a Calgary hospital.
Since the start of the year, BBB has received 626 reports
across North America and 18 in Canada about online puppy
scams, with victims losing as much as $5200. For 2018, BBB
received 1313 reports across North America and 33 from
Canada. In the current digital age, it is no surprise that the first
step in many people’s search for a new pet begins with the
internet. However, even the most careful online search is likely to put a consumer in contact with a potential thief. In fact,
many experts believe at least 80% of the sponsored advertising
links that appear in an internet search for pets may be fraudulent.

Federal Politics: Liberals appear to have stopped
bleeding; can the Conservatives be bloodied?
Most CPC voters have no second choice, but nearly one-in-five could switch to the People’s Party
June 10, 2019 – Notwithstanding a summer sitting of the House of Commons, these will be the final days
for MPs in Ottawa before returning to their constituencies to fight for their political futures in the federal
election campaign this fall.
The latest analysis of new polling data from the non-profit Angus Reid Institute suggests that for Liberal
candidates, a disastrous slide in support over the first half of the year appears to have ended, making this
a critical – albeit shrinking – period of time to try to regroup and rebuild.
Conservatives, meanwhile, will take comfort in maintaining a wide lead over the governing party, but
must be mindful of a failure to build momentum as their opponent plummeted.
Indeed, 37 per cent of decided and leaning voters say they would cast ballots for the CPC if the election
were held tomorrow, a number that is statistically unchanged from where it has been since the SNC
Lavalin scandal first hit the headlines back in February.
For the second straight month, the Liberals hold the support of roughly one-quarter of Canadian voters
(26%), still well below the 31 per cent they recorded in February, but no longer dropping month after
month.
The Liberal decline has benefitted the Green Party, which sees its support among decided and leaning
voters reach 12 per cent in this survey. This comes as more Canadians identify the environment and
climate change as a top issue facing the country.
That said, sizeable numbers of Green and New Democratic supporters list the Liberals (and each other)
as their second choice. Whether Prime Minister Justin Trudeau’s party can win any of these voters over
will be one of the defining narratives of the fall campaign.
Angus Reid Institute

Statement by the Prime Minister on World Refugee Day
June 20, 2019 Ottawa, Ontario - The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on World Refugee
Day:
“Today, on World Refugee Day, we stand with people around the world who have been forced to flee their homes. We recognize
their resiliency and courage, and come together as an international community to support refugees and displaced people.
“This year marks a somber milestone. Recent UN counts put the world’s forcibly displaced population at over 70 million – including over 25 million refugees. Millions were forced to flee their homes last year, while many more have been unable to return
home for years.
“These numbers are staggering. Each represents a story of escape from conflict, insecurity, or persecution. And when people are
driven from their homes, that’s often only the beginning of a journey marked by trauma, barriers, and loss. But they want the
same thing we all do: to be able to live in peace and raise their families, to rebuild their lives and create a better future for themselves and their communities.
“This is what generations of people have done in Canada. As a country that has welcomed refugees throughout its history, we
know first-hand the important contributions they make. The millions of refugees who have resettled here have shaped who we are
as a country, and helped build the strong, open, prosperous Canada we know today.
“In 2019, we mark the 40th anniversary of Canada’s Private Sponsorship of Refugees Program and celebrate the many Canadians
who have provided a safe haven for more than 327,000 refugees since the program launched. Their dedication and compassion
are an example to the world. We continue to build on this legacy today, from communities coming together to welcome Syrian
refugees, to last year’s historic investment in education for women and girls in conflict and crisis situations, a commitment made
under Canada’s G7 presidency.
“People flee home when they have no other choice. Those of us who are more fortunate share a responsibility to help them find
refuge and build a new life. That’s why we’ll continue to come to the aid of the most vulnerable, to show openness, and to choose
compassion – the foundation for a stronger Canada, and a better world.”

Our BBB study on the online pet selling scam revealed that
the scams almost always begin with a fake website and stolen
photos, often taken from a legitimate site. Many of the pets
marketed online do not exist or the scammers never own the
animals described on the sites.

BBB is sharing the following
tips to consumers:
•
Do not buy a pet without seeing it in person. Arrange
to meet directly with the prospective seller. There is no good
way to be sure you are not dealing with a fraud if you have no
direct in-person contact with the seller.
•
Do an internet search for the picture of the pet you are
considering. If the same picture appears on multiple websites,
you may be dealing with a fraud. You also can search for text
in the ads or testimonials to see if the seller copied it from
another site.
• Never pay a stranger with a money order, gift card, Interac
e-transfer or through Western Union or Moneygram. Once
payments are made using these methods, it is unlikely you will
get the money back.
• Always use a credit card in case you need to dispute the
charges.
• Research prices for the breed you are interested in adopting.
If someone is advertising a purebred dog for free or at a deeply
discounted price, you could be dealing with a fraudulent offer.
• Consider adopting a pet through the BC Society for the
Prevention of Cruelty to Animals or other legitimate animal
shelters.

If you are the victim of an online pet purchase scam:
• File a report with BBB’s Scam Tracker.
• Contact the Canadian Antifraud Centre:

Toll Free 1-888-495-8501

• If you sent money through Western Union, MoneyGram or
a Green Dot MoneyPak, you should contact these companies
directly. They can offer information about the transactions.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ TERRY COMNINOY
ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ BROADWAY

Φορτούνης: Μέσα σε δέκα λεπτά συμφωνήσαμε με τον κ. Μαρινάκη
«Όλοι θέλουμε να δουλέψουμε σκληρά και να φέρουμε την ομάδα
στην κορυφή»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
24/06/2019
Για την κοινή επιθυμία που υπήρχε από τον ίδιο και τη διοίκηση του Ολυμπιακού, ώστε να
συνεχίσουν τη συνεργασία τους μίλησε ο Κώστας Φορτούνης κατά τη διάρκεια της αναχώρησης
των «ερυθρόλευκων» για την Πολωνία, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας. Όπως
χαρακτηριστικά είπε ο αρχηγός των Πειραιωτών, τα βρήκε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη μέσα σε δέκα
λεπτά.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φορτούνη για:
Την ανανέωση του συμβολαίου του: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έγινε αυτό που ήθελα. Δεν είναι μόνο
τα συμβόλαια, άλλα η επιθυμία που είχα από την αρχή για να μείνω και να συνεχίσω στον Ολυμπιακό».
Τους ανθρώπους που συνέβαλλαν στην παραμονή του στο Λιμάνι: «Με όλους έχω πάρα πολύ καλή
σχέση, άλλα αυτό που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ήταν η στάση του κ. Μαρινάκη και το ραντεβού που
είχαμε πριν λίγες μέρες. Μέσα σε δέκα λεπτά συμφωνήσαμε, έχουμε εξαιρετικές σχέσεις».
Την προετοιμασία της ομάδας: «Πλέον, όλοι θέλουμε να δουλέψουμε σκληρά και να φέρουμε την
ομάδα στην κορυφή, να πάρουμε τίτλους και να επιστρέψουμε στους ομίλους του Champions League».
Ο Τρικαλινός μεσοεπιθετικός είναι το πρόσωπο της ημέρας όσον αφορά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού
και νωρίτερα είχε μιλήσει και στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ.
Δείτε τι είπε:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα. Είμαι αρχηγός αυτής της ομάδας, νιώθω μεγάλο δέσιμο με τον
κόσμο και με τη διοίκηση. Έγινε αυτο που ήθελα, έδειξα ότι για μένα δεν μετρούν τα χρήματα και τα
συμβόλαια, έμεινα εκεί που με ήθελαν περισσότερο.
Όταν πήραμε την απόφαση να μιλήσουμε εγώ και ο πρόεδρος όλα έγιναν πιο εύκολα. Τα βάλαμε κάτω
και δείξαμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο», δήλωσε αρχικά ο Κώστας Φορτούνης.
Και συνέχισε: «Ήθελα να μιλήσω πρώτα με τον Ολυμπιακό, δεν θα έβαζα άλλον σύλλογο πάνω από τον
Ολυμπιακό. Η καρδιά μου έλεγε να παραμείνω εδώ, με αγαπάνε και τους αγαπάω. Νιώθω υπέροχα και
είμαι πολύ χαρούμενος.
Συζητούσαμε καιρό ο μάνατζέρ μου με τον πρόεδρο και τη διοίκηση, εγώ προσωπικά έχω πολύ καλή
σχέση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη που με έφερε στην ομάδα. Όταν με κάλεσε να μιλήσουμε, όλα έγιναν
πιο εύκολα».
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τη μισή ποσότητα από τις ελιές,
την τομάτα κονκασέ και τον
ζωμό λαχανικών. Το αφήνετε
να βράσει σε μέτρια φωτιά,
με κλειστό το καπάκι της
κατσαρόλας για 20 λεπτά.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ
ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΡΥΖΙ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

YΛΙΚΑ
•
Για το κοτόπουλο
•
1 ολόκληρο κοτόπουλο (1,4 kg περίπου)
•
150 g λευκό κρασί
•
2 κουτ. της σούπας ξύσμα πορτοκαλιού
•
100 g ελαιόλαδο
•
1 κοφτή κουτ. της σούπας αλάτι
•
1 λαδόκολα, βρεγμένη
•
λίγο κορν φλάουρ
•
λίγος άνηθος για στόλισμα
•
Υλικά για το ρύζι
•
250 g ρύζι
•
80 g ελαιόλαδο
•
120 g κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
•
500 g ζωμός λαχανικών
•
200 g μανιτάρια, κομμένα
1 κουτ. της σούπας ξύσμα πορτοκαλιού
1 κουτ. του γλυκού αλάτι (προαιρετικά)
Για τη σάλτσα
150 g λευκό κρασί
50 g ελαιόλαδο
1 κουτ. της σούπας μέλι
1/2 κουτ. του γλυκού τζίντζερ, φρεσκοτριμμένο
2 κοφτές κουτ. του γλυκού αλάτι
1 κουτ. της σούπας ξύσμα πορτοκαλιού

Σε ένα μπολ ανακατεύετε το κρασί, το ξύσμα, το ελαιόλαδο και το
αλάτι.Τοποθετείτε το κοτόπουλο σε ένα ταψί και το περιχύνετε με το
μείγμα.

Στα 20 λεπτά βρασμού ανοίγετε
το καπάκι και συνεχίζετε να
βράζετε σε μέτρια φωτιά για
άλλα 10 λεπτά.
Αποσύρετε από τη φωτιά και
προσθέτετε τις υπόλοιπες ελιές
και την τριμμένη γραβιέρα.
Βράζετε τα ζυμαρικά σε
αλατισμένο νερό για 8 λεπτά και
στη συνέχεια τα σουρώνετε.
Τα ρίχνετε μέσα στην
κατσαρόλα και ανακατεύετε, για
να πάει η σάλτσα παντού.
Πρόταση σερβιρίσματος
Σε μια πιατέλα σερβίρετε τα
ζυμαρικά, βάζετε το κρέας
από πάνω, ρίχνετε τη σάλτσα,
τη γραβιέρα και στολίζετε με
ψιλοκομμένο μαϊντανό.

ΣΟΦΙΓΑΔΟ ΜΕ ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ
ΥΛΙΚΑ
• 1,4 Κg ποντίκι βόειο
• 500 g ταλιατέλες
• 150 g ελαιόλαδο
• 300 g κρεµµύδι ξερό,
ψιλοκοµµένο
• 360 g κρασί, κόκκινο
Αγιωργίτικο ΝΕΜΕΑ
• 2 σκελίδες σκόρδο, ολόκληρες
• 3 g δεντρολίβανο
• 140 g πελτές τοµάτας
• 15 g αλάτι
• 2 g πιπέρι
• 1,8 Kg ζωµός λαχανικών,
ανάλατος
• 130 g µηλόξιδο
• λίγη γραβιέρα για το
σερβίρισµα

Καλύπτετε με τη βρεγμένη λαδόκολα. Το ψήνετε στον φούρνο στους
180ο C για 1 ώρα με τη λαδόκολα. Στη συνέχεια την αφαιρείτε και
ψήνετε για 35 λεπτά, ώστε να πάρει χρώμα το κοτόπουλο.
Ανακατεύετε όλα τα υλικά για τη σάλτσα και αφήνετε το μείγμα
στην άκρη.
Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε το κρεμμύδι για 3 λεπτά.
Προσθέτετε τα μανιτάρια και μαγειρεύετε για ακόμη 3 λεπτά. Στη
συνέχεια ρίχνετε το ρύζι, ανακατεύετε και προσθέτετε το ξύσμα
πορτοκαλιού. Μαγειρεύετε για αλλά 3 λεπτά σε χαμηλή φωτιά και
προσθέτετε το μείγμα, που φτιάξατε πριν. Ρίχνετε και τον ζωμό
λαχανικών (αν είναι ανάλατος προσθέστε και το αλάτι) και αφήνετε
το ρύζι στη φωτιά, μέχρι να απορροφήσει τα υγρά.
Σερβίρετε το φαγητό σε μία μεγάλη πιατέλα, βάζοντας από κάτω το
ρύζι και από πάνω το κοτόπουλο. Χτυπάτε στο μίξερ τα υγρά από το
ταψί, τα δένετε με λίγο κορν φλάουρ και περιχύνετε με το μείγμα το
κοτόπουλο. Στολίζετε με λίγο άνηθο .

ΝΑΞΙΩΤΙΚΗ ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΥΛΙΚΑ
• 800 g μηρός ή μπούτι
κοτόπουλου, ξεκοκαλισμένο
• 100 g ελιές Καλαμών σε φέτες
• 100 g πιπεριά πράσινη,
κομμένη σε λεπτές φέτες
• 100 g πιπεριά Φλωρίνης,
κομμένη σε λεπτές φέτες
• 50 g κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• 300 g τομάτα κονκασέ
• 60 g ελαιόλαδο
• 3 φύλλα δάφνης
• 8 g αλάτι
• 1 g πιπέρι
• 1 σκελίδα σκόρδο,
ψιλοκομμένη (10 g)
• 300 g ζωμός λαχανικών
(ανάλατος)
• 30 g πελτές τομάτας
Πλένετε το κοτόπουλο σε
τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια
το περνάτε με λίγο ξίδι και

σκουπίζετε πολύ καλά. Το
βάζετε με το κρασί, το σκόρδο,
το αλάτι, το πιπέρι, τα φύλλα
δάφνης, τη μαντζουράνα, το
κρεμμύδι και τις πιπεριές.
Ανακατεύετε πολύ καλά και τα
αφήνετε να μαριναριστούν για 2
ώρες στο ψυγείο.
Αφαιρείτε το κοτόπουλο, τις
πιπεριές και το κρεμμύδι από
τη μαρινάδα με μια τρυπητή
κουτάλα.
Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνετε
το ελαιόλαδο και σοτάρετε το
κρεμμύδι και τις πιπεριές μαζί
με το κοτόπουλο για 4-5 λεπτά.
Στη συνέχεια διαλύετε τον πελτέ
τομάτας μέσα στο κρασί που
είχατε από τη μαρινάδα και
το ρίχνετε στην κατσαρόλα.
Αφήνετε να εξατμιστεί το
αλκοόλ και προσθέτετε περίπου

ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ
ΥΛΙΚΑ
•
1,2 – 1,4 kg φιλέτο σολομού σε φέτες
•
4 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα σε ροδέλες (μόνο το
λευκό μέρος)
•
1 κουτ. της σούπας ψιλοκομμένος άνηθος
•
2 μεσαίες, φρέσκες τομάτες (μόνο τη σάρκα, χωρίς τα
σπόρια), κομμένη κονκασέ
•
1 κουτ. της σούπας πελτές τομάτας
•
350 ml νερό
•
100 ml ελαιόλαδο
•
1 κουτ. της σούπας ξερό εστραγκόν
•
1 κουτ. της σούπας αλάτι
•
1/2 κουτ. της σούπας πιπέρι
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Αλατίζετε ελαφρά τον σολομό
και τον αφήνετε να στραγγίσει
καλά σε ένα σουρωτήρι.
Σε ένα σκεύος ζεσταίνετε
το νερό και αραιώνετε τον
πελτέ. Σε ένα ταψί ρίχνετε
λίγο νερό, ελαιόλαδο, το
κρεμμυδάκι, την τομάτα, το
εστραγκόν, τον άνηθο και τον
πελτέ. Αλατoπιπερώνετε και
ανακατεύετε καλά. Στη συνέχεια προσθέτετε τον σολομό και τον
γυρίζετε 2 – 3 φορές, ώστε να καλυφθεί με το μείγμα από όλες τις
πλευρές. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 ο C για 15
λεπτά. Γαρνίρετε με λίγες ψητές φέτες από κολοκύθι και μία φέτα
λεμονιού.
Πρόταση σερβιρίσματος
Μπορείτε να το συνοδέψετε το φιλέτο σολομού με ένα γευστικό,
λεμονάτολαχανόρυζο ή σπανακόρυζο.

ΛΑΔΕΡΕΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΕ ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΟΥΤΙ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΛΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

700 g μπούτι φιλέτο κοτόπουλου
500 g άσπρες μελιτζάνες, κομμένες σε μισές ροδέλες
300 g ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε μισές ροδέλες
200 g ελαιόλαδο
800 g τομάτα κονκασέ
250 g ζωμός λαχανικών
20 g άνηθος, ψιλοκομμένος
2 κουτ. του γλυκού αλάτι
1/2 κουτ. του γλυκού πιπέρι
1 κοφτό κουτ. του γλυκού γλυκιά πάπρικα
1 κλωναράκι άνηθο για στόλισμα

Τοποθετείτε τις μελιτζάνες σε ένα σκεύος με νερό και αλάτι, για να
ξεπικρίσουν.
Κόβετε το κρέας σε µέτρια
κοµµάτια και τα ξεπλένετε.
Ζεσταίνετε σε µια κατσαρόλα
το ελαιόλαδο και σοτάρετε
το κρέας, µέχρι να πάρει
χρώµα από όλες τις πλευρές.
Προσθέτετε το κρεµµύδι και
το σοτάρετε για 2-3 λεπτά. Στη
συνέχεια σβήνετε µε το κρασί
και αφήνετε να εξατµιστεί το
αλκοόλ. Προσθέτετε τον ζωµό
λαχανικών. Ξαφρίζετε τακτικά
µε µια τρυπητή κουτάλα. Στα
30 λεπτά βρασµού ρίχνετε το
σκόρδο, το αλάτι, το πιπέρι,
το δεντρολίβανο, το µηλόξιδο
και διαλύετε τον πελτέ µε τα
υγρά της κατσαρόλας και τον
προσθέτετε. Βράζετε σε µέτρια
φωτιά για 2 ώρες.
Εκτέλεση για τις ταλιατέλες
• Σε µια άλλη κατσαρόλα
βράζετε τις ταλιατέλες σε
αλατισµένο νερό για 6 λεπτά.
Σουρώνετε και ξεπλένετε κάτω
από τρεχούµενο νερό.
• Πρόταση σερβιρίσματος
• Μόλις είναι έτοιµο το φαγητό,
αποσύρετε από τη φωτιά και
προσθέτετε τις ταλιατέλες.
Ανακατεύετε το φαγητό πολύ
καλά και σερβίρετε σε µια
πιατέλα. Από πάνω τρίβετε λίγη
γραβιέρα.

Σε μία κατσαρόλα ζεσταίνετε τα 150 g από το ελαιόλαδο και
σοτάρετε το κρεμμύδι. Στη συνέχεια τοποθετείτε πάνω από τα
κρεμμύδια το κοτόπουλο και το σοτάρετε και από τις 2 πλευρές.
Έπειτα αλατοπιπερώνετε.
Στραγγίζετε τις μελιτζάνες και τις προσθέτετε στην κατσαρόλα. Στη
συνέχεια ρίχνετε την τομάτα κονκασέ και τον ζωμό. Χαμηλώνετε τη
φωτιά, κλείνετε το καπάκι και μαγειρεύετε για 20 λεπτά. Σβήνετε
τη φωτιά και προσθέτετε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και τον άνηθο. Το
αφήνετε να μελώσει για 10 λεπτά και μετά σερβίρετε. Στολίζετε με
τον άνηθο.

Κριτσίνια με τυρί και σκόρδο
Τραγανά κι αρωματικά, ιδανικά με την μπίρα
Εκτέλεση
Υλικά για 4-6 άτομα
125 γραμμάρια τυρί τριμμένο
αλάτι
άσπρο πιπέρι
λίγο μοσχοκάρυδο
300 γραμμάρια αλεύρι
150 γραμμάρια μαλακό βούτυρο
1 κουταλιά του γλυκού μπέικιν
πάουντερ
2 αβγά
αλεύρι για το άπλωμα της ζύμης
μαργαρίνη για το βουτύρωμα
1 κρόκος
κύμινο
σουσάμι
σκόρδο
1 κουταλιά σούπας γάλα
εβαπορέ
ρίγανη

Αναμειγνύετε το αλεύρι με το
μπέκιν πάουντερ και τα βάζετε στο
μίξερ.
Προσθέτετε το βούτυρο σε
κομμάτια, το αβγό και το τυρί.
Ζυμώνετε καλά, ώστε να
δημιουργηθεί μια λεία ζύμη,
προσθέτετε αλάτι, πιπέρι σκόρδο
και μοσχοκάρυδο.
Την σκεπάζετε με σελοφάν και
την αφήνετε τουλάχιστον 1 ώρα ή
καλύτερα μια νύχτα στο ψυγείο.
Σε αλευρωμένη επιφάνεια ανοίγετε
ζύμη σε πάχος 1 εκ., την κόβετε
σε λουρίδες πάχους 1 εκ., φάρδους
1 εκ. και μάκρους 6 εκ. και τους
δίνετε κυλινδρικό σχήμα.
Τη βάζετε σε βουτυρωμένο ταψί.
Χτυπάτε τον κρόκο και το γάλα,
αλείφετε τα κριτσίνια και τα
πασπαλίζετε με σουσάμι ή με
ρίγανη.
Τα ψήνετε σε προθερμασμένο
φούρνο περίπου 12 λεπτά ώσπου να
ροδοκοκκινίσουν.
Τα αφήνετε στο ταψί να κρυώσουν
λίγο και μετά τα ακουμπάτε σε
σχάρα.

Professor André Gerolymatos, pioneer in Hellenic Studies at SFU, passes away at 67
It is with great sadness that we
announce the passing of our longtime director and friend, Professor
André Gerolymatos.
Dr. Gerolymatos studied Classics
at Loyola College (Dipl.), Concordia University (BA), and McGill
University (MA), before switching to History for his PhD, also
at McGill, where he researched
British Intelligence and the Guerilla Warfare Operations during the
Second World War in Greece (1941-1944). He taught at Dawson
College and McGill University before joining the History Department at Simon Fraser University (SFU) in 1996 as the inaugural
holder of the Hellenic Canadian Congress of British Columbia Chair
in Hellenic Studies.
From the very beginning of his appointment, Dr. Gerolymatos strove
to secure more resources to expand the teaching and learning of
Greek language, history, and culture at SFU. Over 23 years he raised
millions of dollars in gifts and grants from governments, NGOs,
and individuals who embraced his vision of a vibrant and engaged
Hellenic Studies presence at the university and in the broader
community. He always sought to build bridges and form partnerships and one of his most valued partners was the Stavros Niarchos
Foundation (SNF). With their support, Dr. Gerolymatos launched the
world’s first online language learning platform designed specifically
for the Modern Greek Language. The technology developed during
this project has continued to evolve and has been used to support
Arabic, French, and Italian, as well as thirteen critically endangered
First Nations languages in Western Canada in partnership with the
First Nations Language Centre at SFU. The trust Dr. Gerolymatos
built with the SNF eventually led to a $7 million endowment and the
creation of the SNF Centre for Hellenic Studies at SFU, the largest
centre of its kind in North America.
Even as he sought to lay the foundations for a lasting Hellenic
Studies presence at the university, Dr. Gerolymatos always gave
freely of his time and was often in the community giving talks on his
research to lay and academic audiences. His expertise in terrorism
and international relations found him in constant demand from the
local, national, and international media, especially following the 9/11
terrorist attacks in New York city.
His expertise stemmed from an active research programme that he
maintained throughout his career. Dr. Gerolymatos returned again
and again to the trauma inflicted on Greece in the second world war
and the civil war that followed, a topic that remains deeply divisive
in that country. One of his most recent books, An International Civil
War: Greece, 1943-1949, published by Yale University Press was remarkable for the balanced, unbiased approach it took to the conflict,
a rarity for the topic. The book was especially successful in Greece,
where it was translated and released by Dioptra Press.
Dr. Gerolymatos’ many honours and awards include HRH Queen
Elizabeth II Diamond Jubilee Medal for Service to Canada and the
Officer (Gold Cross) of the Order of the Phoenix in recognition for
contributions to Greek culture.
The faculty, staff, and students of the Stavros Niarchos Foundation
Centre for Hellenic Studies and the Hellenic Studies Program at SFU
will miss him greatly.
A prayer will be held on Wednesday, June 5th 2019 from 7:00 PM
to 8:00 PM at the St. Georges Greek Orthodox (4500 Arbutus St,
Vancouver, BC). A funeral service will be held on Thursday, June 6th
2019 from 11:00 AM to 12:00 PM at the same location. A burial will
be held on Thursday, June 6th 2019 from 12:30 PM to 1:30 PM at
the Ocean View Burial Park (4000 Imperial St, Burnaby, BC).

Australian tourist loses hundreds
to rental scam on Craigslist
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Better Business Bureau
(BBB) serving Mainland BC
is reminding the public to be
wary of rental scams as they
try to find accommodations
for their summer vacations.
This follows a report on BBB
Scam Tracker from an Australian tourist who lost almost
$600.
The victim went on Craigslist to find a holiday rental
for a family trip and found a
listing for a small apartment
in Vancouver. Before signing the rental agreement and
paying a deposit to secure the
location, the victim searched
for the property online and
found that the street address
was consistent with the
photos used in the advertisement. They paid a deposit
to an account connected to
someone who uses the names
Michele Lalonde and Michele
Boucher, from 1498 Homer
Street. However, our research
showed that the address does
not exist.
Several weeks after paying
the deposit, the victim started
receiving emails requesting that the final amount be
paid for a chance to also get
complimentary housekeeping,
Wi-Fi and breakfast with the
reservation. When the victim
tried to contact them for more
details, there was no response
and they have not been able
to speak with anyone since.
The victim has since been
forced to make alternative arrangements for their accommodation.

BBB is sharing
the following tips:
• If the ad looks too good to
be true, it probably is. While
vacation rental prices vary
based on factors such as the
number of rooms, amenities,

and location, you should be
wary of any apartment or cottage that is offered at a deep
discount. Always check rental
prices for several properties
in the neighbourhood you
would like to stay in, so that
you have a good understanding of the going rates for that
area. Avoid rentals that are
being advertised far below
market value.
• Watch the lines of communication. People who
run rental scams often only
communicate through text
and email.
• Consider the payment
methods. The safest way to
pay for your vacation rental is
by credit card. Regardless of
where you live, credit cards
offer more consumer protection than any other payment
method. If there is a problem
with your rental, or if you
are the victim of a vacation
rental scam, you can dispute
the charges with your credit
card company and have them
taken off your bill until the
matter is investigated. Look
out for listings that ask for a
wire transfer, even before you
have seen the property.
• Check for terms and
conditions. Some vacation
rentals offer secure payment
systems and/or money-back
guarantees, sometimes for
an additional cost. These
systems and guarantees offer
renters an extra level of security. To ensure that you will
be covered, be sure to read or
request the terms and conditions before you book and
pay for your stay. If possible,
use a vacation rental website
that holds your payment to
the property owners until 24
hours after you have checked
in. This helps to ensure that
you can get a refund if you
arrive at the property and it

is not as advertised or not
available at all.
• Do your research. Do a
quick search for the listing to
verify that the property exists.
Also search the name, email
address and phone number
connected to the listing to
see if they are connected to
other properties, if there are
multiple owners or worse, if
you find the same ad listed in
other cities.
• Try, if possible, to see
the property in person. Do
not send money to someone
you have never met for an
apartment you have not seen.
If you cannot visit the apartment or house yourself, ask
someone you trust to go and
confirm that it is as advertised.
• Rent known properties or
those that come with recommendations. If possible,
choose a property that someone you know has already
stayed in. You will be able to
ask the previous renter about
payment methods, rental policies and any other concerns
you might have. As you begin
to plan your trip, ask family
members and friends if they
know of available rental
properties in the places you
would like to visit.
• Check Craigslist and other
rental sites for their FAQs.
Craigslist shares tips with its
users on how to avoid scams.
https://www.craigslist.org/
about/scams

*Aluminum Railing *Glass Railing *Patio Covers *Fences & Motorized Gates * Window Guards

18521 - 97th Avenue, Surrey, B.C., V4N 3N9
E-Mail : info@contemporaryrailings.com

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.

FOR
FREE ESTIMATE

CALL: Steve Schismenos

Tel:604-455-0703
Fax:604-455-0723
Cell: 604-816-1367
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

MVP στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 25.06.2019
Πέντε μετάλλια ήδη στο Μινσκ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ

Ιστορία έγραψε τα ξημερώματα της Τρίτης (25-06-19) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Οι πρωταθλητές του στίβου Κώστας Δουβαλίδης (110
μ. εμπ., 13.72) και η Ραφαέλα Σπανουδάκη (100 μ.,
11.61) με τα μετάλλια στο στήθος.
Πέντε μετάλλια είναι μέχρι τώρα η... συγκομιδή των Ελλήνων
αθλητών και αθλητριών από τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες αθλημάτων
που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Μινσκ. Σήμερα στη διοργάνωση
θα λάβουν μέρος δέκα αθλητές και αθλήτριές μας, καθώς και η
ομάδα του στίβου (σε αυτή τη διοργάνωση ο στίβος είναι ομαδικό
αγώνισμα).
Το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα στη Λευκορωσία ήταν
ασημένιο και το κατέκτησε η Αννα Κορακάκη στο αεροβόλο πιστόλι
10 μ. «Ηταν ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες που έχω δώσει
μέχρι τώρα στην καριέρα μου. Από τον προκριματικό ξεκίνησα
άσχημα. Οι πρώτες μου βολές ήταν αντίστοιχες με αυτές που είχα
όταν ξεκινούσα στο άθλημα. Μετά πήγα καλά, αλλά πίστευα ότι
εξαιτίας του σκορ της πρώτης δεκάδας δεν θα έμπαινα στον τελικό.
Τελικά, όμως, και οι συναθλήτριές μου δεν είχαν καλές επιδόσεις
και, έτσι, μπήκα ως 8η. Και ο τελικός ήταν δύσκολος και το επίπεδο
ήταν πολύ υψηλό. Τελικά, τα κατάφερα και μπήκα στα μετάλλια»,
δήλωσε η Αννα Κορακάκη, η οποία θα συνεχίσει και σε άλλα όπλα.
Και μετά το ασημένιο μετάλλιο της πρωταθλήτριας της σκοποβολής
άνοιξε ο... χορός των «γαλανόλευκων» διακρίσεων. Ασημένιο
πρόσθεσε στη συλλογή του ο Σάββας Καρακιζίδης, ο οποίος ήρθε
δεύτερος στα 62 κ. του σάμπο (είδος πάλης, μη ολυμπιακό άθλημα).
Τα χάλκινα κατέκτησαν ο Γιώργος Αζωίδης στην κατηγορία 73 κ.
του τζούντο και οι πρωταθλητές του στίβου Κώστας Δουβαλίδης
(110 μ. εμπ., 13.72) και η Ραφαέλα Σπανουδάκη (100 μ., 11.61).
Σήμερα, η εθνική ομάδα του στίβου θα βρεθεί και πάλι στο στάδιο
της Ντιναμό προκειμένου να πάρει μέρος στα ρεπεσάζ, μέσα από
τα οποία θα διεκδικήσει την πρόκρισή της για τους αυριανούς
ημιτελικούς. Σε αυτά παίρνουν μέρος 18 ομάδες χωρισμένες σε
τρία γκρουπ και από αυτές οι έξι θα προστεθούν στις άλλες έξι που
ήδη πήραν τα «εισιτήρια» από την πρώτη φάση. Η ελληνική ομάδα
θα αγωνιστεί στο πρώτο γκρουπ και θα πρέπει να βρεθεί στις δύο
πρώτες θέσεις του ομίλου της για να πάρει την πρόκριση. Στον ίδιο
όμιλο θα αγωνιστούν και οι εθνικές από Σλοβακία, Ιταλία, Πολωνία,
Λετονία και Ελβετία. Στόχος των αθλητών που θα πάρουν μέρος στα
αγωνίσματά τους είναι η συγκομιδή όσο το δυνατόν περισσότερων
βαθμών.

Ο Έλληνας σούπερ - σταρ πραγματοποίησε μία εκπληκτική σεζόν με τους Μπακς στην κανονική
διάρκεια του NBA και λίγο μετά τις 6 το πρωί αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στο κορυφαίο
πρωτάθλημα του κόσμου.
Η πορεία του «Giannis» δεν πέρασε απαρατήρητη από κανέναν, χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη
διάρκεια της βράβευσής του γνώρισε την αποθέωση από τους παρευρισκόμενους και συγκίνησε τους
πάντες με την ομιλία του.
Ο «Greek Freak» κατάφερε τη φετινή σεζόν να έχει 27.7 πόντους, 12.5 ριμπάουντ και 5.9 ασίστ, ενώ η
ομάδα του ήταν η κορυφαία στην κανονική διάρκεια του NBA.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης ήταν φαβορί μαζί με τους Τζέιμς Χάρντεν και Πολ Τζορτζ, τους οποίους
ξεπέρασε και το επίτευγμά του έχει ξεχωριστή σημασία και κάνει περήφανη όλη την Ελλάδα με τα
κατορθώματά του.

Τρίτη θέση ο Τσιάμης στη Φινλανδία
Ο Έλληνας τριπλουνίστας, Δημήτρης Τσιάμης, είχε μια
καλή αγωνιστική εικόνα στο μίτινγκ του Κουαρτάνε
στη Φινλανδία καταλαμβάνοντας την 3η θέση.
TANEA Team23 Ιουνίου 2019
Συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στον στίβο με διάφορα
μίτινγκ ανά την Ευρώπη να διεξάγονται. Σε ένα από
αυτά, στο Κουαρτάνε της Φινλανδίας, έλαβε μέρος και ο
Δημήτρης Τσιάμης.
Ο Έλληνας πρωταθλητής του τριπλούν που πέρσι
κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται
αισίως στα 37 του, συνεχίζει να αγωνίζεται.
Μάλιστα παραμένει και ανταγωνιστικός καθώς στο φιλανδικό μίτινγκ στίβους κατέλαβε την 3η θέση το
τριπλούν με 16.29μ και ευνοϊκό άνεμο στο 3.7, την ώρα που πρώτος κατετάγη ο Βρετανός Κιθ Ντάγκλας
με προσπάθεια στα 16.55μ.

Εξάστερη! Η Λίβερπουλ πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2019...
Κυριακή 02/06/2019
Δεκατέσσερα χρόνια μετά τον αλησμόνητο τελικό της Πόλης, η Λίβερπουλ ανέβηκε και πάλι στον ευρωπαϊκό
θρόνο. Για 6η φορά στην Ιστορία της η ομάδα του Μερσεϊσάιντ στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς
επικράτησε με 2-0 της Τότεναμ στον τελικό που διεξήχθη στο «Wanda Metropolitano» της Μαδρίτης.

Σήμερα θα αγωνιστεί και η Αννα Κορακάκη. Η ολυμπιονίκης της
σκοποβολής θα λάβει μέρος στον προκριματικό του σπορ πιστολιού
25 μ. Στόχος της είναι να δώσει το «παρών» σε ακόμη έναν τελικό
όπου εκεί θα διεκδικήσει και άλλη μία διάκριση. Στην τοξοβολία
θα συμμετέχει η Ευαγγελία Ψάρρα, στην πυγμαχία ο Αλέξανδρος
Τσανικίδης (64 κ.), στο τραμπολίνο ο Μάριος Γράψας, στην πάλη
οι Κύριλλος Μπίνεμπαουμ (74 κ.), Γιώργος Σαββουλίδης (86 κ.),
και Γιάννης Καργιωτάκης (125 κ.), και στο κανό σπριντ ο Στέφανος
Δημόπουλος (1.000 μ.) και στο διπλό οι Παναγιώτης Αντωνίου και
Κώστας Ευθυμιάδης (1000 μ.).

Ο Σαλάχ στο 2΄ με πέναλτι και ο Οριγκί στο 87΄ πέτυχαν τα γκολ των «κόκκινων». Στη δεύτερη σερί παρουσία
της στον καταληκτικό αγώνα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της «Γηραιάς Ηπείρου», η ομάδα του
Κλοπ κατάφερε να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο, πραγματοποιώντας μία άκρως επαγγελματική εμφάνιση
και με σύμμαχο την τύχη (ευτύχησε να προηγηθεί με γκολ από τα αποδυτήρια), αλλά και τον Άλισον όσες φορές
χρειάστηκε στο β΄ μέρος να κρατά ανέπαφη την εστία του, αυτή την φορά έφτασε στην πηγή και ήπιε νερό.

Χθες, η Αννα Κορακάκη και ο Διονύσης Κορακάκης έχασαν την
πρόκριση για τον τελικό του μεικτού πιστολιού 50 μ. για έναν
πόντο. Οι σκοπευτές μας ήταν η πρώτη φορά που έπαιρναν μέρος
σε αυτό το όπλο και είχαν κάνει ελάχιστες προπονήσεις. Η Λίλα
Κασάπογλου πλασαρίστηκε στη 12η θέση στο τραμπολίνο, ο
Παναγιώτης Γκιώνης έμεινε εκτός προημιτελικών στο πινγκ πονγκ..

Η «παρθενική» συμμετοχή της Τότεναμ σε τελικό Champions League δεν έφερε στην ομάδα του Λονδίνου το
κύπελλο, κυρίως λόγω του αιφνιδιασμού που δέχτηκε στο 2ο λεπτό, αλλά και λόγω του ότι οι παίκτες-κλειδιά της
δεν βρέθηκαν σε καλή βραδιά, σε συνδυασμό με το ότι δεν βρήκαν διαδρόμους για να απειλήσουν.

Πηγή: H Καθημερινή

Ο τρίτος ευρωπαϊκός τελικός του Κλοπ ως προπονητής της Λίβερπουλ στέφθηκε με επιτυχία. Στους δύο
προηγούμενους ο Γερμανός είδε την ομάδα του να χάνει ισάριθμες φορές, από την Σεβίλη το 2016 στον τελικό του
Europa League (1-3) και πέρυσι από την Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Champions League (0-3).
Απόψε του πιστώνεται μεγάλο μερίδιο στην κατάκτηση του τροπαίου, καθώς έστησε άψογα την ομάδα του στον
αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας ότι αυτό που μετρά περισσότερο σε τέτοια ματς είναι η ουσία και όχι οι εντυπώσεις.

Τότεναμ: Λορίς, Τρίπιερ, Αλντερβάιρελντ, Φερτόνχεν, Ρόουζ, Σισοκό (74’ Ντάιερ), Γουίνκς (66’ Λούκας), Έρικσεν,
Ντέλε Άλι (81’ Γιορέντε), Σον, Κέιν
Λίβερπουλ: Άλισον, Άρνολντ, Φαν Ντάικ, Ματίπ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Χέντερσον, Βαϊνάλντουμ (62’ Μίλνερ),
Σαλάχ, Μανέ (90 Γκόμες), Φιρμίνο (58’ Οριγκί).
Πηγή: kontranews.gr
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Two priests decided to go to
Hawaii on vacation.

Fewer commercial real estate
sales to start 2019
Commercial real estate sales in the Lower Mainland
declined in the first quarter (Q1) of 2019 compared to the
active market experienced across the region last year.
There were 318 commercial real estate sales in the Lower
Mainland in Q1 2019, a 42.1 per cent decrease over the
549 sales in Q1 2018, according to data from Commercial Edge, a commercial real estate system operated by
the Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV).
The total dollar value of commercial real estate sales
in the Lower Mainland was $1.531 billion in Q1 2019,
a 57.3 per cent decrease from the $3.587 billion in Q1
2018.
Much like we’ve seen in the residential market, there’s
been reduced demand in the commercial real estate
market through the first quarter of the year. With housing
inventory at a five-year high and more supply on the way,
the development community appears to be taking a more
cautious approach with new acquisitions and projects at
the moment.
Q1 2019 activity by category
Land: There were 87 commercial land sales in Q1 2019,
which is a 63.1 per cent decrease from the 236 land sales
in Q1 2018. The dollar value of land sales was $709
million in Q1 2019, a 61.3 per cent decrease from $1.832
billion in Q1 2018.
Office and Retail: There were 131 office and retail sales
in the Lower Mainland in Q1 2019, which is down 26.8
per cent from the 179 sales in Q1 2018. The dollar value
of office and retail sales was $367 million in Q1 2019, a
72.6 per cent decrease from $1.339 billion in
Q1 2018.
Industrial: There were 92 industrial land sales in the
Lower Mainland in Q1 2019, which is down 20.7 per
cent from the 116 sales in
Q1 2018. The dollar value of industrial sales was $392
million in Q1 2019, a 35.1 per cent increase over $290
million in Q1 2018.
Multi-Family: There were eight multi-family land sales
in the Lower Mainland in Q1 2019, which is down 55.6
per cent over the 18 sales in Q1 2018. The dollar value
of multi-family sales was $62 million in Q1 2019, a 50.2
per cent decrease from $125 million in Q1 2018.

They were determined to make
this a real vacation by not wearing anything that would identify
them as clergy. As soon as the
plane landed they headed hfor
a store and bought some really
outrageous shorts,
shirts, sandals, sunglasses, etc.
The next morning they went to
the beach
dressed in their ‘tourist’ garb.
They were sitting on beach
chairs, enjoying a drink, the
sunshine andthe scenery when
a ‘drop dead gorgeous’ topless
blonde came walking straight
towards them .............They
couldn’t help but stare.
As the blonde passed them she
smiled and said’Good Morning, Father ~ Good Morning,
Father,’nodding and addressing
each of them individually,then
she passed on by.
They were both stunned. How
in the world did she know they
were priests?
So the next day, they went back
to the store and bought even
more outrageous outfits.
Once again, in their new attire,
they settled down in their chairs
to enjoy the sunshine. After a
little while, the same gorgeous
topless blonde came walking
toward them. Again she nodded
at each of them and said
‘Good morning, Father ~ Good
morning, Father,’ and started to
walk away.
One of the priests couldn’t stand
it any longer and said, ‘Just a
minute, young lady.’
‘Yes, Father?’
‘We are priests and proud of
it, but I have to know, how in
the world did you know we are
priests, dressed as we are?’
She replied,
‘Father, it’s me, Sister Kathleen.

Εβραίος μπαμπάς
Ο Εβραίος μπαμπάς καθόταν σε
μια ξαπλώστρα στην παραλία
και χάζευε
το μικρό του γιό που έπαιζε
ανέμελα στο κύμα με το
κουβαδάκι του...
Ξαφνικά σηκώνεται ένα
τεράστιο κύμα που παρασύρει
το παιδί στα βάθη της θάλασσας
και
το εξαφανίζει μπροστά στα
έκπληκτα μάτια του πατέρα του.
Απελπισμένος ο
πατέρας σηκώνει τα μάτια και
τα χέρια του στον ουρανό,
γονατίζει στην άμμο
και αρχίζει να ουρλιάζει σαν
δαιμονισμένος:
ΚΥΡΙΕΕΕΕΕΕΕΕΕ....
ΚΥΡΙΕΕΕΕΕ.....
Θεέ μου γύρνα πίσω το παιδί
μου,
Θεέ μου στείλε μου πίσω το
μονάκριβό γιό μου,
Είναι το φώς της ζωής μου...
Είναι η ζωή μου όλη....
Θεέ του Ισραήλ κάνε το θαύμα
σου,
στείλε πίσω τον Αλόν,
Θεέ μου άκου τη φωνή του
δούλου σου και λυπήσου με.....
ΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ
ΠΙΣΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ !!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ξαφνικά....ένα δεύτερο μεγάλο
κύμα επιστρέφει το παιδί του...
και τότε ό
άντρας κοιτώντας τον ουρανό με
ευλάβεια και ταπεινοφροσύνη
ψελλίζει...
.......και το κουβαδάκι ;;;;;;;;;;;;;;

A nun and a priest joke
A nun and a priest were crossing the Sahara desert on a camel.
On the Third day out, the camel
suddenly dropped dead without
warning.
After dusting themselves off,

the Nun and the Priest surveyed
their
Situation. After a long period of
silence, the Priest spoke.
‘Well, Sister, this looks pretty
grim.’
‘I know, Father. In fact, I
don’t think it likely that we can
survive
More than a day or two..’
‘I agree,’ says the Father.
‘Sister, since we are unlikely to
make it
Out of here alive, would you do
something for me?’
‘Anything, Father.’
‘I have never seen a woman’s
breasts and I was wondering if I
might see Yours.’
‘Well, under the circumstances
I don’t see that it would do any
harm.’
The Nun opened her habit and
the Priest enjoyed the sight of
her
Shapely breasts, commenting
frequently on their beauty.
‘Sister, would you mind if I
touched them?’.......she consented and he Fondled them for
several minutes.
‘Father, could I ask something
of you?’
‘Yes, Sister?’
I have never seen a man’s appendage. Could I see yours?’
‘I suppose that would be OK,’
the Priest replied lifting his
robe.
Oh Father, may I touch it?’
The priest consented and after a
few minutes of fondling he was
Sporting a huge erection.
Sister, you know that if I insert
my appendage in the right place,
it can Give Life.’
Is that true Father?’
Yes, it is, Sister.’
Oh Father, that’s wonderful ...
Stick it in the camel and let’s get
The hell out of here!’

Τοτός ανέκδοτα

Ο Τοτός παίρνει τηλέφωνο στο
100 και τους λέει :
– Ελάτε γρήγορα επειδή ο
πατέρας μου επί δύο ώρες παίζει
ξύλο με το γείτονα!
– Και γιατί περίμενες τόση ώρα
για να μας ειδοποιήσεις;
– Επειδή έως τώρα κέρδιζε ο
πατέρας μου!
***
Πατέρα, δάνεισε μου εκατό
ευρώ αλλά δώσε μου μόνο τα
πενήντα.
– Πως και έτσι Τοτέ;
– Επειδή τώρα θα σου χρωστάω
πενήντα, θα μου χρωστάς
πενήντα και θα είμαστε πάτσι
***
Μαμά, γιατί σε πονάει το
στομάχι; λέει ο Τοτός.
– Επειδή είναι άδειο παιδί μου,
του απαντά η μητέρα του.
Εκείνη την στιγμή μπαίνει μία
φίλη τής μαμάς και λέει:
– Μήπως έχεις καμία ασπιρίνη
γιατί με πονάει πολύ το κεφάλι
μου;
Και ο Τοτός της λέει :
– Σας πονάει κυρία επειδή είναι
άδειο!
****
Μέσα στη τάξη η δασκάλα βάζει
για εργασία στο Τοτό να της
γράψει από 3 προτάσεις.
Όταν τελείωσε το μάθημα και
πάει στο σπίτι του, ο Τοτός
ρωτάει την μητέρα του που
καθόταν στη κουζίνα:

– Ρε μάνα για πες μου μια
πρόταση.
– Ασε με τώρα δεν μπορώ!
Ο Τοτός σημειώνει τη πρόταση.
Έπειτα πηγαίνει στον αδερφό
του που έπαιζε στο δωμάτιο :
– Μπόμπο για πες μου μια
πρόταση.
– Είμαι ο Σούπερμαν! Ο
Σούπερμαν!
Ο Τοτός σημειώνει τη πρόταση.
Έπειτα πηγαίνει στον πατέρα
του στο σαλόνι που μιλούσε στο
τηλέφωνο:
– Μπαμπά, πες μου μια
πρόταση.
– Ποιον εκείνο το χοντρό λες;
Ο Τοτός σημειώνει τη
πρόταση…
Την επόμενη ημέρα στο σχολείο
ρωτάει η δασκάλα τον Τοτό:
– Τοτέ έγραψες τις προτάσεις;
– Βεβαίως κυρία!
– Για πες μου να ακούσω.
– Ασε με τώρα δεν μπορώ!
– Τοτέ ποιός νομίζεις πως είσαι
και μιλάς έτσι;
– Είμαι ο Σούπερμαν! Ο
Σούπερμαν!
– Τοτέ θα σε πάω στο
διευθυντή!
– Ποιόν, εκείνο το χοντρό λες;
***
Πρωί πρωί ο Σήφης έκανε
εξωτερικά μερεμέτια στο σπίτι
του, ανεβασμένος σε μια σκάλα.
Περνώντας ο Μανούσος για την
στάνη, τον βλέπει και του λέει
για να τον πειράξει:
- “Μωρέ Σήφη, εμένα δε με
κόφτει μωρέ, που θα πέσεις απ`
τη σκάλα και θα σκοτωθείς. Μα
θα σπάσει μωρέ η κεφαλή σου
και θα γεμίσει ο τόπος άχερα.”
Και ο ετοιμόλογος Σήφης από
τη σκάλα:
- “Και συ μωρέ Μανούσο, πρωί
πρωί το φαΐ σκέφτεσαι...
Ο ΜΑΝΩΛΙΟΣ
Καθότανε ο Μανωλιός στο
καφενείο και μπαίνει μέσα ο
σύντεκνός του...
ΣΥΝΤ: Μπρε Μανωλιό κατέχεις
τι κάνει η γυναίκα σου;
ΜΑΝ: Είναι σπίτι και καθαρίζει.
ΣΥΝΤ: Μπρε; Τα μάθια τσι
βγάνει με τον γκόμενο!
ΜΑΝ: Ήντα λες... Θα τους
σφάξω θέλει. Πάει ο Μανωλιός
στο σπίτι και από πίσω του να
τον ακολουθεί όλο το χωριό.
Μπαίνει μέσα και τους βλέπει
να γ***ε και φωνάζει...
ΜΑΝ: Aτιμε θα σε σφάξω...
και σηκώνει το χέρι του να τον
χτυπήσει. Αυτός 2 μέτρα άντρας
του το πιάνει, σηκώνει το άλλο
χέρι του πιάνει και το άλλο και
εκείνη την στιγμή όλο το χωριό
από πίσω του φωνάζει:
Ε! Μανωλιό με τα κέρατα μπρε
με τα κέρατα!
και ήταν όλη η οικογένεια στον
Αστέρα για μπάνιο με τη Mercedes πια , τα πεκινουά και δεν
περιγράφεται ... χλιδή .
Παίρνει λοιπόν φόρα ο γιός ,
βουτάει στη θάλασσα και μετά
από καμιά δυο βουτιές φωνάζει
στους δικούς του στην παραλία :
“ Mummy , Daddy τηράτε με
πως πλατσανάω... ! “
Δεν τον αντέχω
Παίρνει τηλέφωνο μια γυναίκα
την μητέρα της κλαίγοντας και
της λέει :

Ο μεγάλος έρωτας

– Γειά σου Άννα! Καιρό έχω
να σε δω! Πως πάει ο μεγάλος
ερωτάς σου με το Νίκο;
– Τελείωσε.
– Πω πω! Κρίμα! Γιατί βρε τι
έγινε;
– Παντρευτήκαμε.
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Για την εξυπηρέτηση
στη γλώσσα
των Ελλήνων Βρετανικής
Κολομβίας
ο αντιπρόσωπός μας
είναι:
ο κ. ΠΕΤΕΡ ΒΟΡΙΑΣ
ΤΗΛ: 778-881-7080
Valley View
Funeral Home & Cemetry
by Arbor Memorial

14644 - 72nd Avenue, Surrey B.C. V3S 2E7
www.valleyviewsurrey.ca
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F

ΣΧΕΔΙΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

4330 Hastings St., Burnaby, BC,
V5C 2J9
tel. 604-320-7321
burnaby_dental@hotmail.com
www.burnabydental.com

Για λεπτομερείς
εργασίες
οδοντιατρικής

Ετοιμάζουμε σχέδιά για την ανακαίνιση :
- Κουζίνες & Μπάνια
- Υπόγειo και Δευτερεύοντα διαμερίσματα
- Γενικές ανακαινίσεις
- Γραφεία & εμπορικά καταστήματα
Συνεργαζόμαστε μαζί σας ή με τον εργολάβο σας για την
επίτευξη:
- Αλλαγή χρήσης
- Άδεια απόκτησης
- Σχέδια συντονισμού για οικοδομικές εργασίες
Καλέστε μας για να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας . . .

η Ελληνίδα Οδοντίατρος Δρ.
Κέιτι η’ Κατερίνα
Αναγνώστου με την εμπειρία
της θα χαρεί να σας δεί να
σας συμβουλεύσει καί με την
εργασία της να αποκτήσετε
ένα χαμόγελο γεμάτο υγεία.



Σφραγίσματα
Aesthetic Fillings



Απονευρώσεις

Root canal treatments +
retreatments

www.Archivolt.ca

Ιδιοκτήτης : Κωνσταντίνος Νικολάου
Συνδεδεμένη εταιρία με το Zdraft.com

Office: 604-442-4255
Mobile: 604-649-2425
Email : info@archivolt.ca

Bookkeeping
Accounting
Payroll
Government Remittances
Personal and Corporate Tax
viveanready@yahoo.ca

604-377-9444



Εμφυτεύματα

Implants (surgery + crowns)



Μακρά εμπειρία στις
οδοντοστοιχίες

23 years of dental experience


Λεύκανση δοντιών

Chairside + take-home

 Θήκες και
γέφυρες δοντιών
Crowns + Bridges

 Ψηφιακή τεχνολογία

Digital impressions + X-rays

Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν να αποφευχθεί
ο ανταγωνισμός στους εξοπλισμούς
Οι πρόεδροι της Ρωσίας και των ΗΠΑ Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ κατά
την συνάντηση τους στην Οσάκα συμφώνησαν να αποφευχθούν πρωτοβουλίες που μπορούν
να προκαλέσουν ανταγωνισμό των εξοπλισμών, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών
Σεργκεί Λαβρόφ.

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

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

Από το 2005 ο Καραμανλής είχε πει «ναι» στον Μπους
για το όνομα «Μακεδονία» (ολόκληρη η επιστολή)
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Είναι ο Κώστας Καραμανλής προδότης; Με βάση τις κατηγορίες
που απευθύνουν στην κυβέρνηση η ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και
φυσικά ο Αντώνης Σαμαράς ότι έδρασε προδοτικά εκχωρώντας
το όνομα «Μακεδονία» στους βόρειους γείτονες, είναι προδότης και
της Ελλάδας και του κόμματος.

Μ

όλις μερικές μέρες αφότου ο πρώην
πρωθυπουργός, ύστερα από δεκαετή σιωπή,
μίλησε κατηγορώντας και ο ίδιος την κυβέρνηση
πως δεν εκμεταλλεύτηκε τα κεκτημένα στη σύνοδο
του Βουκουρεστίου, το Documento αποκαλύπτει
επιστολή του Κώστα Καραμανλή προς τον πρόεδρο
των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους τον νεότερο, στην οποία
δέχεται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με βάση
συζήτησης να αποκαλείται η πΓΔΜ (σημερινή
Βόρεια Μακεδονία) Δημοκρατία της ΜακεδονίαςΣκόπια ή με τη συνταγματική της ονομασία,
δηλαδή σκέτο Μακεδονία. Το 2005 ακόμη, δηλαδή
πολύ πριν από τη σύνοδο του Βουκουρεστίου το
2008, όπου Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη
συμφωνούσαν για «Βόρεια Μακεδονία, Ανω
Μακεδονία, οτιδήποτε Μακεδονία», ο πρώην
πρωθυπουργός είχε αποδεχθεί το «Μακεδονία»
χωρίς ουσιαστικά άλλο προσδιορισμό. Τα κράτη
μάλιστα που είχαν αναγνωρίσει την πΓΔΜ ως
«Μακεδονία», μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ,
δεν δεσμεύονταν στο πώς θα αποκαλούν τη γείτονα χώρα. Το 2005 υπήρξαν διαρροές στα μέσα ενημέρωσης που μιλούσαν για την επιστολή
Καραμανλή στον Τζορτζ Μπους, χωρίς ωστόσο να σχολιαστούν επισήμως. Ολόκληρη η επιστολή που φέρνουμε σήμερα στη δημοσιότητα
αποκαλύπτει το παρασκήνιο εκείνης της εποχής και την υποκρισία Καραμανλή ο οποίος εμφανίζεται ως «μακεδονομάχος» ενώ είχε συμφωνήσει
για την εκχώρηση του ονόματος «Μακεδονία».
www.documentonews.gr

Έντονες αντιδράσεις για την επιστολή Καραμανλή
σε Μπους για το Μακεδονικό (Video)
Συντάκτης: avgi.gr Δημοσίευση: 01 Ιουλίου 2019
Το σχόλιο από Κατερίνα Παπανάτσιου και Κατερίνα Παπακώστα και η απάντηση της Νίκης
Κεραμέως εκ μέρους της ΝΔ
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Documento» που αποκαλύπτει
απόρρητη επιστολή του Κ. Καραμανλή προς τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Μπους με την οποία
δεχόταν την εκχώρηση ονόματος και γλώσσας.
Για θράσος της ΝΔ κάνει λόγο η υφυπουργός Οικονομικών και υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
στη Μαγνησία Κατερίνα Παπανάτσιου.
«Η ΝΔ κατηγορεί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τη Συμφωνία των Πρεσπών ενώ εδώ και 14
χρόνια έχει αποδεχτεί τον όρο Μακεδονία, χωρίς καμία συνταγματική αλλαγή και χωρίς erga
omnes» σημείωσε η Κ. Παπανάτσιου μιλώντας στην ΕΡΤ1.
«Έχουν το θράσος να μιλάνε για μυστική διπλωματία της κυβέρνηση. Ο κ. Καραμανλής όφειλε
να έχει ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για την επίσημη επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ
με την οποία παραβίαζε την εθνική γραμμή. Είναι ξεκάθαρο ότι έδινε εθνότητα και γλώσσα»
επισήμανε και τόνισε ότι η καλύτερη συμφωνία που ήρθε ποτέ είναι η Συμφωνία των Πρεσπών και
αυτό θα αποδειχθεί στην ιστορία.
«Από την επιστολή προκύπτει ότι το θέμα ήταν απλώς μία ονομασία και αν δεχόταν η άλλη
πλευρά αυτό θα έκλεινε» δήλωσε η υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα
- Σιδηροπούλου, που ως πρόεδρος της Νέας Ελληνικής Ορμής συνεργάζεται εκλογικά με τον
ΣΥΡΙΖΑ και είναι υποψήφια στον Νότιο Τομέα Αθηνών.
«Θεωρώ ότι τα ζητήματα της αναθεώρησης του Συντάγματος και του αλυτρωτισμού που σήμερα
κουβεντιάζουμε και είμαστε πολύ απαιτητικοί - και καλά κάνουμε - δεν είχαν καν μπει στο τραπέζι.
Όλοι θέτουν τους εαυτούς τους προ της πραγματικότητας» τόνισε μιλώντας στο Open Beyond.
Όπως είπε, ο Κ. Καραμανλής παραδέχεται την επιστολή, αποδέχεται το περιεχόμενο και δίνει τη
δικιά του εξήγηση ότι “δε μας ικανοποίησε η άλλη πλευρά και έτσι σταματήσαμε”. «Αν όμως
ικανοποιούσε την άλλη πλευρά τι αποτέλεσμα θα είχαμε σήμερα;» διερωτήθηκε η Κ. Παπακώστα
και συμπλήρωσε:
«Η γραμμή του Βουκουρεστίου ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας και αφού η άλλη πλευρά ήταν
αδιάλλακτη. Θέτω το ερώτημα. Αν οι άλλοι ήταν διαλλακτικοί, δε θα έκλεινε η συμφωνία;».
Από την πλευρά της υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα της Β’ Αθηνών
Νίκη Κεραμέως ισχυρίστηκε ότι η επιστολή Κ. Καραμανλή, η οποία όπως είπε, έχει δημοσιοποιηθεί
καιρό, ήταν μέρος μίας συνολική στρατηγικής.
«Ήταν μία συνολική στρατηγική που έδωσε στη χώρα πολύ χρήσιμα εργαλεία για να μπορέσει να
κλείσει μία Συμφωνία που έπρεπε να κλείσει αλλά όχι με αυτούς τους όρους» σημείωσε μιλώντας
στην ΕΡΤ1, επαναλαμβάνοντας τη ρητορική της ΝΔ για «επιζήμια συμφωνία».
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΡΕΥ & ΠΕΡΧΩΡΩΝ

ALFA VIDEO

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ
ΓΙΑ
ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ
Ο κ.ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΜΝΙΝΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Σύντομα
Τρίτη 25/06/2019

ΗΠΑ: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο
«East Med Act» για την ανατολική
Μεσόγειο - Τι προβλέπει για την Ελλάδα

Με την ψήφο της συντριπτικής πλειοψηφίας των παρόντων
μελών της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας
ανοίγει πλέον ο δρόμος για την κατάθεση του «East Med Act»
στην ολομέλεια του Σώματος.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να μιλήσει με το Ιράν για μια συμφωνία που θα
οδηγούσε σε άρση των αμερικανικών κυρώσεων, όμως η Τεχεράνη θα πρέπει να περιορίσει το πυρηνικό
και πυραυλικό πρόγραμμά της, καθώς και την υποστήριξή της σε πληρεξουσίους σε συγκρούσεις στη
Μέση Ανατολή, διαμηνύει ο Λευκός Οίκος. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράν Μπράιαν
Χουκ δήλωσε πως το Ιράν «μπορεί να έρθει στο τραπέζι ή να δει την οικονομία του να καταρρέει», αλλά
αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις νέες κυρώσεις που αναμένεται να ανακοινώσουν
οι ΗΠΑ.
** Από 1η Ιουλίου τίθενται σε ισχύ ο νέος Ποινικός Κώδικας, ο οποίος σε ό,τι αφορά τα τροχαία
ατυχήματα, προβλέπει και ποινές φυλάκισης. Ειδικά γι’ αυτούς που οδηγούν επικίνδυνα, μεθυσμένοι,
ή αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Αν προκληθεί θάνατος υπάρχει και ισόβια κάθειρξη. Προσοχή
χρειάζεται προσαρμογή…
** Η διάσκεψη των κρατών μερών στη σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων
(CERD) εξέλεξε τη δικηγόρο Τίνα Σταυρινάκη ως ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με
ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διαδικασία, αν
λάβει κανείς υπόψη ότι 180 κράτη-μέρη στη σύμβαση εξέλεξαν 9 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από
όλες τις γεωγραφικές ομάδες του ΟΗΕ. Είναι μια διάκριση για την Ελλάδα.
** Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, 250.000, σύμφωνα με τους οργανωτές και πολλά μέσα ενημέρωσης,
συγκεντρώθηκαν στην Πράγα για να ζητήσουν την παραίτηση του πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις,
στην μεγαλύτερη εκδήλωση λαϊκής διαμαρτυρίας στην χώρα από την Βελούδινη Επανάσταση που
έφερε την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Υπάρχει κύμα διαμαρτυρίας κατά του Μπάμπις που
κατηγορείται για σωρεία σκανδάλων.
Πηγή: kontranews.gr

«Σκληρή αντιπαράθεση για τα κοιτάσματα
μεταξύ Τουρκίας, Κύπρου και Ελλάδας»
Το δημοσίευμα των Times του Λονδίνου που «βλέπει»
να πυροδοτούνται παλιές έχθρες

Ειδικότερα, το «Νομοσχέδιο για την Ασφάλεια και την Ενεργειακή
Συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο», όπως ονομάζεται επίσημα,
συζητήθηκε την Τρίτη στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
της Γερουσίας, όπου εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, καθώς
μόνο οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Τζεφ Μέρκλεϊ και Εντ Μάρκι
δεν το υπερψήφισαν. Οι αντιρρήσεις, όμως, των συγκεκριμένων
γερουσιαστών δεν σχετίζονται τόσο με το γεωπολιτικό περιεχόμενο
του νομοσχεδίου όσο με το ενεργειακό σκέλος του, καθώς και οι
δύο στηρίζουν την «Νέα Πράσινη Συμφωνία» και έχουν εκφράσει
επανειλημμένα παρόμοιες οικολογικές ευαισθησίες.
Υπενθυμίζεται ότι το διακομματικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί
από τους γερουσιαστές Μπομπ Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμπιο
επιχειρεί να αναμορφώσει την γεωπολιτική στρατηγική των ΗΠΑ
στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου τοποθετώντας την
τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου στο επίκεντρο του
στρατηγικού ενδιαφέροντος της Ουάσινγκτον. Ανάμεσα στις πολλές
προβλέψεις του περιλαμβάνεται και η άρση του εμπάργκο όπλων
στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και η καταγραφή των τουρκικών
παραβιάσεων.
Την ίδια στιγμή η πορεία του νομοσχεδίου έχει δρομολογηθεί
και στην αμερικανική βουλή με διακομματική στήριξη, καθώς οι
ομοσπονδιακοί βουλευτές Γκας Μπιλιράκη, Ντέιβιντ Σίσιλιν, και
Τεντ Ντόιτς έχουν ήδη καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή των
Αντιπροσώπων.
Γερουσιαστής Μενέντεζ: Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος
είναι βασικοί εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών
Χαιρετίζοντας με ενθουσιασμό την ισχυρή διακομματική στήριξη
που έλαβε το νομοσχέδιο, ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ
υποστήριξε ότι το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι βασικοί
εταίροι των ΗΠΑ και ότι η ψηφοφορία της Τρίτης επιβεβαιώνει ότι η
Ουάσινγκτον χρειάζεται μια νέα στρατηγική που θα αντικατοπτρίζει
τα αμοιβαία συμφέροντα που έχει με αυτές τις χώρες.

27/06/2019

«Η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια περιοχή που έχει κεντρική
σημασία για τη χώρα μας και γι ‘αυτό πρέπει να διαδραματίσει
σημαντικότερο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο διαθέτουμε τη
διπλωματική ενέργεια, τη δέσμευση και τους πόρους μας.

Παλαιές έχθρες μεταξύ Τουρκίας,
Κύπρου και Ελλάδας πυροδοτούν τα
κοιτάσματα φυσικού αερίου σύμφωνα
με δημοσίευμα των Times του
Λονδίνου.

Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου έτσι ώστε
αυτή η σημαντική νομοθεσία να εξεταστεί γρήγορα και να εγκριθεί
από ολόκληρη την Γερουσία», τόνισε ο Αμερικανός γερουσιαστής
στη δήλωσε που έκανε μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.
Ικανοποίηση Ελληνοεβραϊκών οργανώσεων

«Κάποτε υπήρχε η ελπίδα ότι τα
κοιτάσματα φυσικού αερίου στο
νησί της Αφροδίτης θα μπορούσαν
να συμβάλλουν στην επαναφορά της
ειρήνης στο διαιρεμένο νησί. Ωστόσο,
μετά την κατάρρευση των τελευταίων
ειρηνευτικών συνομιλιών προ διετίας και σε συνδυασμό με την ολοένα πιο εχθρική ρητορική του
Ερντογάν, το κοίτασμα έχει μετατραπεί σε αίτιο νέων διενέξεων», αναφέρει το βρετανικό Μέσο.
Που προσθέτει: «Τα αποθέματα φυσικού αερίου εμπίπτουν στα θαλάσσια όρια της κυπριακής
ζώνης ΑΟΖ η οποία ορίστηκε και αναγνωρίστηκε διεθνώς το 2003. Η Λευκωσία από τότε
διεξήγαγε έρευνες και συνεργάστηκε με ιδιωτικές εταιρείες που είναι έτοιμες να ξεκινήσουν
γεωτρήσεις».
«Ωστόσο, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι τα δικά της όρια αλληλοεπικαλύπτονται με την ΑΟΖ της
Κύπρου και συμπεριλαμβάνουν κάποια μέρη αυτών. Οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. υποστηρίζουν την Κύπρο
και προειδοποίησαν τον Ερντογαν να αποχωρήσει», επισημαίνεται στη συνέχεια.
Τέλος, οι Times αναφέρουν πως «οι ευρωπαϊκές κυρώσεις επί του θέματος θα μπορούσαν να
περιλαμβάνουν τη μείωση της προενταξιακής χρηματοδότησης της Τουρκίας από την Ε.Ε., η
οποία ανέρχεται σε περίπου 890 εκατ. ευρώ ετησίως. Οι παλαιότεροι πολιτικοί θεωρούν πως η
κρίση εισέρχεται σε επικίνδυνη φάση.
Η Μεγάλη Βρετανία, που μαζί με την Τουρκία και την Ελλάδα δρουν ως εγγυήτριες δυνάμεις για
την Κύπρο, συνήθως διαμεσολαβεί. Ωστόσο, καθώς οι βρετανοί διπλωμάτες ασχολούνται με το
Brexit, το Λονδίνο έχει απομακρυνθεί από το κυπριακό πρόβλημα. Τον Μάρτιο, η Τερεζα Μέι είχε
δηλώσει πως ήθελε να τερματίσει τον ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου ως εγγυήτριας δύναμης».

Χαιρετίζοντας την υπερψήφιση του νομοσχεδίου ως ένα σημαντικό
βήμα για την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης περιφερειακής
στρατηγικής για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ο
εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής
Ηγεσίας (HALC), Έντι Ζεμενίδης, τόνισε ότι οι θετικές τάσεις
που παρατηρούνται ήδη στην περιοχή, όπως η συνεργασία στον
τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας, θα επιταχυνθούν ακόμα
περισσότερο.
«Η ηγεσία των γερουσιαστών Μενέντεζ και Ρούμπιο αλλά και της
επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας θα καταστήσει
την περιοχή πιο σταθερή και ευημερούσα και θα προωθήσει τόσο
τα αμερικανικά συμφέροντα όσο και τις αξίες», σημείωσε ο κ.
Ζεμενίδης.
Από την πλευρά της η διευθύντρια πολιτικής προσέγγισης του
«American Jewish Committee» (AJC), Julie Rayman, είπε ότι «το
‘Νομοσχέδιο για την Ασφάλεια και την Ενεργειακή Συνεργασία
στην Ανατολική Μεσόγειο’ θα ενισχύσει την περιφερειακή
ασφάλεια, θα διευρύνει την υφιστάμενη συνεργασία και θα
διασφαλίσει τον ηγετικό ρόλο της Αμερικής».
Κάνοντας λόγο για ένα «τεράστιο άλμα προς τα εμπρός» για τις
σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία,
ο αντιπρόεδρος Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής, Τάσος Ζαμπάς,
είπε ότι το νομοσχέδιο «θέτει την Ελλάδα στο επίκεντρο μιας
νέας αμερικανικής στρατηγικής για την Ανατολική Μεσόγειο και
σταματά την αντιμετώπιση της Κύπρου απλώς ως πρόβλημα, αλλά
την τοποθετεί ως λύση».
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Pictures from St. George’s Ladies Philoptochos Strawberry Luncheon
Thank you to all the Ladies
who came out to support
the St. George’s Ladies
Philoptochos at their
annual Strawberry Luncheon. Thank you to our
chef George Taraveras and
his helpers for an amazing
lunch.
“ Your support allows us to
support those in need.”
Lizette Pappas
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ...
Συγγραφέας: Στάθης Βλαχάκος
Εικονογράφηση: Εμμανουέλα Κακαβιά
Εκδόσεις: ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ
Βενετία, μια πόλη αναγεννησιακής
ομορφιάς, με τις γόνδολες και τα κανάλια
της. Με το που πέφτει το σκοτάδι, κάθε
ήχος δημιουργεί μυστήριο. Μια φιγούρα
με μαύρη μπέρτα και μάσκα πουλιού
γλιστρά ανάμεσα στα κανάλια. Κανείς
δεν ξέρει ποιος κρύβεται από πίσω, όμως
πολλά λέγονται. Ποιο να είναι άραγε το
σκοτεινό μυστικό του; Οι φήμες οργιάζουν
γιατί δυστυχώς οι κουτσομπόληδες είναι
πολλοί...
Μια ιστορία σύγχρονη που διαβάζεται
πολύ ευχάριστα από μικρούς και
μεγάλους. Ο συγγραφέας, μαζί με τις
υπέροχες εικόνες της εικονογράφου, μας αφηγούνται ένα παραμύθι
σκοτεινό. Μέσα από συμβολισμούς, μας μιλούν για τη συνήθεια
των ανθρώπων του τότε, αλλά και του τώρα, να φοβούνται ό,τι δεν
γνωρίζουν. Να μεγαλοποιούν καταστάσεις και να συκοφαντούν. Η
ανθρωπιά και η καλοσύνη δεν χρειάζονται τυμπανοκρουσίες. Έχουν
αρκετή δυναμική από μόνες τους για να φωτίσουν τον κόσμο όλο.
ΕΤΟΙΜΟΣ;
Συγγραφέας: Γιάννης Διακομανώλης
Εικονογράφηση: Μαρία Μανουρά
Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ
Τι γίνεται όταν ο μικροσκοπικός Οδυσσέας
κάθεται δίπλα στον γίγαντα Αχιλλέα;
Σεισμός! Όχι ακριβώς αλλά σχεδόν. Τη
στιγμή που στο σχολείο διεξάγεται μια
έκτακτη άσκηση σεισμού, τα δύο παιδιά
βρίσκονται στο υπόγειο. Ο Οδυσσέας είναι
ψύχραιμος και προετοιμασμένος. Ξέρει
ακριβώς τι πρέπει να κάνουν, ενώ έχει μαζί
του φακό και σφυρίχτρα.
Μια όμορφη ιστορία που εξηγεί στα παιδιά
πώς να συμπεριφερθούν σε περίπτωση
σεισμού. Ένα βιβλίο πολύ χρήσιμο για
μικρούς και μεγάλους.
Ακόμα κι αν δεν έχουν βιώσει τα παιδιά
κάποιον σεισμό, διαβάζοντας το βιβλίο θα προετοιμαστούν όχι μόνο
πρακτικά αλλά και ψυχολογικά.
Ο συγγραφέας καταφέρνει να μας αφηγηθεί μια ιστορία που είναι
εργαλείο. Σε μια σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα ένα τέτοιο βιβλίο
έλειπε.

ΠΟΙΗΜΑ
ΟΙ ΡΑΚΕΝΔΥΤΟΙ
Κάνουν τραπέζι οι ρακένδυτοι
Έλα να φας
Έλα να πιείς
Μη φέρεις τίποτα
Μα κάνε γρήγορα
Φτάνει να ρθεις
Ντύσου απλότητα
κι η ανθρωπότητα θα
ευγνωμονεί
Κάνουν τραπέζι με αισθήματα
με συναισθήματα και ανοχή
Να είσαι σίγουρος πως θα
χορτάσεις
κ ευτυχισμένος θα κοιμηθείς
Σε περιμένουνε με ότι έχουνε
μόνο για αγάπη να ευχηθείς

Αποστίλλη για δημόσια έγγραφα, επικύρωση
για εκκλησιαστικά
Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Αθήνα, 28 Μαϊου 2019
Οι Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό χρειάζονται συχνά να ρυθμίσουν σημαντικά
ζητήματα προσωπικής φύσεως στην Ελλάδα, όπως είναι η εγγραφή στο Δημοτολόγιο
που συνδέεται με την ελληνική ιθαγένεια και το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό διαβατήριο, η
εγγραφή γεγονότων στο ληξιαρχείο όπως γέννηση ή γάμος εκτός Ελλάδος, αλλά και πολλά
κληρονομικά ζητήματα, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν την κυριότητα ακινήτων στην
Ελλάδα και μετά είτε να τα πουλήσουν, ή να τα μοιράσουν με τα αδέλφια τους ή τους
άλλους συγγενείς τους με διανομή, οπότε πρέπει να εκδοθεί το πιστοποιητικό εγγυτέρων
συγγενών από τον Δήμο.
Για να γίνουν δεκτά από την ελληνική Διοίκηση τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που
φέρουν ή στέλνουν από το εξωτερικό, θα πρέπει να έχουν την μορφή και την πιστοποίηση
που προβλέπει ο νόμος στην Ελλάδα, ο οποίος συχνά εφαρμόζεται κατά τέτοιον τρόπο που
ευνοεί την γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της υποθέσεως. Τα
έγγραφα από το εξωτερικό είναι πιστοποιητικά γάμου ή γεννήσεως, αλλά και δικαστικές
αποφάσεις που λύουν τον γάμο, δηλαδή αποφάσεις διαζυγίου, ή που αλλάζουν το όνομα
ενός Έλληνα, ο οποίος επί παραδείγματι μπορεί να είναι καταχωρημένος στην Ελλάδα
με ένα επώνυμο (π.χ. Σταματόπουλος), αλλά στο εξωτερικό να το έχει κάνει Stamos.
Η δικαστική απόφαση από την χώρα του εξωτερικού μπορεί να ορίζει ότι το πρόσωπο
που λεγόταν Σταματόπουλος από εδώ και στο εξής θα λέγεται Στάμος και πρέπει να
εφαρμοσθεί και στην Ελλάδα.
Όταν τα έγγραφα αυτά από το εξωτερικό έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή του εξωτερικού,
για να ισχύσουν στην Ελλάδα πρέπει να έχουν την Σφραγίδα της Χάγης που λέγεται και
Αποστίλλη (Apostille), εάν έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία,
στην Μεγάλη Βρετανία, τη Νότιο Αφρική και σε πολλές άλλες χώρες. Εάν έχουν εκδοθεί
από τον Καναδά, δεν επικολλάται η Αποστίλλη, διότι ο Καναδάς δεν έχει υπογράψει
την Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961. Σ’ αυτή την περίπτωση, το δημόσιο
έγγραφο από τον Καναδά πρέπει να επικυρωθεί από το Προξενείο της Ελλάδος στον
Καναδά ή, έστω, από το Προξενείο του Καναδά στην Ελλάδα.
Το ίδιο συμβαίνει και με το πιστοποιητικό γάμου ή ληξιαρχική πράξη γάμου από το
εξωτερικό. Εάν προέρχεται από δημόσια αρχή χώρας που έχει επικυρώσει την Σύμβαση
της Χάγης, τότε πρέπει να έχει Αποστίλλη, εάν όμως προέρχεται από χώρα που δεν έχει
επικυρώσει την Σύμβαση της Χάγης, τότε δεν επικολλάται η Αποστίλλη, αλλά απαιτείται
επικύρωση από το Προξενείο της Ελλάδος.
Τα έγγραφα που εκδίδονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία σε χώρες όπως ΗΠΑ, Καναδάς,
Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία, Νότιος Αφρική κλπ., δεν χρειάζονται Αποστίλλη, διότι
δεν είναι δημόσια έγγραφα, αφού η Εκκλησία στις χώρες αυτές δεν αποτελεί μέρος
του κράτους. Τα πιστοποιητικά συνεπώς από την Ορθόδοξη Εκκλησία εκτός Ελλάδος,
όπως είναι συνήθως τα πιστοποιητικά γάμου ή βαπτίσεως, πρέπει να είναι πρωτότυπα
ή επικυρωμένα από την Εκκλησία στην χώρα του εξωτερικού και για να ισχύσουν στην
Ελλάδα, πρέπει να επικυρωθούν από την Ιερά Σύνοδο στην Ελλάδα (Μονή Πετράκη, οδός
Ιασίου 1, Αθήνα), ώστε ακολούθως να γίνουν δεκτά από το Ειδικό Ληξιαρχείο και από
τους κατά τόπους Δήμους, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Υπουργείο Εσωτερικών και
από άλλες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους
Αυτό που συνεπώς πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ομογενείς είναι, ότι εάν το πιστοποιητικό
για την προσωπική τους κατάσταση (γάμου, γεννήσεως) έχει εκδοθεί από δημόσια
υπηρεσία της ξένης χώρας, για να ισχύσει στην Ελλάδα χρειάζεται Αποστίλλη από την
χώρα του εξωτερικού ή επικύρωση από το ελληνικό Προξενείο, εάν η χώρα δεν έχει
υπογράψει την Σύμβαση της Χάγης. Αν όμως το έγγραφο έχει εκδοθεί από την Ορθόδοξη
Εκκλησία της χώρας του εξωτερικού (που συνήθως υπάγεται απ’ ευθείας στο Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως), δεν μπορεί να λάβει Αποστίλλη, αλλά γίνεται επικύρωσή του από
την Ιερά Σύνοδο στην Αθήνα, η οποία αποτελεί μέρος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος

είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
Master of Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr

Εξυπηρετεί τον Ελληνισμό

Κάνουν τραπέζι οι ρακένδυτοι
Οι ρακένδυτοι
Λόγω τιμής...
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Τριάντα (30) ολόκληρα χρόνια

Τραμπ: «Παράθυρο» αποφυγής
κυρώσεων προς την Τουρκία
για τους S-400
(Συνέχεια από σελίδα 1)
κυρώσεων.
Ευθύνες σε Ομπάμα
Αίσθηση πάντως, προκαλεί η τοποθέτηση του Τραμπ περί ευθυνών
της κυβέρνησης Ομπάμα για την απόφαση της Τουρκίας να στραφεί
στη Ρωσία για τους S-400. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος
ανέφερε:
«Είναι μια περίπλοκη κατάσταση επειδή ο πρόεδρος Ερντογάν δεν
είχε το δικαίωμα να αγοράσει τους πυραύλους Patriot. Δεν του είχε
επιτραπεί από την κυβέρνηση του Ομπάμα να τους αγοράσει μέχρι
να κάνει μια συμφωνία για την αγορά άλλων πυραύλων. Γι ‘αυτό
αγοράζει το άλλο σύστημα και στη συνέχεια ξαφνικά λένε καλά,
μπορείτε τώρα να αγοράσετε το σύστημά μας. Δεν μπορείτε να
κάνετε επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο».
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε φίλο του τον
κ. Ερντογάν. «Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω έρθει κοντά
από πολλές απόψεις», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι στη συνάντησή
τους θα τεθούν επι τάπητος ζητήματα σχετικά με τις εμπορικές
σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένει ότι θα
«τετραπλασιαστούν».
Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η αγορά
των S-400 αποτελεί προτεραιότητα για την Αγκυρα. Μιλώντας,
μάλιστα, σε συνέντευξη Τύπου, μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών,
υποστηρίξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τον διαβεβαίωσε πως δεν θα
υπάρξουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας.
Οι ανακοινώσεις Ουάσιγκτον - Αγκυρας
Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε την
ακόλουθη ανακοίνωση:
«Σήμερα (29/06/2019) ο Πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε με τον
Πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής της
G20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν μια
σειρά διμερών θεμάτων που είναι σημαντικά για τις δύο χώρες,
συμπεριλαμβανομένης της επιθυμίας για βελτίωση του διμερούς
εμπορίου και επίτευξη κοινών στόχων στη Συρία.
Ο Πρόεδρος εξέφρασε την ανησυχία του για την πιθανή αγορά από
την Τουρκία του ρωσικού συστήματος πυραυλικής άμυνας S-400 και
ενθάρρυνε την Τουρκία να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες
για την αμυντική συνεργασία με τρόπο που να ενισχύει τη Συμμαχία
του ΝΑΤΟ».
Από την πλευρά της, η τουρκική προεδρία, υποστηρίζει ότι
ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την επιθυμία του, το ζήτημα
των S-400 να επιλυθεί χωρίς να ζημιωθούν οι διμερείς σχέσεις
Ουάσιγκτον - Αγκυρας. Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο πρόεδρος
Ερντογάν εξέφρασε ανησυχίες για ενέργειες των ΗΠΑ που μπορεί
να ζημιώσουν την στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
με πληροφορίες από Reuters

FAZ: Η κρίση έκανε τους Eλληνες πραγματιστές

Μια εβδομάδα πριν από τις
ελληνικές βουλευτικές εκλογές
ο γερμανικός τύπος αφιερώνει
εκτενή ρεπορτάζ από την Αθήνα
αλλά και τη Θεσσαλονίκη στον
ελληνικό προεκλογικό αγώνα, τα
χρόνια της κρίσης που έχουν μεν
παρέλθει, ωστόσο οι συνέπειές
τους παραμένουν, κάνοντας
επίσης και κάποιες πρώτες
εκτιμήσεις για το εκλογικό
αποτέλεσμα.
«Μετά από τα χρόνια του
θυμού για την κρίση και

τις οικονομικές απώλειες
οι Έλληνες έχουν γίνει
πραγματιστές. Τώρα γυρίζουν
την πλάτη στον Τσίπρα. Θα
βελτιωθεί η κατάσταση;»
διερωτάται η Frankfurter Allgemeine Zeitung σε ρεπορτάζ
από την Αθήνα. «Μετά από
δέκα γύρους περικοπών και μια
δραστική αύξηση των φόρων
κατοικίας, οι Έλληνες, όπως
και πολλοί γείτονές, έπρεπε
να ζήσουν από τις οικονομίες
τους» αναφέρει ενδεικτικά το
εκτενές ρεπορτάζ, ξεκινώντας

Οσα έγιναν στην τελετή ενθρόνισης
του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου

17

(Συνέχεια από σελίδα 1)

Το μακρύ κόκκινο χαλί είχε στηθεί ήδη από το ξημέρωμα εχθές Σάββατο και ένα περιπολικό
είχε κλείσει την πρόσβαση στο κομμάτι της 74ης οδού όπου βρίσκεται η εκκλησία. Ο κόσμος
είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται από νωρίς αλλά πρόσβαση στον ναό είχαν μόνο όσοι είχαν
εξασφαλίσει ειδικές προσκλήσεις. Για τους υπόλοιπους - που ήταν πολλοί - μια γιγαντοοθόνη
τους μετέφερε το πανηγυρικό κλίμα. Μπαίνοντας στον ναό οι πιστοί έραιναν τον Ελπιδοφόρο με
άνθη. Καθώς βάδιζε προς τον αρχιεπικοσπικό θρόνο, σταμάτησε και αγκάλιασε με εγκαρδιότητα
τον Λάκη Βίγκα, από τις κορυφαίες μορφές της ρωμέϊκης κοινότητας της Πόλης. Εν συνεχεία
αγκάλιασε τρυφερά μια κυρία. Ηταν η μητέρα του Νάντια με το βλέμμα γεμάτο από υπερηφάνια.
Ο πατέρας του Βασίλης δυστυχώς έφυγε πριν από μερικά χρόνια από την ζωή και δεν πρόλαβε να
τον καμαρώσει.
Η αλήθεια είναι ότι η ενθρόνιση σηματοδοτεί πράγματι έναν νέο κύκλο. Το διάβαζε κανείς στην
μεγάλη χαρά και αισιοδοξία των ομογενών που είχαν ανάγκη την επανασύνδεση με την μητέρα
Εκκλησία στο Φανάρι, μετά από μια περίοδο κάμψης και σκανδάλων που απείλησαν αυτόν τον
ομφάλιο λώρο. Ο ενθουσιασμός για την άφιξη του Ελπιδοφόρου ήταν έκδηλος ακόμα και από την
πρώτη στιγμή που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο JFK πριν από λίγες ημέρες. Το έβλεπε κανείς
και στις πρώτες σειρές του αρχιεπισκοπικού ναού με επιφανείς προσωπικότητες από την πολιτική
και το επιχειρείν όπως ο Τζον Κατσιματίδης και ο Ντίν Μητρόπουλος να δίνουν το «Παρόν»
πλάι στον Ελληνα και Κύπριο πρέση, τον υπουργό Γιώργο Κατρούγκαλο που εκπροσώπησε την
ελληνική πολιτεία μαζί με τους περιφερειάρχες Πατούλη και Τζιτζικώστα.
Ο ίδιος ο Ελπιδοφόρος με πραγματικό σεβασμό αναγνώρισε στον λόγο του την τεράστια συμβολή
του προκατόχου του, Δημητρίου, στην συνοχή και άνθιση της οορθόδοξης κοινότητας στις
ΗΠΑ. Επρόκειτο για μια από τις κορυφαίες στιγμές της τελετής, καθώς όλοι σηκώθηκαν και
καταχειροκρότησαν τον τέως Αρχιεπίσκοπο. Το ίδιο έγινε και στο γεύμα που ακολούθησε με
εκατοντάδες προσκεκλημένους στην Νέα Υόρκη. Ο Δημήτριος φεύγει έχοντας κερδίσει την αγάπη
των ομογενών ως ένας πνευματικός ηγέτης με ήθος και αφοσίωση.
Ο Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος, ο οποίος εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου έδωσε την ποιμαντορική ράβδο στον νέο αρχιεπίσκοπο συνόψισε τα πάντα σε λίγα
λόγια.
«H επιλογή σου δεν ήταν τυχαία, ελπιδοφόρος υπήρξες ως μαθητής και σπουδαστής. Ελπιδοφόρος
υπήρξες ως ακαδημαϊκός δάσκαλος και ως ηγούμενος και σχολάρχης στη Χάλκης. Ελπιδοφόρος
έρχεσαι τώρα εδώ φέρνοντας όχι μόνο ελπίδα αλλά και βεβαιότητα που πηγάζει από τον πλούτο
των χαρισμάτων με τα οποία η χάρη του Θεού σε προίκισε».
Ευχόμαστε «Αξιος» και εις πολλά έτη δέσποτα.

από τη Φιλοθέη. Σε άλλο
σημείο το ρεπορτάζ σημειώνει,
μετά από μια περιήγηση στα
Εξάρχεια: «Αυτή τη φορά
στην κυβέρνηση ήρθαν
άνθρωποι που είχαν τις ρίζες
τους και την έδρα τους στην
συγκεκριμένη περιοχή. Για
όσους όμως είχαν εναποθέσει
τις ελπίδες του στον ΣΥΡΙΖΑ,
τα τέσσερα χρόνια της
κυβερνητικής του θητείας δεν
άλλαξε σχεδόν τίποτα».
Αναφορικά με την ανεργία,
γράφει η FAZ, ότι «η χώρα,
παρά την ελαφρά βελτίωση,
απέχει πολύ από μια ριζική
ανάκαμψη του εργασιακού
τομέα». Όπως παρατηρεί ο
αρθρογράφος «μετά από τα
χρόνια της οργής για την μείωση
των εισοδημάτων πάνω από
ένα τέταρτο, οι Έλληνες έγιναν
πιο νηφάλιοι, πιο πραγματιστές
και χωρίς αυταπάτες. Πολλοί
Έλληνες που εξοικειώθηκαν
με μια δύσκολη ζωή χωρίς
την προηγούμενη ευημερία,
αποδέχονται πλέον τη σκέψη
ότι όχι μόνο οι κακοί ξένοι, ή
το πρόγραμμα εξυγίανσης των
δανειστών (τα μνημόνια) ήταν
υπεύθυνοι για την κρίση». Όσο
για την κυβέρνηση Τσίπρα,
αναφέρει το ρεπορτάζ, ότι «ο
Έλληνας πρωθυπουργός δεν
κατάφερε να ανορθώσει τη χώρα
από τη μια και από την άλλη
να εκπληρώσει υποσχέσεις που
είχε κάνει στους «ιδεαλιστές
και ιδεολόγους ψηφοφόρους το
2015». Από την άλλη πλευρά
ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
θα μπορούσε, εκτιμά η
εφημερίδα, να «αναδείξει νέες
προοπτικές».
«Σωτηρία χωρίς παρηγοριά»
στην Ελλάδα
Η Ελλάδα ξέφυγε από την
πτώχευση, ωστόσο τα βήματα
που έχουν γίνει είναι ασήμαντα,
ενώ η μεσαία τάξη είναι
απογοητευμένη» σημειώνει
σε ρεπορτάζ του το περιοδικό
Der Spiegel. «Η ανάπτυξη με
1,3% κατά το πρώτο τρίμηνο
είναι καταστροφική για μια
χώρα, της οποίας η οικονομική

απόδοση έχει μειωθεί κατά
ένα πέμπτο σε σχέση με δέκα
χρόνια πριν (…) Η ανεργία
έχει μειωθεί από το 25% που
ήταν το 2015 πλέον κινείται
στο 18%. Ωστόσο και πάλι
το ποσοστό είναι διπλάσιο
σε σχέση με την περίοδο προ
κρίσης (…) Όποιος δεν μπορεί
να τα βγάλει πέρα με τις
ισχύουσες συνθήκες φεύγει.
Η ‚έξοδος‘ είναι σφοδρή:
πάνω από μισό εκατ. Έλληνες
εγκατέλειψαν τη χώρα από το
ξέσπασμα της κρίσης».
Το ρεπορτάζ αναφέρει ως θετικό
επιχειρηματικό παράδειγμα
που άντεξε και άνθισε στα
χρόνια της κρίσης, παρά τα
προβλήματα, την εφαρμογή
για ταξί «Beat» (σσ: πρώην
Taxibeat) του Νίκου Δρανδάκη.
Ωστόσο το ίδιο ρεπορτάζ
εστιάζει και σε ένα παράδειγμα
στασιμότητας και εμποδίων
στον επενδυτικό τομέα.
Πρόκειται για το παράδειγμα
της αξιοποίησης του πρώην
αεροδρομίου στο Ελληνικό, που
ξεκίνησε πριν πέντε χρόνια με
φιλόδοξους όρους και πλέον
«δεν κινείται τίποτα». ‘Όπως
παρατηρεί το Der Spiegel «όταν
το 2015 ο Τσίπρας ανέλαβε
την εξουσία, υποσχέθηκε να
σταματήσει ή να ανατρέψει
όλες τις ιδιωτικοποιήσεις. Έξι
μήνες αργότερα η χώρα ήρθε
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, ο
Τσίπρας χρειαζόταν δάνεια και
υποσχέθηκε στους δανειστές την
συνέχιση του προγράμματος.
Ωστόσο από τα 50 δις ευρώ, που
θα αντλούσε η Αθήνα από την
πώληση δημόσιας περιουσίας,
δεν έχουν ακόμη μαζευτεί ούτε
τα 10».
ΤΑΖ: «Έγιναν όσα ήταν
δυνατό να γίνουν»
Από την πλευρά η εφημερίδα
TAZ του Βερολίνου εστιάζει
στον προεκλογικό αγώνα που
γίνεται στη Θεσσαλονίκη,
συνομιλώντας με στελέχη και
υποψηφίους βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με τον πρώην

δήμαρχο της πόλης Γιάννη
Μπουτάρη. Η TAZ σε άθρο
με τίτλο «Έγιναν όσα ήταν
δυνατόν να γίνουν» παρατηρεί
ότι «λίγο πριν την κυβερνητική
αλλαγή, ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί τον
προεκλογικό του αγώνα στους
δρόμους της Θεσσαλονίκης
χωρίς αυταπάτες, αλλά και
χωρίς να παραιτείται» παρόλο
που τα «σημάδια» δείχνουν
πιθανή ήττα. «Πρέπει απλώς
να παλέψουμε κι άλλο για
να έχουμε την ευκαιρία
να αλλάξουμε τη χώρα»
αναφέρει ο Δημήτρης Ρούτος,
αν. γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ,
ενώ ο 77χρονος βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Τριαντάφυλλος
Μηταφίδης με ρεαλισμό
παραδέχεται ότι «χάσαμε την
στενή επαφή με τον κόσμο»,
ενώ δεν δείχνει να πιστεύει σε
μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμά
ότι ίσως οι απαιτήσεις των
πολιτών από τον ΣΥΡΙΖΑ «να
ήταν πολύ μεγάλες», ωστόσο
θεωρεί ότι η κυβέρνηση
κατάφερε ήδη κάποια θετικά
πράγματα.
Από την πλευρά της
η σκηνοθέτις και
ντοκιμαντερίστρια Χρύσα
Τζελέπη, υποψήφια βουλευτής
με τον ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμά ότι
«ο κόσμος έχει θυμό», ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να κάνει
συμβιβασμούς, ωστόσο
εξακολουθεί να πιστεύει ότι
την ευθύνη για την βαθιά
κρίση φέρουν οι προηγούμενες
κυβερνήσεις της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ. Όσο για τον Γιάννη
Μπουτάρη εκτιμά ότι «είναι
βέβαιο ότι θα νικήσει η ΝΔ».
Στον Τσίπρα αναγνωρίζει ότι
«προσπάθησε να αλλάξει
πολλά πράγματα, αλλά
όπως φαίνεται όλο αυτό δεν
δούλεψε».
Θεωρεί ότι ο Τσίπρας είναι
«χαρισματικός» αλλά και ότι «η
πρώτη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχει καμία στρατηγική για να
αλλάξει τη χώρα». Εκτιμά τέλος
ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ πρέπει να
είναι έτοιμες να έρθουν κοντά
ώστε να υπερβούν τον διχασμό
εντός της κοινωνίας.
Πηγή: DW
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και Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού.

ΣΤΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ, ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΟΤ

Φοιτητές του τμήματος
διεθνών σπουδών του
Πανεπιστημίου Τορόντο
επισκέφτηκαν τη Ρόδο
την πρώτη εβδομάδα
του Ιουνίου στο πλαίσιο
μαθήματος για το
νεοελληνικό πολιτισμό.

ΑΓΑΠΗΤΟ ΞΑΝΘΗ

κουζίνα αλλά και τη
σύγχρονη ελληνική
κοινωνία, μελετώντας
τις διεθνείς επιδράσεις
της Ελλάδας ως γέφυρα
πολιτισμών μεταξύ ΔύσηςΑνατολής αλλά και ΒορράΝότου.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΔΙΑΛΕΞΗΜΕ ΘΕΜΑ ‘ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ’ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΚΟΥΡΤΟ

Πρόκειται για ένα
νέο πρόγραμμα του
κορυφαίου καναδικού
πανεπιστημίου, που γίνεται
σε συνεργασία με το
Διεθνές Κέντρο Ελληνικών
και Μεσογειακών Σπουδών
(ΔΙ.ΚΕ.ΜΕΣ) και τη Σχολή
Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.

Το μάθημα διδάσκεται
από τον καθηγητή
Νεοελληνικών Σπουδών
του πανεπιστημίου
Τορόντο Θεμιστοκλή
Αραβοσιτά και
σχεδιάστηκε από κοινού
με επιστημονική ομάδα
του Πανεπιστημίου
Αιγαίου με τη συνδρομή
της Πρυτάνισσας

Την αντιπροσωπεία του
Καναδικού Πανεπιστημίου
υποδέχθηκε στη Ρόδο ο
προϊστάμενος του ΕΟΤ
Δωδεκανήσου Αγαπητός
Ξάνθης, επισημαίνοντας
τη μεγάλη σημασία
τέτοιων μαθημάτων
για την προώθηση του
εκπαιδευτικού τουρισμού
και την προβολή του
νεοελληνικού πολιτισμού.
Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος
Ρόδου κ. Αντώνης
Καμπουράκης δεξιώθηκε
τους διεθνείς φοιτητές στο
ξενοδοχείο Rodos Palace,
χαιρετίζοντας αυτή την
εκπαιδευτική πρωτοβουλία
που σηματοδοτεί
μια νέα πορεία στην
ανάδειξη της Ρόδου
και του Πανεπιστημίου
Αιγαίου σε κόμβο
διεθνών ακαδημαϊκών
συναντήσεων και
συνεργασιών.
Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα περιλάμβανε
ξενάγηση των φοιτητών
στη μεσαιωνική πόλη,
τα μουσεία και τους
αρχαιολογικούς χώρους της
Ρόδου αλλά και εκδρομές
στη Λίνδο, τη νότια Ρόδο
και τις εγκαταστάσεις
της Μελισσοκομικής
Ρόδου και της
γαλακτοβιομηχανίας
«Απλώς».
Εξάλλου, οι φοιτητές του
καναδικού πανεπιστημίου,
επισκέφτηκαν το
Εργαστήριο Γλωσσολογίας
του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής

ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

και Θάλασσα» από
το Νικόλαο Σκούρτο,
διευθυντή του Ινστιτούτου
Αιγαίου του Δικαίου
της Θάλασσας και του
Ναυτικού Δικαίου.

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ,
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

Το πρόγραμμα
ολοκληρώθηκε στη
Σύμη όπου οι φοιτητές
επισκέφτηκαν την Ιερά
Μονή Πανορμίτη,
παρακολούθησαν μια
πρωτότυπη αρχιτεκτονική
ξενάγηση στην πόλη
από την αρχιτέκτονα
Αναστασία Παπαϊωάννου
κι έλαβαν αναμνηστικά
δώρα και εκπαιδευτικό
υλικό από το δήμαρχο
του νησιού, Λευτέρη
Παπακαλοδούκα.
Το μάθημα Νεοελληνικού

ΔΙΣΤΟΜΟ-ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΦΑΓΗΣ ΤΗΣ 10/6/1944

Στο πρόγραμμα
συμμετέχουν προπτυχιακοί
φοιτητές από Καναδά,
ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Κορέα,
Μαλαισία, Μογγολία,
Τουρκία, Αργεντινή
και Ισημερινό που
επισκέπτονται την Ελλάδα
για να διδαχθούν για την
ελληνική γλώσσα, την
παράδοση, τη μεσογειακή

Χρυσής Βιτσιλάκη
και τη συμμετοχή των
καθηγητριών Ελένη
Σκούρτου και Βασιλεία
Κούρτη-Καζούλλη από
το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης
και της Δέσποινας
Χατζηδιάκου, διδάσκουσας
στο Τμήμα Επιστημών
της Προσχολικής Αγωγής

ΔΕΛΦΟΙ: ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου
όπου μεταξύ άλλων
υλοποιούνται δράσεις με
στόχο την πολύπλευρη
στήριξη των προσφύγων
που διαμένουν στη Ρόδο
και παρακολούθησαν
διάλεξη με θέμα «Έλληνες

δίνει τη δυνατότητα
σε προπτυχιακούς
φοιτητές να ταξιδέψουν
σε διαφορετικές χώρες
μαθαίνοντας τη γλώσσα
και τον πολιτισμό τους.

Πολιτισμού του
Πανεπιστημίου
Τορόντο- το μεγαλύτερο
πανεπιστήμιο του Καναδά
με 90.000 φοιτητές
και 2500 καθηγητέςεντάσσεται στο πρόγραμμα
Διεθνών Σπουδών που

Στο Πανεπιστήμιο
Τορόντο λειτουργεί από
το 2014 Πρόγραμμα
Νεοελληνικών Σπουδών
χάρη σε κληροδότημα
του Ιδρύματος Ελληνικής
Κληρονομιάς (Hellenic
Heritage Foundation),
όπου περισσότεροι από
100 φοιτητές διδάσκονται
ελληνική γλώσσα σε
τρία επίπεδα καθώς και
σύγχρονη πολιτική και
ιστορία. Το μάθημα
Νεοελληνικού Πολιτισμού
γίνεται στην Ελλάδα από
φέτος και κάθε χρόνο την
περίοδο Μαΐου-Ιουνίου
και περιλαμβάνει τρεις
εβδομάδες διαμονής
και διδασκαλίας στην
Αθήνα και μια εβδομάδα
στα Δωδεκάνησα. Οι
φοιτητές μεταξύ άλλων
επισκέφτηκαν την
Ακρόπολη και το Μουσείο
της, την Βουλή των
Ελλήνων, το Σούνιο, τους
Δελφούς, την Αράχοβα,
το Δίστομο, τη Μονή του
Οσίου Λουκά, το Ναύπλιο
και την Επίδαυρο.
Μιλώντας στην εφημερίδα
μας, ο καθηγητής
του Πανεπιστημίου
Τορόντο Θεμιστοκλής
Αραβοσιτάς τόνισε πως το
συγκεκριμένο πρόγραμμα

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Τουρισμού του Πανεπιστημίου Ο καθηγητής Αντρέ Γερολυμάτος,
Τορόντο στη Ρόδο
πρωτοστάτης των Ελληνικών Σπουδών
(Συνέχεια από σελίδα 18)
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στο Πανεπιστήμιο Σάιμον Φρέιζερ,
απεβίωσε σε ηλικία 67 ετών

Με μεγάλη θλίψη προβαίνουμε στην αναγγελία του θανάτου του για πολλά χρόνια διευθυντή και φίλου μας,
καθηγητή Ανδρέα Γερολυμάτου.
Ο Δρ. Γερολυμάτος σπούδασε Κλασικές Σπουδές στο Κολλέγιο Λογιόλα
(Dipl.), στο Πανεπιστήμιο Κονκόρντια (BA) και στο Πανεπιστήμιο
ΜακΓκιλ (MA), πριν στρέψει το ακαδημαϊκό του ενδιαφέρον στην
Ιστορία για τη διδακτορική διατριβή του, πάλι στο Πανεπιστήμιο
ΜακΓκιλ, με την έρευνά του να αφορά στις Βρετανικές Υπηρεσίες
Πληροφοριών και τις Επιχειρήσεις Δολιοφθοράς και Ανταρτοπολέμου
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα (1941 1944). Δίδαξε στο Κολλέγιο Ντόσον και στο Πανεπιστήμιο ΜακΓκιλ,
πριν γίνει μέλος του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Σάιμον
Φρέιζερ το 1996 ως ο πρώτος κάτοχος της Έδρας Ελληνικών Σπουδών με
την υποστήριξη του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου της Βρετανικής Κολομβίας.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALACE: ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ Κ.
ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ (ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

“Study Abroad”, δίνει μια σημαντική ευκαιρία στους
καναδούς και διεθνείς φοιτητές να αποκτήσουν ανεκτίμητες
εμπειρίες μελετώντας αλλά και βιώνοντας ταυτόχρονα το
νεοελληνικό πολιτισμό.
«Οι φοιτητές μας δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον για την
Ελλάδα όχι μόνο για τα επιτεύγματα του παρελθόντος αλλά
και για τις σύγχρονες διεθνείς επιδράσεις των Ελλήνων με
τον τρόπο ζωής και τις παραδόσεις τους, με τη γλώσσα, τη
μουσική, τις τέχνες, την ψυχαγωγία και τη διατροφή τους.
Φυσικά εντυπωσιάζονται από την εκπληκτική φύση της
πατρίδας μας, τη φιλοξενία και τα προϊόντα της ελληνικής
γης», είπε ο κ. Αραβοσιτάς. Το μάθημα νεοελληνικού
πολιτισμού του Πανεπιστημίου Τορόντο γίνεται κάθε
χρόνο για ένα μήνα κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου. Είναι
ανοιχτό και για φοιτητές άλλων πανεπιστημίων του Καναδά
και των Η.Π.Α εφόσον πληρούν τις σχετικές ακαδημαϊκές
προϋποθέσεις και υποβάλουν σχετική αίτηση ως τις 30
Ιανουαρίου κάθε χρόνο.

ANOUNCEMENT
OFFICE ADMINISTRATOR
Greek Orthodox Community of East
Vancouver is currently looking for
an Office Administrator.
We were incorporated in June of
1978 and have maintained a strong
presence in representing
Greek Canadians, Hellenic Culture
and the Greek Orthodox Religion
under the Greater Vancouver Area.
This position is ideal for someone
who has a take-charge attitude, a
knack for organization, is
supremely detail oriented and can
learn tasks quickly. If you can run a
smooth office and work
independently then we want to hear
from you.

• Manage and upkeep the official
calendar of events
• Be diligent in the preparation,
maintenance and safe-keep of all
confidential files and records
• Work with the Executives of the
Board of Directors
• Other duties as required
Skills & Requirements:
• 1-2 year office administration
experience
• Strong interpersonal and communication skills

Duties and Responsibilities:

• Ability to work efficiently under
minimal supervision

• Provide excellent front-line customer service to the public

• Must have Strong MS Office skills,
primarily Word, Excel and Outlook

• Handle all phone calls, emails and
in-person enquiries

• Must be Organized & detailed
orientated and have excellent time
management

• Maintain an electronic & hard
copy filing system
• Oversee all community hall and
Church bookings and notify those
required
• Organize and coordinate community events for the membership
• Receive and distribute invoices to
the Executives for authorization and
issue cheques for
signature when approved
• Receive, track and process
payments (memberships) and issue
receipts
• Order, monitor and receive supplies for the office and track annual
maintenance of all office
equipment
• Manage all contracts and vendor
relationships and oversee the coordination of renewals
• Record, establish and upkeep both
a Community Membership List and
a Student Registration
List for the School
• Prepare mailing lists, letters and
labels for mail distribution

• Preference to applicants who
speak & read Greek If this sounds
like you, please forward your cover
letter and resume to Georgia Pahou
at council@goeastvan.ca. This job
will remain posted until filled. We
thank all applicants, however, only
those selected for an interview will
be contacted.
Please note, we sometimes require
flexibility in your hours of work
--Some evenings may be
required.
While Church and Religious services are maintained by our Parish
Priest, the communities
membership has an elected Board of
Directors that governs and oversees
the operation and budget responsibilities as requested under our
Societies constitution and British
Columbia Registrar regulations.
Please visit www.goeastvan.c

Με την έναρξη της τοποθέτησής του, ο Δρ. Γερολυμάτος κατέβαλε προσπάθειες για να εξασφαλίσει περισσότερους
πόρους και να διευρύνει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Σάιμον
Φρέιζερ. Για πάνω από 23 χρόνια κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές και υποτροφίες από
κυβερνήσεις, ΜΚΟ και ανθρώπους που συμμερίζονταν το όραμά του για μια έντονη και αφοσιωμένη παρουσία
των Ελληνικών Σπουδών στο πανεπιστήμιο αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Αναζητούσε πάντα να δημιουργήσει
γέφυρες και να συνάψει συνεργασίες, και ένας από τους σημαντικότερους εταίρους του ήταν το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος, ο Δρ. Γερολυμάτος εγκαινίασε την πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα
διαδικτυακή πλατφόρμα διδασκαλίας γλώσσας ειδικά σχεδιασμένη για τη Νέα Ελληνική. Η τεχνολογία που
αναπτύχθηκε στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου συνέχισε να εξελίσσεται και χρησιμοποιήθηκε για να
υποστηρίξει τη διδασκαλία της Αραβικής, της Γαλλικής, καθώς και 13 υπό εξαφάνιση γλωσσών των Πρώτων Εθνών
στην περιοχή του Δυτικού Καναδά, σε συνεργασία με το Κέντρο Γλωσσών των Πρώτων Εθνών του Πανεπιστημίου
Σάιμον Φρέιζερ. Η σχέση εμπιστοσύνης που έχτισε ο Δρ. Γερολυμάτος με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος οδήγησε
τελικά στη χορηγία 7 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία του ΙΣΝ Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο
Πανεπιστήμιο Σάιμον Φρέιζερ, το μεγαλύτερο κέντρο του είδους του στη Βόρεια Αμερική.
Προκειμένου να καταφέρει να δημιουργήσει τα θεμέλια για μια διαρκή παρουσία των Ελληνικών Σπουδών
στο πανεπιστήμιο, ο Δρ. Γερολυμάτος αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι του χρόνου του και συχνά παρευρισκόταν σε
εκδηλώσεις, όπου έδινε ομιλίες πάνω στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, απευθυνόμενος σε ακαδημαϊκό και μη
κοινό. Η εμπειρία του σε θέματα τρομοκρατίας και διεθνών σχέσεων τον έκανε περιζήτητο στα τοπικά, εθνικά και
διεθνή ΜΜΕ, ιδιαίτερα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.
Η εμπειρογνωσία του αυτή τροφοδοτούνταν από την ενεργό ερευνητική του δραστηριότητα, που διατήρησε σε
όλη την ακαδημαϊκή του καριέρα. Ο Δρ. Γερολυμάτος διερευνούσε κατ’ εξακολούθηση την τραυματική εμπειρία
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου στον ψυχισμό των Ελλήνων, ένα ζήτημα που παραμένει βαθιά
διχαστικό για τη χώρα. Ένα από τα πρόσφατα βιβλία του, Ένας Διεθνής Εμφύλιος Πόλεμος: Ελλάδα, 1943 - 1949,
που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Yale University Press, έλαβε αξιοσημείωτες κριτικές για την ισορροπημένη,
αμερόληπτη προσέγγιση στη
διαμάχη, κάτι που σπάνια συνέβαινε
στη σχετική βιβλιογραφία. Το βιβλίο
ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο στην
Ελλάδα, όπου μεταφράστηκε και
εκδόθηκε από τις εκδόσεις Διόπτρα.
“We acknowledge the [financial] support of the Goverment of
Canada
Ανάμεσα στις πολυάριθμες
περγαμηνές και βραβεύσεις
του Δρα Γερολυμάτου
περιλαμβάνονται το Μετάλλιο
του Αδαμάντινου Ιωβηλαίου της
Αυτού Μεγαλειότητας Βασίλισσας
Ελισάβετ Β΄ και του Χρυσού
Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικα
“Nous reconnaissons I’appui [financier] du gouvernement du
για τη συνεισφορά του στον
Canada.”
ελληνικό πολιτισμό.
Η απουσία του θα είναι αισθητή
σε όλο το διδακτικό και διοικητικό
προσωπικό, καθώς και στους
σπουδαστές του Κέντρου
Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος και του
Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών
στο Πανεπιστήμιο Σάιμον Φρέιζερ.
Θα υπάρξει λαϊκό προσκύνημα
την Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019 από
τις 7 μ.μ. μέχρι τις 8 μ.μ. στον
Ελληνορθόδοξο Ναό του Αγ.
Γεωργίου (4500 Arbutus St, Vancouver, BC). Η νεκρώσιμη ακολουθία
θα τελεστεί την Πέμπτη, 6 Ιουνίου
2019 από τις 11 π.μ. μέχρι τις 12
μ.μ. στην ίδια τοποθεσία. Η ταφή
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη,
6 Ιουνίου 2019 από τις 12:30 μ.μ
μέχρι τη 1:30 μ.μ στο Ocean View
Burial Park (4000 Imperial St,
Burnaby, BC).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜΟUΝΤ PLEASANT FUNERAL HOME
306 East 11th Avenue (At Kingsway)
Vancouver, B.C. V5T 2C6

Tel:(604) 876-2161 (24 Hours)

Serving the Greek Orthodox Community
For Over 100 years.
Professional Service and Experienced Staff
In all Greek Customs and Traditions.
SERVING ALL GREATER VANCOUVER CEMETERIES

H ομογενειακή εφήμερα που
έχει μεγάλη ανταπόκριση στο
διαδίκτυο και στον Ελληνισμό
του Δυτικού Καναδά που
εξυπηρετεί για 39 ολόκληρα
χρόνια.
Γίνε συνδρομιτής και ενεργό
μέλος να συνεχισθεί
η διάδοση της ελληνικής μας
παράδοσης και κουλτούρας.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντίδα των Ελλήνων.
Funeral Directors: Tony Hicks
Kaz Montgomery
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

Φωτογραφικό Ρεπορτάζ από
την τελετή για τον Θεμέλιο
Λίθο του νέου κτηρίου
του σχολείου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας
του Ανατολικού Βανκούβερ
Δημοσκόπηση MRB: Η αδιευκρίνιστη
ψήφος θα κρίνει το αποτέλεσμα

Δημοσκόπηση MRB (ΤΑ ΝΕΑ): Πτώση κατά 2%
στη διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ
Αυξημένα ποσοστά σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση
της MRB έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με την σημερινή δημοσκόπηση της ίδια εταιρείας για
λογαριασμό της εφημερίδας “ΤΑ ΝΕΑ”, η διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στις 7,6 μονάδες.
Η πτώση της διαφοράς κατά 2% οφείλεται στην άνοδο των
ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ κατά 1%, αλλά και της πτώσης των
ποσοστών της ΝΔ, επίσης κατά 1%, σύμφωνα πάντα με την
προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας.
Εξίσου σημαντικό είναι πως η ψαλίδα μεταξύ των 2 κομμάτων
πέφτει τη στιγμή που το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε
14,8%.
Αυτό σήμαίνει πως το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι διπλάσιο
της διαφοράς των 2 κομμάτων στην πρόθεση ψήφου.
Η κατανομή της αδιευκρίνιστης ψήφου, όπως φαίνεται, θα κρίνει και
το αποτέλεσμα.
Σάββατο 29/06/2019
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