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Tα Δωδεκάνησα κατά
το έπος του 1940
Επιμέλεια Γιάννη Ι. Χήρα
Ιστορικού ερευνητή

Αντισυνταγματικός ο Νόμος Παππά
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016,
Αντισυνταγματικός κρίθηκε από το ΣτΕ ο Νόμος Παππά με 14
ψήφους υπέρ και 11 κατά χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους.
Ο πρόεδρος του ΣτΕ κύριος Σακελλαρίδης εξερχόμενος από την
αίθουσα αρνήθηκε να δηλώσει οτιδήποτε, περιορίστηκε μόνο να
πει πως η απόφαση είναι οριστική.
Οι 14 δικαστές υιοθέτησαν την σκληρή γραμμή, δηλαδή να
κηρυχθεί συνολικά αντισυνταγματικός ο νόμος, χωρίς να δοθεί
προθεσμία λίγων μηνών στο ΕΣΡ, ώστε να συγκροτηθεί το
Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο το οποίο στο εξής - κατά την
απόφαση- θα έχει την αρμοδιότητα να ρυθμίζει τα θέματα του
ραδιοτηλεοπτικού τοπίου.

28 Οκτωβρίου 1940: Μια ιστορική εθνική επέτειος που, κάθε χρόνο, γιορτάζεται με κάθε επισημότητα,
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει αρχίσει απ’ το 1939, με τη γερμανική εισβολή στην Πολωνία (1
Σεπτεμβρίου) κι έπειτα με την κήρυξη του πολέμου απ’ τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία εναντίον
της Γερμανίας (3 Σεπτεμβρίου).
Στις 10 Ιουνίου 1940 η Ιταλία εισέρχεται στον πόλεμο και τον Αύγουστο του 1940 προκαλεί τη χώρα
μας, με τον τορπιλισμό στην Τήνο του ευδρόμου «Έλλη», ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Παναγίας.
Είναι ο προάγγελος της ιταλικής επίθεσης στην Ελλάδα, που προετοιμάζεται με κάθε μυστικότητα πριν
αυτή εκδηλωθεί: στις 28 Οκτωβρίου του 1940.
Η χώρα μας, χωρίς να διαθέτει τα τεράστια πολεμικά μέσα των εισβολέων Ιταλών και με μόνα όπλα
της την ψυχή και τη γενναιότητα του λαού της, λέει ΟΧΙ στο ιταμό τελεσίγραφο του Ιταλού δικτάτορα
Μουσολίνι, καταφέρνοντας, στο Μέτωπο της Αλβανίας, καίριο κτύπημα στις ιμπεριαλιστικές του
φιλοδοξίες, σε σημείο ταπείνωσης, γεγονός που αναγκάζει τον επίσης δικτάτορα Χίτλερ ν’ ανασυντάξει
τα πολεμικά του πλάνα και να προστρέξει σε βοήθεια του φανφαρόνου συμμάχου του.
Η Ελλάδα, αφού αντιστέκεται ηρωικά στις σιδηρόφρακτες στρατιές του Χίτλερ, υποκύπτει στις
(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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Πάντως με δεδομένη, εκτός απροόπτου, την αντισυνταγματικότητα
του νόμου και την ανάθεση στο εξής των αρμοδιοτήτων στο
ΕΣΡ, το μόνο σίγουρο είναι πως δεν μπορεί να πέσει “μαύρο” σε
κανάλια που δεν έχουν πάρει άδεια.
Ωστόσο το τι θα συμβεί πχ με τα κανάλια που έχουν άδεια και
έχουν κανάλι ανοικτό ή εκείνα που έχουν εξασφαλίσει άδεια αλλά
δεν έχουν ακόμα εκπέμψει, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το
σκεπτικό της απόφασης.
Επίθεση Γεροβασίλη στο ΣτΕ
Με εμφανή φόρτιση η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη
επιτέθηκε στο ΣτΕ, μεταφέροντας την πρώτη επίσημη κυβερνητική
αντίδραση.
Η κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε «Πρόκειται για το ίδιο
δικαστήριο που έκρινε συνταγματικά τα μνημόνια που διέλυσαν
την Ελλάδα, το «μαύρο» στην ΕΡΤ, το PSI που διέλυσε τα
ασφαλιστικά».
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Πέθανε στα 104 χρόνια του
ο Στυλιανός Πατακός
Οκτωβριος 8,
2016
Ο μακροβιότερος
από τους
πρωταίτιους του
πραξικοπήματος
και της 7χρονης
δικτατορίας
στην Ελλάδα,
Στ. Παττακός
εξέπνευσε σε
ηλικία 104 ετών.
Τα ξημερώματα της Πέμπτης αγνωστοι εισέβαλλαν με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους στο διαμέρισμα του στα
Πατήσια ακινητοποίησαν την Ουκρανή οικιακή βοηθό του και
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«Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης
είναι δεσμευτικές, αλλά αυτό
δεν σημαίνει ότι δεν κρίνονται.

Κρίνονται από την κυβέρνηση
και από τον λαό, που της έδωσε
την πλειοψηφία στη Βουλή για
να βάλει τάξη στο τηλεοπτικό

Πέθανε στα 104 χρόνια του ο Στυλιανός Πατακός
(Συνέχεια από σελίδα 1)
άρχισαν να ψάχνουν για μετρητά και κοσμήματα. Πληροφορίες αναφέρουν
ότι αφαίρεσαν τελικά κοσμήματα, συλλεκτικά νομίσματα και αναμνηστικά
μετάλλια του Παττακού.
Ο Στυλιανος Πατακος γεννηθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1912 στην Αγία
Παρασκευή του νομού Ρεθύμνου στην Κρήτη. Φοίτησε αρχικά στις Σχολές
Υπαξιωματικών και εισήλθε στην Σχολή Ευελπίδων το 1934, απ’ όπου
αποφοίτησε το 1937 με το βαθμό του ανθυπιλάρχου (ανθυπολοχαγού
Ιππικού),
Συμμετείχε στον ελληνοϊταλικό πόλεμο ως διοικητής ίλης της 11ης Ομάδος
Αναγνωρίσεως της 11ης Μεραρχίας Πεζικού, ενώ κατά τη διάρκεια της
Κατοχής ήταν μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης «Όμηρος».
Έλαβε μέρος στα Δεκεμβριανά, συμμετείχε στον εμφύλιο πόλεμο ως
διοικητής της ίλης αρμάτων μάχης Κένταυρος σε αρκετά σημεία της
Βόρειας Ελλάδας και παρασημοφορήθηκε με τρία αριστεία ανδρείας, επτά
πολεμικούς σταυρούς, δύο μετάλλια εξαίρετων πράξεων καθώς και με όλα
τα προβλεπόμενα σε καιρό ειρήνης μετάλλια και παράσημα.
Στη συνέχεια σπούδασε στη Σχολή Πολέμου και κατάφερε να φτάσει μέχρι
τον βαθμό του ταξιάρχου, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση τεθωρακισμένων με
έδρα στου Γουδή. Αποτάχθηκε απο τον στρατό όντας Υποστράτηγος.
Ήταν παντρεμένος με την Δήμητρα Νικολαΐδη, κόρη του Νικόλαου
Γεωργίου Νικολαΐδη, συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μαζί
απέκτησαν δύο κόρες .
Ο Παττακός υπήρξε μέλος της τριμελούς ηγετικής ομάδας με τον Γεώργιο
Παπαδόπουλο και τον Νικόλαο Μακαρέζο που πρωτοστάτησε στην
εκδήλωση του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967. Ήταν το δεύτερο
σημαντικότερο στέλεχος της Χούντας μετά τον Παπαδόπουλο.
Τον Απρίλιο του 1967, μετά την εκδήλωση πραξικοπήματος ανέλαβε
υπουργός Εσωτερικών, μέχρι το 1971, οπότε και ανέλαβε αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης ως το 1973. Το 1971 με δική του διαταγή έγινε η μεταφορά
της πρωτεύουσας της Κρήτης από τα Χανιά στο Ηράκλειο, αν και
αργότερα κατηγόρησε τους κατοίκους του Ηρακλείου για αχαριστία επειδή
υποστήριζαν το ΠΑΣΟΚ.
Μετά την πτώση της χούντας Ιωαννίδη, συνελήφθη στις 23 Οκτωβρίου 1974
και μεταφέρθηκε στην Κέα, ενώ στις 20 Ιανουαρίου 1975 προφυλακίστηκε.
Στη δίκη που ακολούθησε το Πενταμελές Εφετείο τον έκρινε ένοχο στάσης
και εσχάτης προδοσίας και τον καταδίκασε σε θάνατο, αλλά η ποινή
μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη από την πολιτική εξουσία.
Στις 28 Σεπτεμβρίου 1990 αποφυλακίστηκε «λόγω ανηκέστου βλάβης
της υγείας του» με την υποχρέωση να δίνει το παρόν ανά 15 ημέρες στο
αστυνομικό τμήμα της περιοχής του
Παρέμενε αμετανόητος και ισχυριζόταν ότι η Χούντα έσωσε την Ελλάδα
από σχεδιαζόμενη σοσιαλιστική δικτατορία . Επίσης ηταν περηφανος για το
οτι η 21 Απριλιου έβαλε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό σε χωρια σε ολη την
Ελλαδα και ότι έκαναν πολλά δημόσια έργα . Αρνήθηκε κατ’ επανάληψη
ότι έγιναν βασανισμοί πολιτικών κρατουμένων επί χούντας, με εξαίρεση τον
Παναγούλη και τον Μουστακλή οι οποίοι κατά την γνώμη του Παττακού :
«Τα ήθελαν και τα έπαθαν».
Μετά την αποφυλάκισή του ο Παττακός σε συνεντεύξεις του εξέφρασε
απόψεις υπερ της χουντας και εναντια της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας
Ο καταγόμενος από το Ρέθυμνο πραξικοπηματίας θα κηδευτεί, σύμφωνα με
τους οικείους του, την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη, με σοβαρό το ενδεχόμενο
η τελευταία του κατοικία να είναι στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αγία
Παρασκευή Ρεθύμνου.
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χάος και να βάλει τέλος στο
τρίγωνο της διαπλοκής».
Ειδικά η συγκεκριμένη απόφαση
κρίνεται και από τις συνέπειες
που προκαλεί, συμπλήρωσε η
κ. Γεροβασίλη. «Η επιστροφή
της ήδη καταβληθείσας πρώτης
δόσης στέλνει 15.000 παιδιά
εκτός παιδικών σταθμών,
εμποδίζει την πρόσληψη 4.000
νοσηλευτών που θα στελέχωναν
άμεσα τα δημόσια νοσοκομεία
τα οποία χρειάζονται
προσωπικό.
Στερεί από τον δημόσιο
προϋπολογισμό 255 εκατ. ευρώ,
πόρους αναγκαίους ιδίως σε
μία περίοδο που η κοινωνία
τους έχει ανάγκη και τους
επιστρέφει στους λογαριασμούς
τεσσάρων πολύ πλούσιων
επιχειρηματιών».
Η κυρία Γεροβασίλη μετά την
επίθεση στο ΣτΕ, φρόντισε
να τονίσει πως «η νομοθετική
πρωτοβουλία ανήκει στην
κυβέρνηση» και πως τη Δευτέρα
θα φέρει στη Βουλή σχέδιο
νόμου με το οποίο θα προβλέπει
την έκδοση έκδοση βεβαιώσεων
λειτουργίας σταθμών μέχρι να
χορηγηθούν οι πρώτες νόμιμες
τηλεοπτικές άδειες με βάση τον
νόμο 4319 του 2015.
«Τίποτα δεν θα εμποδίσει
τη βούληση της κυβέρνησης
να βάλει τάξη με αρχές και
κανόνες ισονομίας στο ασύδοτο
τηλεοπτικό τοπίο. Η ασυδοσία
δεν είναι ούτε συνταγματικά
προβλεπόμενη, ούτε πολιτικά
και ηθικά ανεκτή. Η δωρεάν
χρήση τηλεοπτικών συχνοτήτων
ανήκει οριστικά στο παρελθόν»,
κατέληξε η κ. Γεροβασίλη.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί
τέλος είναι ότι, σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες, ο χειρισμός
του θέματος θα παραμείνει
στα χέρια του Νίκου Παππά,
ο οποίος έχει την στήριξη
του πρωθυπουργού, Αλέξη
Τσίπρα, για τις κινήσεις που θα
ακολουθήσουν από τούδε και
στο εξής για το κυβερνητικό
στρατόπεδο.
Πηγή : TO BHMA
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Tα Δωδεκάνησα κατά το έπος του 1940
(Συνέχεια από σελιδα 1)
κατά πολύ ανώτερες στρατιωτικές του δυνάμεις κι αναπόφευκτα υπομένει,

στις 24 Απριλίου 1941, την τριπλή κατοχή απ’ τις συνασπισμένες δυνάμεις
της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βουλγαρίας.
Κι απ’ τη σκληρή αυτήν κατοχή ξεπηδά η εποποιία της Εθνικής Αντίστασης
που, σε συνδυασμό με τις νίκες των συμμάχων, οδηγούν στην πτώση των
δυνάμεων του ναζιστικού και φασιστικού άξονα και στην απελευθέρωση της
χώρας μας.
Αυτό είναι με λίγα λόγια το ιστορικό πλαίσιο της μεγάλης αυτής ιστορικής
επετείου.
Όμως, τα Δωδεκάνησα την περίοδο αυτή είναι σκλαβωμένα, υπό
την κατοχή των Ιταλών που, με τη συνθήκη της Λωζάννης του 1923,
απέκτησαν κυριαρχικά δικαιώματα, με βάση το διεθνές δίκαιο και τις
διεθνείς συνθήκες. Και, όσο κι αν είναι αντιφατικό κι οξύμωρο, απ’ τον
Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940 αρχίζει να ξαναγεννιέται η ελπίδα ότι, μαζί
με τη νίκη των ελληνικών και συμμαχικών δυνάμεων, θα έρθει επιτέλους κι
η ώρα της δικής τους απελευθέρωσης.
Ας δούμε όμως -υπό μορφή χρονολογίου- τα κυριότερα γεγονότα, απ’ την
έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τα χρόνια της Κατοχής:
1 Σεπτεμβρίου 1939
Γερμανική εισβολή στην Πολωνία.
3 Σεπτεμβρίου 1939
Η Γαλλία κι η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Γερμανία.
9 Απριλίου 1940
Γερμανική επίθεση στη Δανία και τη Νορβηγία.
10 Μαΐου 1940
Γερμανική επίθεση στην Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γαλλία, που θα
συνθηκολογήσει στις 22-24 Ιουνίου.
10 Ιουνίου 1940
Η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία.
Δημιουργείται έτσι ο γερμανοϊταλικός Άξονας.
15 Ιουνίου-2 Ιουλίου 1940
Η Σοβιετική Ένωση καταλαμβάνει την Εσθονία, τη Λιθουανία, τη Λετονία,
τη Βεσαραβία κι άλλα όμορα εδάφη.
27 Σεπτεμβρίου 1940
Τριμερές Σύμφωνο (Γερμανία-Ιταλία-Ιαπωνία).
28 Οκτωβρίου 1940
Στις τρεις τα ξημερώματα της Δευτέρας 28 Οκτωβρίου 1940 (για τους
Ιταλούς η δεκάτη ογδόη επέτειος απ’ τη φασιστική «πορεία προς τη Ρώμη»,
που έφερε, το 1922, τον Μουσολίνι στην εξουσία), ο Ιταλός πρεσβευτής
στην Αθήνα Γκράτσι επισκέπτεται, στην οικία του, τον πρωθυπουργό της
χώρας Ιωάννη Μεταξά και του επιδίδει τελεσίγραφο, με το οποίο ζητάει
την εντός τριών ωρών ελεύθερη διέλευση και στάθμευση των ιταλικών
στρατευμάτων στην Ελλάδα.
Με τη γαλλική φράση «alors, c’ est la guerre», που σημαίνει «Πόλεμος
λοιπόν», ο Μεταξάς απορρίπτει το ιταμό ιταλικό τελεσίγραφο κι απευθύνει
διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό.
Αρχίζει έτσι η ιταλική επίθεση κατά της Ελλάδας, στο αλβανικό Μέτωπο,
την ώρα που ο λαός -διαδηλώνοντας στους δρόμους της Αθήνας κατά
της Ιταλίας- τρέχει με ενθουσιασμό να καταταγεί και να πολεμήσει στο
Μέτωπο.
Η Ιταλία επιδιώκει μ’ αυτήν την αιφνιδιαστική -ακόμη και για τους
συμμάχους της- επίθεση, δύο στόχους: να δημιουργήσει αντιπερισπασμό
στις επιτυχίες του Χίτλερ, βάζοντας φρένο στη γερμανική εξάπλωση στο
βαλκανικό χώρο, και, ταυτόχρονα, να περιορίσει τις βρετανικές θέσεις στη
Μεσόγειο. Η Ελλάδα, εμπόδιο σ’ αυτές της τις φιλοδοξίες, πρέπει με κάθε
τρόπο να τιμωρηθεί.
Η κατάσταση στα Δωδεκάνησα
Την περίοδο της ιταλικής εισβολής στην Ελλάδα, πολιτικός και
στρατιωτικός διοικητής στη Ρόδο και στα λοιπά Δωδεκάνησα είναι ο
διαβόητος τετράρχης του φασισμού Cesare Maria De Vecchi, Conte di
Val Cismon, όπως υπογράφει κι όπως θέλει να αποκαλείται, μ’ αυτόν τον
πομπώδη τρόπο.
28 Οκτωβρίου 1940

Ettore Bastico.
30 Δεκεμβρίου 1940
Ο Παναγιώτης Ορφανίδης απ’ το Απέρι Καρπάθου, είναι ο πρώτος
Δωδεκανήσιος αξιωματικός της Αεροπορίας που «πέφτει» ηρωικά
μαχόμενος κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο.
15 Ιουλίου 1941
Ο ναύαρχος Inigo Campioni αναλαμβάνει κυβερνήτης των νησιών.
Πηγή: Διαδίκτυο (περιοδικό
ΝΑΥΚΡΑΤΟΥΣΣΑ Οκτωβρίου 2009).
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΧΗΡΑ
Ο Γιάννης Ιωάννη Χήρας γεννήθηκε στο Williamsport της Πενσυλβάνια των
ΗΠΑ το 1969, από Καρπάθιους γονείς. Πατέρας του ήταν ο φαρμακοποιός Ιωάννης Ι.
Χήρας (Ιωαννίδης) (1935-2001). Μητέρα του είναι η Ευαγγελία (Κική) Εμμ. Χρυσού
(1949- ). Το 1978 εγκαταστάθηκαν οικογενειακώς στο Χαλάνδρι Αττικής. Το 1987
αποφοίτησε απ’ το 3ο Λύκειο Χαλανδρίου. Την ίδια χρονιά έφυγε στις ΗΠΑ για
σπουδές. Τον Γενάρη του 1993 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κάρπαθο, όπου είχαν εν
τω μεταξύ εγκατασταθεί οι γονείς του. Από τότε μέχρι σήμερα ζει συνεχώς στο νησί.
Είναι εισοδηματίας. Με την εγκατάστασή του στο νησί αφοσιώθηκε στο διάβασμα
σοβαρών εντύπων.
Μάλιστα, το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό απ’ τη μόρφωσή του το ’χει
αποκτήσει διαβάζοντας από μόνος του. Απ’ τις αθηναϊκές εφημερίδες προτιμά την
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, την οποία διαβάζει απ’ το 1994 μέχρι σήμερα. Εδώ και κάποια
χρόνια ασχολείται και με ιστορικές έρευνες. Τον ενδιαφέρει η τοπική ιστορία.
Έχει επίσης στο ενεργητικό του και συγγραφικό έργο. Άρθρα του ιστορικού
περιεχομένου έχουν δημοσιευθεί σε τοπικής εμβέλειας ΜΜΕ: στην ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, στην ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΗΧΩ, στην ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΡΠΑΘΟ,
στην ΟΜΟΝΟΙΑ, στη ΡΟΔΙΑΚΗ και στο περιοδικό ΙΣΤΙΑ. Βιβλιοπαρουσίασή του
έχει δημοσιευθεί στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ.
Στο ΙΣΤΙΑ, εκτός από αρθρογράφος, υπήρξε και διορθωτής – μαζί με ένα ακόμη
άτομο – των κειμένων του περιοδικού. Την περίοδο 2004-2005 υπήρξε - μετά από
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τότε Δήμου Καρπάθου – ένα από τα μέλη
της Συντακτικής Επιτροπής της εφημερίδας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, που εξέδιδε
τότε ο Δήμος. Τον Οκτώβρη του 2010 ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ΚαρπάθουΚάσου κ. Αμβρόσιος τον όρισε γραμματέα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του
Ιερού Ναού ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ πόλεως Καρπάθου. Τον Νοέμβρη
του 2014 ανανέωσε τη θητεία του. Το 2016, ο Γιάννης Ι. Χήρας δημιούργησε το
γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας Χήρα της Καρπάθου. Εκτός από τα ελληνικά,
μιλάει, διαβάζει και γράφει και στα αγγλικά.
E-mail: jjhiras@gmail.com
Πηγή : Tα Δωδεκάνησα κατά το έπος του 1940 | Η ΡΟΔΙΑΚΗ

Ο πρώτος νεκρός
του ελληνοϊταλικού
πολέμου
Βασίλης Τσιαβαλιάρης – Ο πρώτος νεκρός του ελ
ληνοϊταλικού πολέμου 28η Οκτωβρίου 1940.

Η σάλπιγγα έδινε το σύνθημα της μάχης ως ένα προσκλητήριο
στον υπέρτατον αγώνα για την Ελευθερία. Πίσω από τά σκόπευτρα
μέ τό δάκτυλο στήν σκανδάλη οι φρουροί τών προκεχωρημένων
φυλακίων προσπαθούσαν νά διαπεράσουν τό σκοτάδι. Απέναντι σέ
απόστασι λίγων μέτρων, ο εχθρός μόλις είχε αρχίσει τήν επίθεσί
του. Προτού ακόμη εκπνεύσει τό τελεσίγραφό τους, οι Ιταλοί είχαν
εξαπολύσει τίς ταξιαρχίες τους καί οι πρώτες σφαίρες έσκιζαν τήν
νυκτερινή σιωπή πάνω στά βουνά τής Ηπείρου.

1 Νοεμβρίου 1940
Ο Αλέξανδρος Διάκος απ’ τη Χάλκη, είναι ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός
που «πέφτει» ηρωικά μαχόμενος κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, στο λόφο
της Τσούκας.
9 Νοεμβρίου 1940
Την ημέρα αυτή, ο τότε πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, εκδίδει Βασιλικό
Διάταγμα «Περί κατατάξεως εθελοντών πολέμου».
13 Νοεμβρίου 1940
Με βάση το παραπάνω Βασιλικό Διάταγμα, το Γενικό Στρατηγείο, με
την υπ’ αριθμ. 10234/13.11.1940 διαταγή του, συγκροτεί το Σύνταγμα
Εθελοντών Δωδεκανησίων, ως αυτοτελή μονάδα του στρατεύματος, με
πρώτο προσωρινό διοικητή του και μετέπειτα διοικητή του Α΄ τάγματός
του, τον βενιζελικό ταγματάρχη Μάρκο Κλαδάκη απ’ τη Σύμη.
27 Νοεμβρίου 1940
Ο Ιταλός κυβερνήτης De Vecchi φεύγει απ’ τη Ρόδο για τη Ρώμη. Δε θα
επιστρέψει πλέον και θα αντικατασταθεί στις 7 Δεκεμβρίου απ’ το στρατηγό

Πρώτος καφές
ΦΡΑΠΕ στην Ελλάδα
Μέχρι το 1971 δεν υπήρχε
πουθενά καφές φραπέ στην
Ελλαδα.
Ο αγαπημένος καφές των
Ελλήνων στη σημερινη του
μορφη και γευση φτιαχτηκε για
πρωτη φορα στη καφετερια
καφετέρια «Λέντζος» στο
Παγκρατι Παραδοσιακό στέκι
για τους φίλους του καλού
φραπέ, η καφετέρια «Λέντζος»
υπήρξε σήμα κατατεθέν του
Παγκρατίου, αλλά και σημείο
συνάντησης πλήθος επωνύμων
της κοσμικής Αθήνας. . Ο
Λετζος ηταν το στέκι πολιτικών,
καλλιτεχνών, δικαστικών, αλλά
και στρατηγών.

Ο «ναός» των πιστών οπαδών
του αυθεντικού καφέ φραπέ δεν
θυμίζει σε τίποτα τις παλιές,
καλές μέρες του ένδοξου
παρελθόντος. Η πόρτα του
καταστήματος μέσα στο οποίο
εφευρέθηκε ο αγαπημένος καφές
των Ελλήνων είναι ερμητικά
κλειστή. Τα τραπεζάκια, που
κάποτε «κρυφάκουγαν» τις
συζητήσεις των πελατών
στέκουν μόνα, οι πλαστικές
καρέκλες είναι στοιβαγμένες
πρόχειρα σε μια γωνιά και
η ιστορική μπάρα άδεια
και σκονισμένη. Η εικόνα
εγκατάλειψης προκαλεί θλίψη.
. Ο «Λέντζος» έκλεισε! Ο
άνθρωπος ο κυρ-Χρήστος που
ανακάλυψε τον φραπέ λύγισε
από τα χρέη, νικήθηκε από την
κρίση και αναγκάστηκε να βάλει
λουκέτο στα ι 79 του χρονια
Γεννημένος στην Ολυμπία,
ο κυρ-Χρήστος ξεκίνησε την
επαγγελματική του πορεία στα
μέσα της δεκαετίας του ’50,
όταν έπιασε την πρώτη του
δουλειά στο ζαχαροπλαστείο
«Παπασπύρου», στο Σύνταγμα.
Εκεί άλλωστε γνώρισε και τη
μοναδική σύντροφο της ζωής
του, την κυρία Γωγώ, με την
οποία είναι αχώριστοι μέχρι
σήμερα. Μετά τη στρατιωτική
του θητεία, ο νεαρός τότε
Λέντζος πήρε «μεταγραφή»
στην «Αίγλη» του Ζαππείου,
ενώ το 1964 άνοιξε το πρώτο
του μαγαζί, την». Ωστόσο επτά
χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε
στο κατάστημα της οδού
Βρυάξιδος 2, όπου παρασκεύασε
και τον πρώτο καφέ φραπέ
Οπως, δηλώνει ο ίδιος υπήρχαν
όμως κάποιοι που έβαζαν
τον καφέ και τη ζάχαρη σε
ένα ποτήρι και στη συνέχεια
ανακάτευαν έντονα με το
καλαμάκι.

Οι Ιταλοί συγκεντρώνουν σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως (Concentramento)
-στην τάφρο του φρουρίου- όλους τους άρρενες Δωδεκανήσιους Έλληνες
υπηκόους ηλικίας 20-60 ετών.
Την ίδια ώρα στην Αθήνα, πυκνές ομάδες Δωδεκανησίων κάθε ηλικίας, απ’
τις συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιά, αλλά κι από άλλα κέντρα της
Αττικής, συγκεντρώνονται -με τα δωδεκανησιακά λάβαρα- στο κέντρο της
πρωτεύουσας και κατακλύζουν τα γραφεία των δωδεκανησιακών Συλλόγων,
για να τους πιέσουν να ενεργήσουν προς τα υπουργεία, ώστε να μπορέσουν
να καταταγούν στον Εθνικό Στρατό. Ένα ήταν το αίτημα: «Να πολεμήσουν
κι οι Δωδεκανήσιοι».
Πρόεδρος της Κεντρικής Δωδεκανησιακής Επιτροπής διορίζεται ο
πατριώτης Ιωάννης Καζούλλης, ο οποίος έχει έλθει απ’ την Αίγυπτο για
ειδική αποστολή.
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Εκεί, στήν γραμμή τών συνόρων σέ ένα απομεμακρυσμένο
φυλάκιο, έπεφτε νεκρός ο πρώτος Έλληνας στρατιώτης, ο
Βασίλειος Τσιαβαλιάρης. Ένας φαντάρος πού έτυχε νά κάνη τήν
πρωινή σκοπιά. Χωρίς ποτέ νά γίνει ήρωας, χωρίς ποτέ νά βγή από
τήν ανωνυμία. Σύμφωνα μέ μαρτυρίες, οι τελευταίες λέξεις τού
Έλληνος φαντάρου ήταν: «τί θ’ απογίνουν τά παιδιά μου;».
Σήμερα στήν πατρίδα του Πιάλεια Τρικκάλων, κάθε χρόνο, γίνονται
εκδηλώσεις μνήμης, καί βεβαίως τά παιδιά του δίδουν τό δικό τους
«παρών»! Σέ ένα κεντρικό σημείο τής Πιαλείας δεσπόζει σήμερα, η
προτομή τού Βασιλείου Τσιαβαλιάρη.
Στήν σκιά τού ανδριάντα, γυρίζει τό ρολόϊ τού χρόνου γιά
τόν ξεχασμένο στρατιώτη του μετώπου. Υπηρετούσε στό 21ο
φυλάκιο τής Πίνδου στό 51 Σύνταγμα τό οποίο είχε σχηματισθή
από Θεσσαλούς. Τά ιταλικά στρατεύματα είχαν προχωρήσει σέ
απόστασι αναπνοής από τά Ελληνικά τμήματα προκαλύψεως. Στίς 5
τό πρωί ο Τσιαβαλιάρης είδε κάτι νά κινείται, φώναξε «άλτ, τίς εί»
καί πυροβόλησε στόν αέρα».

Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια
είχε γίνει λίγα χρόνια νωρίτερα
στη Θεσσαλονίκη, αλλά και
πάλι το αποτέλεσμα δεν ήταν
όπως έπρεπε, γιατί ο καφετζής
χτυπούσε ελαφρά τον καφέ με
shaker και όταν τον σέρβιρε
ήταν σαν νεράκι.
Ενα μεσημέρι, που ήμουν
μόνος πίσω από τον μπουφέ
της καφετέριας, αποφάσισα να
πειραματιστώ με τους καφέδες.
Μετά από αρκετές δοκιμές
και μπόλικες αποτυχημένες
προσπάθειες, κατάφερα τελικά
να φτιάξω αυτό που ήθελα.
Πήρα το μπλέντερ, έριξα μέσα
τέσσερις κουταλιές της σούπας
καφέ, δύο φλιτζάνια ζάχαρη και
ενάμιση ποτήρι νερό και αφού
το χτύπησα πολύ καλά, βγήκε ο
πρώτος καφές φραπέ!

Ρουμανία: Διαγωνισμός για μια
νύχτα στο... φέρετρο του κόμη
Δράκουλα
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A bronze sculpture from the sea
of the island of Kalymnos at the
Acropolis Museum
THURSDAY, OCTOBER 13, 2016
The Acropolis Museum in cooperation with the Ephorate of Underwater Antiquities will put on display the torso of a bronze statue of a
rider which was caught in fishing nets in the marine area of Kalymnos, a location which over the previous years has provided other
bronze sculptures. These bronze artifacts constitute original works
of art from the Hellenistic period and stand out for their high artistic
value.

«Δεν επιτρέπονται τα σκόρδα και αντικείμενα με οσμή σκόρδου, αρωμάτων συμπεριλαμβανομένων»
αναφέρουν οι κανονισμοί για το κάστρο του Κόμη Δράκουλα, έτσι ώστε οι τολμηροί επισκέπτες να μην
μπορέσουν να αποφύγουν τη συνάντηση με τα... βαμπίρ.
Στις 31 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της γιορτής του Χαλογουίν, δύο άνθρωποι θα μπορέσουν (;) να
κοιμηθούν σε φέρετρα ντυμένα με βελούδο, απομονωμένοι στην κρύπτη του κόμη και να περάσουν
τη νύχτα τους εντελώς μόνοι στο κάστρο των Καρπαθίων, υπόσχεται η εταιρεία οργάνωσης διακοπών
Airbnb.

The exhibition coincides with the anniversary celebration of the 40
years since the founding of the Ephorate of Underwater Antiquities
in 1976.
The bronze sculpture will be displayed in the foyer of the Acropolis
Museum from 14 October 2016 to 31 March 2017. In this area no
admission ticket is required.
Bronze statue of a rider wearing a cuirass found in the sea south of
the island of Kalymnos. The rider’s leather cuirass features decorative motives at the lower part and a rosette where the strap of the
epaulet was fastened. A double belt, decorated with rhombus shapes,
encircles the waist. These belts indicated the rank of the depicted.
Special care was given to the way the leather flaps at the bottom of
the cuirass open up to allow the adjustment on the horse’s back.
2nd cent. BC. Ephorate of Underwater Antiquities 2006/1.

Η εταιρεία ξεκίνησε σήμερα έναν διαγωνισμό, για διαφημιστικούς λόγους, προκειμένου να επιλέξει τους
δύο πρώτους επισκέπτες που θα διανυκτερεύσουν στο κάστρο για πρώτη φορά αφότου το κομμουνιστικό
καθεστώς της Ρουμανίας εκδίωξε τους ιδιοκτήτες τους, τη βασιλική οικογένεια των Αψβούργων, πριν
από σχεδόν 70 χρόνια.
Το 2006 η κυβέρνηση της Ρουμανίας επέστρεψε και πάλι το κάστρο Μπραν του 14ου αιώνα (το
λεγόμενο και «Κάστρο του Δράκουλα) στους απογόνους των Αψβούργων. Το κάστρο, στους
δασωμένους πρόποδες των
Καρπαθίων, σήμερα έχει μετατραπεί
σε μουσείο και αποτελεί σημαντικό
τουριστικό αξιοθέατο της χώρας.

The Indonesian
clergyman who
teaches ancient
Greek in Sumatra
OCTOBER 03, 2016

Το κάστρο Μπραν δεν αναφέρεται
στο μυθιστόρημα «Δράκουλας»
του Μπραμ Στόκερ. Ωστόσο ο
Βλαντ Τέπες (ο Ανασκολοπιστής), ο
διαβόητος ηγεμόνας που αποτέλεσε
πηγή έμπνευσης για το βιβλίο, ίσως
να είχε μείνει εκεί για μικρό χρονικό
διάστημα.
Ο Βλαντ ήταν περιβόητος για τη
σκληρότητά του, για το γεγονός ότι ανασκολόπιζε Τούρκους, κλέφτες και αντιπάλους του. Ωστόσο δεν
ήταν... βαμπίρ. Άλλωστε στη ρουμάνικη παράδοση δεν υπάρχουν βαμπίρ, μόνο η πεποίθηση ότι το
σκόρδο διώχνει το κακό.
Το ζευγάρι που θα κερδίσει τον διαγωνισμό θα περάσει από τον λαβύρινθο των σκοτεινών διαδρόμων
του κάστρου για να ανακαλύψει το μυστικό πέρασμα που οδηγεί στην τραπεζαρία. Εκεί θα τους
περιμένει ένα πλουσιοπάροχο δείπνο, υπό το φως των κεριών, ακριβώς όπως το περιέγραψε ο Στόκερ
στο βιβλίο του.

Father Chrysostomos Manalu, for eighteen years has been
performing very important missionary work in the Medan area
on the island of Sumatra in Indonesia. During this time he has
managed to establish a hospital, ten Orthodox churches, and
six schools and seminaries where he teaches ancient Greek.

(πηγή ΑΠΕ -ΜΠΕ)

Source: crete-news.gr

Ιχνη της αρχαίας
Ελλάδας στην Κίνα
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πηρεασμένη από την αρχαιοελληνική τέχνη φαίνεται να
είναι η κατασκευή των 8.000 στρατιωτών από τερακότα που
βρέθηκαν στο ταφικό μνημείο του Πρώτου Αυτοκράτορα.
Η Κίνα και η Δύση διατηρούσαν σχέσεις τουλάχιστον 1.500
χρόνια προτού ο Μάρκο Πόλο φτάσει εκεί. Στο συμπέρασμα αυτό
κατέληξαν νέες μελέτες. Οι αρχαιολόγοι, μάλιστα, υποστηρίζουν
ότι η έμπνευση για τη δημιουργία των «στρατιωτών από τερακότα»
που βρέθηκαν στον τάφο του πρώτου αυτοκράτορα, κοντά στο Σιάν,
πιθανώς να ήρθε από την αρχαία Ελλάδα και τον πολιτισμό της.

Επίσης οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι αρχαίοι Ελληνες καλλιτέχνες
πιθανώς να εκπαίδευαν τους ντόπιους ήδη από τον 3ο αιώνα προ
Χριστού. Μέχρι πρόσφατα η επικρατούσα άποψη ήταν ότι η
επίσκεψη του Μάρκο Πόλο ήταν η πρώτη από πολίτη της Δύσης.
«Διαθέτουμε σήμερα τα απαραίτητα στοιχεία ότι υπήρχαν στενές
σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και στη Δύση, κατά την περίοδο του
Πρώτου Αυτοκράτορα, πολύ πριν από τη δημιουργία του δρόμου
του Μεταξιού. Στην πραγματικότητα όλα αυτά συνέβησαν πολύ
νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα«, επισημαίνει η
αρχαιολόγος Λιου Σιουζέν του Μουσείου του Μαυσωλείου του
αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ.
Μία ακόμα μελέτη υποδεικνύει ότι μιτοχονδριακό DNA, το οποίο
εντοπίστηκε σε διάφορες τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
στη δυτική επαρχία Σινζιάνγκ της Κίνας, μαρτυρά ότι υπήρχαν
εποικισμοί δυτικών που έζησαν και πέθαναν εκεί, κατά τη διάρκεια
της βασιλείας του Πρώτου Αυτοκράτορα. Οι αγρότες της περιοχής
είναι εκείνοι που ανακάλυψαν τους 8.000 στρατιώτες από τερακότα
σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το ταφικό μνημείο του
Πρώτου Αυτοκράτορα της Κίνας του Τσιν Σι Χουάνγκ το 1974.
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, δεν υπήρχε κάποια
παράδοση στην Κίνα που να επέβαλε την κατασκευή αγαλμάτων σε
ανθρώπινο μέγεθος πριν από την κατασκευή του ταφικού μνημείου.
Τα αγαλματίδια της περιόδου δεν ξεπερνούσαν τα είκοσι εκατοστά
σε ύψος.
Σε μια προσπάθεια να εξηγήσει τη τεράστια διαφορά που
καταγράφεται στην τεχνοτροπία και στην καλλιτεχνική ικανότητα
των δημιουργών των αγαλμάτων, η δρ Λιου Σιουζέν την αποδίδει σε
εξωτερική επίδραση. «Πιστεύουμε ότι οι στρατιώτες από τερακότα,
οι ακροβάτες και τα χάλκινα αγάλματα που βρέθηκαν στην
αρχαιολογική τοποθεσία είχαν ως έμπνευση της αρχαία ελληνική
τέχνη», τονίζει η Κινέζα αρχαιολόγος.
Την ίδια στιγμή, ο καθηγητής Λούκας Νίκελ, του Πανεπιστημίου
της Βιέννης, επισημαίνει ότι οι πρόσφατες ανακαλύψεις στο ταφικό
μνημείο του αυτοκράτορα, κάποια αγάλματα τα οποία αναπαριστούν
ακροβάτες του τσίρκου, επιβεβαιώνουν αυτή τη θεωρία. Ειδικότερα
ο καθηγητής Νίκελ πιστεύει ότι ο Πρώτος Αυτοκράτορας της Κίνας
επηρεάστηκε σημαντικά από την άφιξη ελληνικών αγαλμάτων
στην κεντρική Ασία, κάτι που συνέβη τον αιώνα μετά τον θάνατο
του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. «Φαντάζομαι ότι κάποιος
Ελληνας τεχνίτης ταξίδεψε μέχρι αυτά τα μέρη προκειμένου
να διδάξει και να εκπαιδεύσει τους ντόπιους στην τέχνη του»,
υπογραμμίζει ο καθηγητής Νίκελ.
Αλλά η αρχαιολογική σκαπάνη εξακολουθεί να φέρνει στο φως
στοιχεία για το ταφικό μνημείο του Πρώτου Αυτοκράτορα της
Κίνας. Ετσι έγινε γνωστό ότι το ταφικό σύμπλεγμα καλύπτει μια
πολύ μεγαλύτερη έκταση από αυτή που νόμιζαν οι αρχαιολόγοι,
έκταση που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ήταν έως διακόσιες
φορές μεγαλύτερη από την Κοιλάδα των Βασιλέων στην Αίγυπτο.
Επίσης, εντόπισαν τα κατακρεουργημένα λείψανα γυναικών,
που κατά τους ειδικούς ανήκαν στις ερωμένες του Πρώτου
Αυτοκράτορα, ενώ εντοπίστηκε και το κρανίο ενός άνδρα που φέρει
ακόμα το βέλος μιας βαλλίστρας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το
κρανίο ανήκε στον πρωτότοκο γιο του Πρώτου Αυτοκράτορα, ο
οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με άλλους διεκδικώντας την εξουσία
μετά τον θάνατο του πατέρα του.
Πηγή : Η Καθημερινή 13 Οκτ.2016

Famed Chinese Warrior Statues
were Influenced by Greeks!
S

tunning New Evidence Reveals Famed Chinese Warrior Statues were Influenced by Greeks
Up to now, it was Marco Polo who was credited as being one of the first Westerners to reach
China, document his travels extensively and help begin contact between East and West. But now,
that conventional history has been shattered, following new evidence that links the Ancient Greeks
with the far-away Chinese empires by more than 1,500 years before Marco Polo.
What’s even more fascinating is that China’s most important archaeological site— the massive
complex of terracotta warriors— more than 8,000 life-sized statues “protecting” a grave of the
First Emperor— were made with the help of the Ancient Greeks.
The 8,000 statues— guardians of the mausoleum of China’s First Emperor, are now believed to
have been made under the guidance of a European sculptor who worked with locals at the site and
took strong influence from Ancient Greece, according to Dr Li Xiuzhen, Senior Archaeologist at
the Emperor Qin Shihuang’s Mausoleum Site Museum, who spoke to the UK’s Independent about
his findings.
“We now have evidence that close contact existed between the First Emperor’s China and the West
before the formal opening of the Silk Road. This is far earlier than we formerly thought, adding
that “We now think the Terracotta Army, the Acrobats and the bronze sculptures found on site have
been inspired by ancient Greek sculptures and art”.
Other experts agree, as does recently found DNA evidence.
Professor Lukas Nickel, chair of Asian Art History at the University of Vienna, believes the tomb
of the First Emperor was influenced by the arrival of Greek statues in Central Asia in the century
following Alexander the Great.
“I imagine that a Greek sculptor may have been at the site to train the locals,” Nickel said.
Separate studies have revealed European-specific mitochondrial DNA that has been found in the
region, confirming that Westerners may have settled, lived and died there before and during the
time of the First Emperor.
Numerous experts have also pointed out that no other tradition of creating life-sized human statues
existed in China before the tomb with the Terracotta Warriors was created. Earlier statues were
simple figurines about 8 inches in height.
Furthermore, the similarities have always been drawn between the Ancient Greek Kouros statues—
their posture and stature, with those of the Chinese statues.
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Σοτάρουμε όλα τα υλικά μαζί
για 2 λεπτά και σβήνουμε με το
κρασί. Αφήνουμε να εξατμιστεί
για 2 λεπτά και ρίχνουμε τα
πολτοποιημένα ντοματάκια και
τον μισό ζωμό (ή νερό).

Χοιρινό στο φούρνο με κυδώνια
και πατάτες
Τα κυδώνια είναι στην καλύτερη τους φάση αυτή
την εποχή! Το στιφό φρουτάκι θεωρούνταν από την
αρχαιότητα σημάδι ευτυχίας και γονιμότητας και γι’ αυτό
το χρησιμοποιούσαν στο γάμο. Γι΄αυτό και ετοιμάσαμε
μια απόλυτα φθινοπωρινή συτναγή με χοιρινό στο
φούρνο, πατάτες και κυδώνια!
Συστατικά
• 1200 γρ. χοιρινό σπάλα ή μπούτι, κομμένο σε μερίδες
• 4 μεγάλες πατάτες
• 2 μεγάλα κυδώνια
• 3 μέτρια κρεμμύδια, στα
τέσσερα
• 3 σκελίδες σκόρδο, στη μέση
• ¾ φλιτζάνια τσαγιού
ελαιόλαδο
• 1 κ.γ. βούτυρο
• 1 κρασοπότηρο κρασί
• Δεντρολίβανο, ρίγανη, θυμάρι
• 1 κ.γ. ζάχαρη ή μέλι
• Αλάτι, πιπέρι
Τρόπος μαγειρέματος

Μόλις το υγρό πάρει μια βράση,
χαμηλώνουμε τη φωτιά και
ρίχνουμε τα φύλλα δάφνης, το
μπαχάρι, το μαραθόσπορο και
το μπούκοβο, ανακατεύουμε,
σκεπάζουμε την κατσαρόλα και
μαγειρεύουμε για 30 λεπτά.
Δυναμώνουμε τη φωτιά,
ρίχνουμε το κομμένο λάχανο και
τον υπόλοιπο ζωμό (ή νερό), το
χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι
και μαγειρεύουμε για άλλα 30
λεπτά περίπου, μέχρι το κρέας
να μαλακώσει.
Αν στο τέλος του μαγειρέματος
έχουν μείνει πολλά υγρά στην
κατσαρόλα, τότε, βγάζουμε το
φαγητό με τρυπητή κουτάλα,
ανεβάζουμε τη θερμοκρασία
μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά
και να μείνει μια πηχτή σάλτσα.
Προσθέτουμε το μυρωδικό που
επιλέξαμε, ανακατεύουμε και
σερβίρουμε.

Πλένουμε το κρέας, το κόβουμε σε μερίδες, το βάζουμε στη γάστρα,
το λαδώνουμε με το μισό λάδι, το αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε
τη ρίγανη, το θυμάρι και το δεντρολίβανο.

Τι πίνουμε Ενα γλυκόπιοτο
Merlot θα αγκαλιάσει όλα τα
αρωματικά και το μοσχαράκι,
και θα ισορροπήσει την
ιδιαίτερη μεταλλικότητα που
αποκτά το λάχανο όταν βράσει.

Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε κυδωνάτες, έπειτα τα
κρεμμύδια και τα σκόρδα και τα βάζουμε όλα, σ᾿ ένα μπολ.

Περισσότερες συνταγές στο
www.gastronomos.gr

Προθερμαίνουμε το φούρνο στις αντιστάσεις στους 200 βαθμούς.

Πλένουμε τα κυδώνια, καθαρίζουμε τις φλούδες και τους σπόρους,
τα κόβουμε σε κυδωνάτα κομμάτια και τα ρίχνουμε κι αυτά, στο
μπολ με τις πατάτες. Τα περιχύνουμε με το υπόλοιπο λάδι, το αλάτι,
το πιπέρι, ρίχνουμε ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο και το βούτυρο, τ᾿
ανακατεύουμε και τα τοποθετούμε ανάμεσα στο κρέας.
Ρίχνουμε σε μια άκρη το κρασί, κουνάμε τη γάστρα να πάει παντού,
τη σκεπάζουμε και ψήνουμε στις αντιστάσεις για μια ώρα.
Έπειτα ξεσκεπάζουμε τη γάστρα, κι αν έχει πάρει χρώμα το κρέας
το γυρνάμε απ᾿ την άλλη, (αλλιώς τ᾿ αφήνουμε όπως είναι) και
συνεχίζουμε το ψήσιμο, χωρίς καπάκι, για μία ώρα ακόμα περίπου,
μέχρι να ροδίσει και να μείνει με το λάδι του.

Λάχανο γιαχνί με μοσχαράκι και μπαχαρικά
ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ
Προετοιμασία: 30΄, Μαγείρεμα: περίπου 1 ώρα + 15΄
Υλικά (για 4 άτομα)
• 1 κιλό μοσχαρίσια σπάλα,
χωρίς κόκαλο, σε κύβους των
3 εκ.
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 500 γρ. ξερά κρεμμύδια,
ψιλοκομμένα
• 2 σκελίδες σκόρδου,
χοντροκομμένες
• 100 ml ελαιόλαδο
• 100 ml λευκό, ξηρό κρασί
• 1 κονσέρβα ολόκληρα
ντοματάκια, τα οποία
πολτοποιούμε στο μούλτι, μαζί
με τους χυμούς τους
• περίπου 500 ml ζεστός ζωμός
λαχανικών ή ζεστό νερό
• 2 φύλλα δάφνης
• 1/2 κουτ. γλυκού μπαχάρι σε
σκόνη
• 1 κουτ. γλυκού
μαραθόσπορος σε σκόνη
• 1 κουτ. γλυκού μπούκοβο,
κατά προτίμηση καυτερό
• 1 μικρό λάχανο, ψιλοκομμένο
στο μαντολίνο
• 3 κουτ. σούπας χυμός
λεμονιού
• 2 κουτ. σούπας φύλλα
φρέσκιας ρίγανης (ή τα φύλλα

από 1/2 ματσάκι φρέσκο
δυόσμο, χοντροκομμένα, ή 1
κουτ. σούπας ρίγανη ξερή και
τριμμένη ή θρούμπι ή θυμάρι ή
ξερός δυόσμος, φυσικά με άλλο
γευστικό αποτέλεσμα)
Διαδικασία
Αλατοπιπερώνουμε καλά
τους κύβους του κρέατος.
Ζεσταίνουμε σε πολύ δυνατή
φωτιά μια φαρδιά και ρηχή
κατσαρόλα χωρίς λάδι και
ρίχνουμε τους κύβους.
Τους ροδίζουμε από όλες τις
άλλες πλευρές, ανακατεύοντας
όταν ξεκολλάνε. Συνολικά
θα χρειαστούμε 3 - 4 λεπτά.
Ρίχνουμε τα κρεμμύδια και
το σκόρδο, ανακατεύουμε για
1 λεπτό και προσθέτουμε το
ελαιόλαδο.

Κρέας με μελωμένες
μελιτζάνες
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ
Η συνταγή αυτή γίνεται, με την
ίδια επιτυχία, και με κατσίκι
αλλά και με μοσχάρι. Μπορούμε
να επιλέξουμε το κρέας που
προτιμάμε, αλλά να έχουμε κατά
νου ότι το μοσχάρι χρειάζεται
λίγο περισσότερο χρόνο
μαγειρέματος (περίπου 20 λεπτά
περισσότερο).
Υλικά (για 4 άτομα)
• 1,2 κιλά κατσίκι, κατά
προτίμηση μπούτι, κομμένο σε
4 κομμάτια (με το κόκαλο) ή
μοσχάρι κατά προτίμηση ελιά ή
σπάλα, σε μεγάλες μερίδες
• 3 μελιτζάνες φλάσκες, σε
κύβους περίπου 3 - 4 εκ.
• 2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, σε
λεπτές φέτες
• 3 σκελίδες σκόρδου,
ψιλοκομμένες
• 1 κουτ. σούπας
ντοματοπελτές
• 2 - 3 ολόκληρα κλωναράκια
φρέσκιας μαντζουράνας
(φρέσκια μαντζουράνα φέρνουν
-συνήθως σε γλαστράκιαορισμένα μεγάλα σούπερ
μάρκετ. Επίσης, ενημερωμένα
μανάβικα και φυτώρια. Αν
δεν βρούμε, βάζουμε 1 κουτ.
γλυκού ξερή μαντζουράνα,
κοπανισμένη, ή ρίγανη)
• 60 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Αλατοπιπερώνουμε το κρέας και
το αφήνουμε στην άκρη.

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα με
βαρύ πάτο ζεσταίνουμε το λάδι
σε μέτρια προς δυνατή φωτιά
και σοτάρουμε το κρέας για
περίπου 4 - 5 λεπτά, μέχρι να
ροδίσει (όσο γίνεται, ειδικά αν
είναι με το κόκαλο) από όλες τις
πλευρές.
Βγάζουμε το κρέας με τρυπητή
κουτάλα σε μια πιατέλα. Στην
ίδια κατσαρόλα και στο ίδιο
λάδι σοτάρουμε το κρεμμύδι
σε μέτρια φωτιά για περίπου
2 - 3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει
λίγο. Προσθέτουμε τον πελτέ
και το σκόρδο και συνεχίζουμε
το σοτάρισμα για άλλο 1 λεπτό,
ανακατεύοντας με ξύλινη
κουτάλα.
Ρίχνουμε το κρέας και 250
ml ζεστό νερό (τόσο ώστε
σχεδόν να το σκεπάζει) και
χαμηλώνουμε τη φωτιά.
Σιγομαγειρεύουμε για περίπου
1 ώρα αν έχουμε επιλέξει το

κατσίκι ή 1 ώρα και 20 λεπτά αν
έχουμε επιλέξει το μοσχάρι.
Ρίχνουμε τις μελιτζάνες και
τη μαντζουράνα, αλάτι και
φρεσκοτριμμένο πιπέρι και
συνεχίζουμε το μαγείρεμα
για περίπου άλλα 40 - 45
λεπτά, μέχρι το κρέας σχεδόν
να... λιώσει και οι μελιτζάνες
να μελώσουν. Αποσύρουμε
και αφήνουμε το φαγητό να
«ξεκουραστεί» για περίπου15
λεπτά. Πετάμε τα κλωναράκια
μαντζουράνας.
Σερβίρουμε απλώς με ψωμί και
λίγο γιαούρτι.
Τι πίνουμε Ας στραφούμε στη
Μακεδονία και ας επιλέξουμε
μια καλοφτιαγμένη Γουμένισσα
ή κάποιο άλλο χαρμάνι με βάση
το Ξινόμαυρο.
Περισσότερες συνταγές στο
www.gastronomos.gr

Σουτζουκάκια με πατάτες στο φούρνο
ΝΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ
Στην Πόλη σμυρναίικα σουτζουκάκια λέγαμε τα κλασικά της
κατσαρόλας, με τη σάλτσα, αλλά και αυτά τα φουρνιστά, κυμινάτα
μπιφτεκάκια, με ροδέλες ντομάτας και πατάτες.
Υλικά (για 6 άτομα)
• 700 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς
από σπάλα (ή ανάμεικτος με
αρνίσιο)
• 2 φέτες ψωμί (χωρίς την
κόρα), μουλιασμένες σε νερό
και στυμμένες
• 3 σκελίδες σκόρδο,
τριμμένες (ή όσο σκόρδο
θέλουμε)
• 1/2 κουτ. γλυκού κύμινο,
κοπανισμένο
• 1 ντομάτα μικρή (ή 2 ντοματάκια κονσέρβας), τριμμένη
• 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• 1/4 κουτ. γλυκού γλυκιά πάπρικα στη μύτη από 1 κουτ. γλυκού
καυτερή πάπρικα
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για το ταψί
• 1 κιλό πατάτες, προτιμότερο βιολογικές, κομμένες σε ροδέλες
πάχους 1 εκ.
• 6 μέτριες ντομάτες, οι 4 τριμμένες ή 2 κομμένες σε λεπτές
ροδέλες
• 1 ποτήρι κρασιού ελαιόλαδο ή
• 2 κουτ. σούπας βούτυρο
• 1 πιπεριά κέρατο, κομμένη σε λεπτές φέτες κατά μήκος
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Σουτζουκάκια: Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε όλα τα υλικά και
ζυμώνουμε πολύ καλά, προσθέτοντας σιγά-σιγά λίγο νερό (όχι
περισσότερο από 1/2 ποτήρι του κρασιού), έως ότου προκύψει ένα
ενιαίο και αφράτο μείγμα. Πλάθουμε μεγάλα σουτζουκάκια σε
σχήμα οβάλ (80 γρ. περίπου το καθένα) και τα αφήνουμε στην άκρη.
Φούρνισμα: Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C.
Αραδιάζουμε τις πατάτες σε ένα μεγάλο ταψί του φούρνου.
Προσθέτουμε τις τριμμένες ντομάτες (4 τμχ.), 1 ποτήρι νερό και
μπόλικο αλατοπίπερο.
Ανακατεύουμε με τα χέρια και απλώνουμε τις πατάτες σε μονή
στρώση. Περιχύνουμε με το λάδι ή σκορπίζουμε το βούτυρο
κομμένο σε κομματάκια, σκεπάζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο
και το φουρνίζουμε. Ψήνουμε για 30 λεπτά, ξεφουρνίζουμε,
ξεσκεπάζουμε το ταψί και αραδιάζουμε τα σουτζουκάκια πάνω στις
πατάτες.
Ελέγχουμε αν χρειάζεται να προσθέσουμε υγρά. Σκεπάζουμε ξανά
με το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για άλλα περίπου 30 λεπτά.
Μετά, ξεσκεπάζουμε το ταψί, καλύπτουμε το φαγητό (κυρίως τα
σουτζουκάκια) με τις ροδέλες ντομάτας, βάζουμε ανάμεσα στις
πατάτες και την κομμένη πιπεριά και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 15 20 λεπτά ή μέχρι να γίνει και να ροδοψηθεί το φαγητό.
Σερβίρουμε τα σουτζουκάκια με τις πατάτες χλιαρά, συνοδεία
πράσινης σαλάτας με λαδόξιδο και άνηθο.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Prime Minister announces nomination
of Mr. Justice Malcolm Rowe to the Supreme Court of Canada
October 17, 2016
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced the nomination of Mr.
Justice Malcolm Rowe for the Supreme Court of Canada.
First appointed as a trial judge in 1999, Mr. Justice Rowe has sat on the Court
of Appeal of Newfoundland and Labrador since 2001. Throughout his distinguished career, working for the Federal Government, the Government of
Newfoundland and Labrador, and in private law practice, he was involved in
constitutional matters, foreign relations, the arbitration of maritime boundaries, and the negotiation of conventional law through the United Nations.
Since being appointed to the bench, he has made a remarkable contribution to
the area of sentencing law. Justice Rowe’s deep knowledge of criminal, constitutional, and public law has made him an ideal candidate to sit on Canada’s
highest court.
This is the first nomination by the Government of Canada under its new Supreme Court selection process, which was established to promote greater
openness, transparency, and accountability.
With today’s announcement, the members of the House of Commons’ Committee on Justice and Human Rights will be given a week to prepare for a
special committee hearing, where the Minister of Justice and the Chair of the
Independent Advisory Board will explain the process and why the nominee
was selected.
To further meet our commitment to openness and transparency, members of
the House’s Justice and Human Rights Committee and Senate’s Legal and
Constitutional Affairs Committee – as well as representatives of the Bloc
Québécois and Green Party – will be invited to take part in a Q&A session
with the nominee, moderated by a law professor, on October 25.
The new selection process is being used in this instance to fill the vacancy left
by Justice Thomas Cromwell who retired from the Supreme Court of Canada
on September 1, 2016.
“I am greatly excited to announce the nomination of Mr. Justice Malcolm
Rowe, whose remarkable depth of legal experience in criminal, constitutional, and public law will complement the extensive knowledge of the other Supreme Court justices.”
– Rt. Hon. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada
“Today also highlights the value of our new Supreme Court Justice selection
process; one that will help ensure that those chosen to render critical judgements for the good of our citizens are qualified, non-partisan, and reflective
of Canadian society.”
– Rt. Hon. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada

Statement by the Prime Minister of Canada
on Diwali and Bandi Chhor Divas
October 30, 2016- The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the
following statement on the first day of Diwali and Bandi Chhor Divas:
“Today, we join Hindu, Sikh, Jain, and Buddhist communities across Canada and around the world to celebrate Diwali and Bandi Chhor Divas.
“This holiday – known as the Festival of Lights – reflects the triumph of
good over evil and celebrates the power of knowledge and hope over ignorance and despair. It is also a time of contemplation and an opportunity to
reflect on how to help those less fortunate.
“As we light diyas, share meals, and exchange gifts, we are reminded that
Canada’s unique diversity is a blessing. Diwali brings some of the world’s
great faiths together, and celebrates our shared values of respect, inclusion,
and pluralism.
“On behalf of our family, Sophie and I wish all those celebrating a very
happy Diwali and Bandi Chhor Divas!”

Statement on BC Supreme Court decision
to uphold Shaughnessy Heritage Conservation Area
City of Vancouver, October 24, 2016

The City of Vancouver is pleased with the decision by the BC Supreme Court to uphold the First
Shaughnessy Heritage Conservation Area Official Development Plan, which legally protects pre-1940
heritage properties in the area from demolition and provides more clarity around conservation.
Establishing the First Shaughnessy District as the city’s first-ever Heritage Conservation Area in 2015
was an important move by City Council toward preserving and protecting valuable heritage homes in
Vancouver.
First Shaughnessy is a historic Vancouver neighbourhood which was developed in the early 1900s as a
premier residential area.
The Heritage Conservation Area designation is a strong response to the steadily increasing number
of demolition permit requests for pre-1940 homes in the area in recent years. Heritage Conservation
Areas are used in municipalities across North America to identify, manage, and provide long-term protection to heritage resources. There are around 60 Heritage Conservation Areas in British Columbia.
The City continues to work on its Heritage Action Plan, which is examining different ways to encourage the retention of character homes and other heritage assets in Vancouver. We will continue to take
a balanced approach in working to prevent the demolition of historic homes, while providing new
opportunities to add modest density where appropriate.

2017 Immigration Plan – Setting
the Foundation for Economic
Growth
October 31, 2016 – Ottawa, ON – The Government of Canada is committed to an immigration system that strengthens the Canadian middle class through economic growth and
attracting investment, supports diversity and helps build vibrant, dynamic and inclusive
communities.
The story of Canadian immigration is inseparable from the story of Canada itself.
Over the summer, Canadians from coast to coast to coast were asked to help write the
next chapter of our immigration story. Through wide-ranging consultations we heard from
Canadians on what immigration means to them and how we can continue nation building.
The 2017 levels plan is a thoughtful, responsible approach that takes into consideration
Canada’s need for more immigrants while balancing our fiscal responsibilities.
In 2017, Canada will welcome 300,000 immigrants, announced Immigration, Refugees
and Citizenship Minister, John McCallum. Immigration levels in 2017 will support economic growth and innovation in Canada while helping to reunite more families and reduce
processing times.
“The 2017 levels plan will put Canada in a strong position for the future and support our
overall economic and social development as a country.”
Hon. John McCallum, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship

7

8

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ο Μάτος στις καθυστερήσεις
έδωσε τη νίκη στον ΠΑΟΚ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 30/10/2016

Η ΑΕΚ προϊόντος του χρόνου
ανεβάζει την επιθετικοτητα της και
στο 71’ πλησιάζει το γκολ, όταν ο
νεοεισελθών Χριστοδουλόπουλος
στέλνει δυνατή βολίδα στην εστία
του Γλύκου και η μπάλα γλύφει και
εξοστρακίζεται από το οριζόντιο
δοκάρι του και φεύγει άουτ.

Greek Orthodox Community of East Vancouver

Προ του φάσματος μιάς ακόμα
εντος έδρας ισοπαλίας ο ΠΑΟΚ
βγαίνει επιθετικότερα και στο
77’ ο Ροντρίγκες χάνει μια ακόμα
καλή ευκαιρία αφού ο Ανέστης
απομακρύνει τον κίνδυνο. Στο
79’ πέφτει μια φωτοβολίδα στον
αγωνιατικό χώρο και ο ρέφερι
Σιδηρόπουλος διακόπει προσωρινά
τον αγώνα μέχρι να γίνουν
συστάσεις.

Please see below for the Greek School Building Project Update:

Η ΑΕΚ αν και προσέχει την άμυνα
της δεν κλείνεται και στο 84’ σουτ
του Μάνταλού διώχνει σε κόρνερ με
ωραία προσπάθεια ο Γλύκος.
Στο 90’ από φάουλ του Περέϊρα, ο
Μάτος στέλνει καρφωτή κεφαλία
άστοχη όμως από καλή θέση στην
εστία του θετικού απόψε Ανέστη.

Με... λυτρωτή τον Μάτος, ο
ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη στο μεγάλο
ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής για
την Σούπερ Λιγκ. Ο άσος του
«δικεφάλου» έστειλε τη μπάλα
στα δίχτυα με πλασέ στο τελευταίο
λεπτό των καθυστερήσεων (94’)
και διαμόρφωσε το τελικό 1-0. Το
παιχνίδι, πάντως, ήταν μέτριο και η
ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε σκοράρει
στο 74’, αλλά η προσπάθεια του
Χριστοδουλόπουλου σταμάτησε στο
δοκάρι του Γλύκου.
Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης
οι δυο ομάδες ξεχύθηκαν επιθετικά
με τον ΠΑΟΚ να έχει κατοχή
μπάλας και να φτάνει στην πρώτη
μεγάλη ευκαιρία στο 29’ όταν
φάουλ του Λέοβατς έδιωξε με
ετοιμοτητα σε κόρνερ ο Ανέστης.
Η καλύτερη φάση του πρώτου
ημιχρόνου έγινε στο 41’ όταν από
επέλαση του Κάμπος και σέντρα
του Αγκολέζου στην περιοχή
ακολούθησε κεφαλιά του Τσίμιροτ
που έφυγε λίγο πάνω από το
οριζόντιο του Ανέστη.
Η ΑΕΚ με σαφή διάθεση να
προφυλάξει την εστία της, το
κατάφερε σχετικά εύκολα παίζοντας

όταν χρειάστηκε με πολυπρόσωπη
αμυντική διάταξη και σωστή
λειτουργία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά
πλησίασε στο γκολ στο δεύτερο
λεπτό των καθυστερήσεων όταν ο
αμαρκάριστος Αλμέϊδα σούταρε
άστοχα από την μεγάαλη περιοχή.
Με το ξεκίνημα της επαναληψης
δεν άλλαξαν πολλά, σε τακτικές
και συστήματα. Ο ΠΑΟΚ πλησίασε
πρώτος στην αντίπαλη εστία στο
47’, όταν από συρτή σέντρα του
Κάμπος, ο Ροντρίγκεζ βρέθηκε στο
πρώτο δοκάρι στη μικρή περιοχή
της ΑΕΚ, αλλά δεν μπόρεσε εξ’
επαφής να πλασάρει τον Ανέστη,
που με δεύτερη προσπάθεια
μπλόκαρε.
Σταδιακά η ΑΕΚ κρατάει το λευκό
0-0 από έναν άνευρο και κακό
ΠΑΟΚ που έχει για μια ακόμα
μέτριους ως και αρνητικούς τους
Αθανασιάδη, Σάκχοφ, Κάμπος,
ενω η Ενωση δεν μπορεί να πάρει
λύσεις από τον Πατίτο. Στο 62’
ο Σάκχοφ βραδυπορεί για να
πλασσάρει στην εστία της ΑΕΚ και
ένα λεπτό αργότερα αντικαθίσταται
από τον Μπίσεσβαρ που στο 66’
έστειλε ωραίο ψηλοκρεμαστό σουτ
ελάχιστα άουτ.

Στο 94’ κι ενώ όλα έδειχναν πως το
ντέρμπι θα λήξει ισόπαλο ο ΠΑΟΚ
πήρε την μεγάλη νίκη με γκολ του
Μάτος, μετά από ωραία σέντρα του
Περέϊρα, που στο πεντάλεπτο της
συμμετοχής του άλλαξε σχεδόν όλο
το παιχνίδι και με τα στημένα του
έδωσε το έναυσμα της νίκης στην
ομάδα του.
Ο ΠΑΟΚ σε ένα ακόμα παιχνίδι
ήταν αναποτελεσματικός και
φλύαρος απέναντι στην αντίπαλη
περιοχή. Εδειξε χωρίς καθαρή
σκέψη στην περιοχή της ΑΕΚ
και πήρε καλή απόδοση από τους
Γλύκο, Μάτος και Κάνιας. Η ΑΕΚ
κατώτερη των προσδοκιών. Είχε
διάθεση και αγωνίστηκε για τον
βαθμό όμως ατύχησε και δεν τον
κράτησε λίγα δεύτερα πριν το
τελικό σφύριγμα.

			
Greek School Building Project Update
to greekcommunity
Dear Members,

Sts Nicholas and Dimitrios Greek School Building project update
1)
Mid September we commissioned and received a Stage 1 Environmental assessment as required to include within out Development Permit
Process.
2)
Development Permit has been formally filed with the City of Vancouver as of September 28th 2016.
3)
Since then the Assigned COV Planner has been in contact with our
Architect and informed that a review and discussion of this application
will occur on October 13th
I’ve scheduled a call with them on Friday to see where we are at and if we
can mitigate any concerns that might come up.
Primary contact is Erika Gerson ( our Architect , Boni Maddison) and
will receive everything in writing from them (COV)
Ultimate Strategy from “our end”.
A) To avoid any formal re-zoning requirements
B) Avoid any requirement ( request) to alter the building general
design and location
C) To not incur any COV caveat or concessions with respect to the
building use for the reasons we need it:
o Childcare – daytime
o Evening Language School
o Seniors lounge facility
D) Investigate the possible requirement to merge the two properties and
the tax benefits
•
TO DATE – no former President or person involved with the
original property acquisition has given a suffice explanation why the two
properties were not merged formerly to incur the COV tax savings that are
available to all Not-for-Profit organizations such as us.
•
I ( Kostas Nikolaou) , have had one informal inquiry into the COV
as to the tax implications and at the moment the informal response is to
our favor although I will attain a formal written conclusion shortly.
4)
Timing
•
Development Permit Process March to May of 2017
•
Possible ( rare and not certain) candidate for expedited service ( We
will need to approach this with our Architect)
•
Building Permit Process (from time DP is complete) – 3-5 months

ΠΑΟΚ: Γλύκος, Μάτος, Κρέσπο,
Μαλεζάς, Λέοβατς, Κάνιας,
Τσίμιροτ, Σακχοφ (63’ Μπίσεσβαρ),
Ροντρίγκες, Κάμπος (76’
Μυστακίδης) και Αθανασιάδης (87’
Περέϊρα).

Kind Regards,

ΑΕΚ: Ανέστης, Βίγια, Κολοβέτσιος,
Λαμπρόπουλος, Γκάλο, Γιόχανσον,
Σιμόες (84’ Γαλανόπουλος),
Πατίτο (69’ Χριστοδουλόπουλος),
Μπακασέτας, Μάνταλος Αλμέιδα
(90΄ Αραβίδης)

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Πέρασε από το Περιστέρι ο Ολυμπιακός,
φωνάζει ο Ατρόμητος για τη διαιτησία
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 29/10/2016
Ο Ολυμπιακός έφυγε με τους τρεις βαθμούς της νίκης
από το Περιστέρι νικώντας 1-0 τον Ατρόμητο για την 9η
αγωνιστική της Super League. Χρυσός σκόρερ ο Ιντέγε
στο 54’. Πολλά παράπονα από τους γηπεδούχους για τη
διαιτησία, όπου ακυρώθηκε κακώς γκολ του Λα Ταλέκ
στο 27’. Προβλημάτισαν οι παίκτες του Πάουλο Μπέντο,
που δημιούργησαν ουσιαστικά μόλις μία ευκαιρία.
Το παιχνίδι είχε πολύ καλό ρυθμό με τον Ατρόμητο
να είναι πιο κινητικός και πιο επικίνδυνος, δείχνοντας ότι θέλει περισσότερο τη νίκη. Στο 19’ ο Λα Ταλέκ
έβγαλε τον Στόιτσοφ, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει τον Καπίνο σε τετ α τετ. Στο 25’ οι Περιστεριώτες
έχασαν νέα μεγάλη ευκαιρία. Ο Στόιτσοφ προσπάθησε να αποφύγει τον Καπίνο και το σουτ που επιχείρησε
κατέληξε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα ο Λα Ταλέκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο επόπτης Κουρέντας
υπέδειξε τον σκόρερ σε θέση οφσάιντ. Η απόφαση, πάντως ήταν λανθασμένη, καθώς καλυπτόταν. Ο ίδιος
επόπτης υπέδειξε νωρίτερα οφσάιντ τον Βασιλείου (5’), ο οποίος καλυπτόταν, ενώ ο διαιτητής Δελφάκης δεν
καταλόγισε παράβαση σε χέρι του Ντα Κόστα στην περιοχή (8’).
Στο 44’ ο Βασιλείου έγινε αποδέκτης της μπάλας από τη σέντρα του Ούμπιντες, αλλά δεν έπιασε καλά την
κεφαλιά. Αυτή ήταν η τελευταία φάση του αγώνα με τον Ολυμπιακό, όχι απλά να μην απειλεί καθόλου
στον αγώνα, αλλά να νιώθει και... τυχερός που το σκορ είναι 0-0. Στο δεύτερο μέρος οι «ερυθρόλευκοι»
παρουσιάστηκαν σαφώς καλύτεροι και στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησαν ευτύχησαν να σκοράρουν.
Στο 54’ ο Φορτούνης έβγαλε τη σέντρα ο Ιντέγε έπιασε την κεφαλιά κι έκανε το 0-1.
Ο ρυθμός είχε πέσει και ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι ελέγχει το παιχνίδι. Η πρώτη και τελευταία ευκαιρία του
Ατρόμητου στο δεύτερο ημίχρονο ήταν στο 81’. Ο Στόιτσεφ -που ήταν ο μοιραίος- βρέθηκε απέναντι στον
Καπίνο, αλλά το σουτ του ήταν αδύναμο, χάνοντας έτσι το τρίτο τετ α τετ. Στα τελευταία λεπτά δεν άλλαξε
κάτι και ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Ατρόμητο.
Ατρόμητος (Κορακάκης): Γκορμπούνοφ, Λαζαρίδης, Φυτανίδης, Κατράνης, Κιβρακίδης, Ούμπιδες, Στόιτσεφ
(85’ Παπαδόπουλος), Βασιλείου (72’ Λημνιός), Κεϊτά, Μπάγκα (64’ Μπρίτο), Λε Ταλέκ.
Ολυμπιακός (Μπέντο): Καπίνο, Φιγκέιρας, Ρέτσος, Μποτία, Ντα Κόστα, Μιλιβόγεβιτς, Μάρτινς, Φορτούνης
(88’ Ρομαό), Σεμπά, Ελιουνούσι (85’ Πάρντο), Ιντέγε
Πηγή: TA NEA.gr

Kostas Nikolaou
President

Έμπειρος μαραγκός για ανακαινίσεις,
αναπαλαιώσεις σπιτιών, εστιατορίων,
εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων.
Τηλεφωνήστε στο τηλ: 780-708-0727
και ζητείστε τον Ευθύμιο Πυρώτη.

Τετράλεπτο- λύτρωση για τον
Παναθηναϊκό, 2-0 τον Ηρακλή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 30/10/2016
Με δύο γκολ μέσα σε 4 λεπτά στο δεύτερο μέρος, ο
Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 τον Ηρακλή κι επέστρεψε στις νίκες
στη Super League μετά από δύο αγωνιστικές (4 συνολικά σε όλες
τις διοργανώσεις). Ο Λέτο στο 58΄ και ο Εμποκού στο 62΄ ήταν οι
σκόρερ των «πρασίνων».
Σε ένα ακόμη παιχνίδι η ομάδα του Αντρέα Στραματσόνι έχασε
πάρα πολλές ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο πρώτο 45λεπτο, αλλά αυτή
την φορά δεν το «πλήρωσε» όπως στη Βέροια. Μέχρι να σκοράρει
ο Λέτο οι γηπεδούχοι είχαν 12 τελικές προσπάθειες απέναντι στις
2 του «Γηραιού» που πάλεψε, αλλά δέχτηκε δύο γρήγορα γκολ
και «παραδόθηκε».
Ο Παναθηναϊκός, μία εβδομάδα πριν το μεγάλο ντέρμπι με
τον Ολυμπιακό πλησίασε στο -4 από την κορυφή και πάει στο
Καραϊσκάκη με στόχο να βρεθεί σε απόσταση αναπνοής από τον
«αιώνιο» αντίπαλό του.

Η άγνωστη δράση
της Διασποράς
ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΑΔΗ
«Ελληνες, πλούσιοι και πτωχοί! Ζητούμεν άμεσον και ταχείαν όχι
την κατά δύναμιν αλλά κατά την υπέρ δύναμιν συνδρομήν σας υπέρ
των αδελφών μας. Από ημάς πρωτίστως εξαρτάται να σωθώσιν
εκ της πείνης, του ψύχους και των ασθενειών ήμισυ και πλέον
εκατομμύριο ψυχών το πλείστον γυναίκες και παιδία».
Η παραπάνω έκκληση, που διασώζεται στο βιβλίο «Οι ρίζες του
παροικιακού Ελληνισμού της Μεγάλης Βρετανίας» (Χάρης Μέττης),
έχει την υπογραφή του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου και
φέρει την ημερομηνία, 1η/14η Σεπτεμβρίου 1922. «Η κινητοποίηση
της ελληνικής Διασποράς κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους,
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και μετά την Καταστροφή της
Σμύρνης υπήρξε εντυπωσιακή», εξηγεί στην «Κ» η διδάκτωρ
Ιστορίας, κ. Ελευθερία Δαλέζιου. Αυτή η άγνωστη πτυχή της
Ιστορίας θα παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στη διημερίδα που
συνδιοργανώνουν το Κέντρο Μελέτης Ελληνικής Διασποράς στο
Ελληνικό Ινστιτούτο τoυ Κολεγίου Royal Holloway του Παν.
Λονδίνου σε συνεργασία και υπό την αιγίδα της Υπατης Αρμοστείας
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ελληνικής πρεσβείας στο
Λονδίνο, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου. Στο συνέδριο
με τίτλο «Ελληνες και Κύπριοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, 1815-2015:
Πολιτισμός, Εμπόριο, Πολιτική» θα διερευνηθεί η πολυσχιδής
δραστηριότητα της παροικίας: η παρουσία των εμπόρων κατά τον
19ο αιώνα, ο φιλελληνισμός στη μέση βικτωριανή εποχή, το κύμα
μετανάστευσης Κυπρίων κ.ά.
Οπως εξηγεί η δρ Δαλέζιου για τη φιλανθρωπική συνεισφορά της
παροικίας στις αρχές του 20ού αι., «μέσω ομιλιών, εράνων και
δείπνων προσπαθούν να συγκεντρώσουν χρήματα, ιματισμό και
φάρμακα, τα οποία στέλνουν άλλοτε στο μέτωπο του πολέμου
και άλλοτε στα σημεία μετεγκατάστασης των Μικρασιατών
προσφύγων». Οι επικεφαλής των πρωτοβουλιών απευθύνονται
στους ομογενείς αλλά και Βρετανούς. «Αξιοσημείωτη είναι και η
εμπλοκή των γυναικών της Διασποράς» προσθέτει η ίδια, «μεταξύ
αυτών πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η Ελενα Σκυλίτση, μετέπειτα
σύζυγος του Ελευθέριου Βενιζέλου» υπογραμμίζει η δρ Δαλέζιου.
Παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο ελληνικός εμπορικός
στόλος, με 329 ωκεανοπόρα φορτηγά χωρητικότητας 1,5 εκατ.
τόνων, καταλάμβανε την 9η θέση παγκοσμίως. Οι Βρετανοί πίεζαν
τους Ελληνες εφοπλιστές να ναυλώσουν τα πλοία τους –που
διαχειρίζονταν ναυτιλιακά γραφεία του Λονδίνου– για πολεμικές
μεταφορές. «Η κατάληψη της Ελλάδας από τις δυνάμεις του
Αξονα άλλαξε ριζικά τις ισορροπίες μεταξύ ελληνικού Δημοσίου
και εφοπλιστών» σημειώνει ο δρ Ανδρέας Κακριδής, οικονομικός
ιστορικός και διδάσκων στο ΕΚΠΑ. Αφενός, η εξόριστη
ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε στην ανάγκη να εντατικοποιήσει τη
φορολόγηση της εμπορικής ναυτιλίας, που αποτελούσε το μοναδικό
πλέον έσοδο του προϋπολογισμού. Αφετέρου, οι εφοπλιστές
χρειάστηκαν τη νομική κάλυψη της ελληνικής κυβέρνησης έναντι
του βρετανικού Δημοσίου, γιατί κινδύνευαν να χάσουν τον έλεγχο
των πλοίων τους. «Καμία από τις δύο πλευρές δεν ήταν συνηθισμένη
σε αυτή την εξάρτηση, με αποτέλεσμα –όπως μας φανερώνουν τα
σχετικά αρχεία– να προκύψουν συχνά τριβές και διαμάχες», εξηγεί
ο δρ Κακριδής στην εισήγησή του, που κάνει μαζί με την ιστορικό
δρα Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. «Οπως βλέπουμε, οι φορολογικές
διαφωνίες μεταξύ των εφοπλιστών και των ελληνικών κυβερνήσεων
είναι μια αρκετά παλιά ιστορία!».

Κανάλι επικοινωνίας
Η συζήτηση προβλέπεται να είναι ζωηρή. «Εχουμε την πεποίθηση
ότι μελετώντας σε βάθος το παρελθόν, θα κατανοήσουμε
καλύτερα το παρόν και θα αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά
τις προκλήσεις στο μέλλον» σχολιάζει ο καθηγ. Χαράλαμπος
Δενδρινός, διευθυντής του Hellenic Institute, στο οποίο υπόκειται
το νεοϊδρυθέν Centre for Greek Diaspora Studies, που λειτουργεί
υπό τον δρα Γιώργο Βασιάδη από το 2015. «Στόχος μας είναι να
δημιουργήσουμε ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ ερευνητών της
ελληνικής Διασποράς» εξηγεί ο κ. Δενδρινός. Το Centre for Greek
Diaspora Studies πρόκειται για το μοναδικό ερευνητικό κέντρο
εντός της Μ. Βρετανίας με αντικείμενο την ελληνική Διασπορά.
Πηγή : Η Καθημερινή 13 Οκτ.2016
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Post Surgical Question
You’ll be fine,” the Doctor said
after finishing the young Woman’s surgery.
But, she asked, “How long will
it be before I am able to have a
normal sex life again Doctor?”
The Surgeon seemed to pause
and his face reddened as a small
tear ran down
his cheek from the corner of his
eye.
The girl was alarmed.
“What’s the matter Doctor? I
will be all right, won’t I?”
He replied, “Yes, you’ll be fine.
It’s just that no one has ever
asked me that after having their
tonsils out.”

A Dentist (Joke)
So ... A guy and a girl meet at a
bar.
They get along so well that they
decide to go to the girl’s place.
A few drinks later, the guy takes
off his shirt and then washes his
hands.
He then takes off his trousers
and again washes his hands.
The girl has been watching him
and says:
“You must be a dentist.”
The guy, surprised, says:
“Yes .... How did you figure that
out?”
“Easy..” she replies, “you keep
washing your hands.”
One thing leads to another and
they make love.
After it’s over the girl says:
“You must be a good dentist.”
The guy, now with an inflated
ego, says:
“Sure - I’m a good dentist. How
did you figure that out?”
The girl replies:....
“Didn’t feel a thing.”

Η γυναίκα μου με
ρώτησε....(joke).
Η γυναίκα μου με ρώτησε, “Με
πόσες γυναίκες έχεις κοιμηθεί;
Εγώ γεμάτος υπερηφάνεια
“Μόνο με σένα αγάπη μου. Με
όλες τις άλλες ήμουν ξύπνιος.”
Το επακόλουθο είναι ότι ξέχασα,
πως οι γυναίκες δεν παίρνουν
από αστεία.
Επισκεπτήριο Νοσοκομείου από
τις 10 π.μ. έως 8.00 μ.μ.

An offer you can not refuse (joke)
Ένας τύπος με κουστούμι και
χαρτοφύλακα περιμένει στην
αίθουσα αναμονής του γραφείου
του Πάπα. Η γραμματέας του
χαμογελάει συγκαταβατικά και
του λέει:
- Ο Παναγιότατος θα σας δεχτεί
τώρα. Μπορείτε να περάσετε.
Ο τύπος γνέφει, σηκώνεται
απότομα, μπουκάρει στην
μισάνοιχτη πόρτα, ακουμπά το
χαρτοφύλακα πανω στο γραφείο
του Πανιερώτατου, τον ανοίγει,
τραβάει ένα χαρτί από μέσα, το
προσφέρει στον Πάπα και λέει:
- Θα περάσω κατευθείαν στο
ψητό. Λέγομαι Jim Douglas
και αντιπροσωπεύω την Coca
Cola. Είμαι εδώ, γιατί η εταιρία
μου έχει να σας κάνει την εξής
γενναιόδωρη προσφορά: Σας
ζητάμε να αλλάξετε τον στίχο
του Πατερ Ημών υπαριθμόν
8, το σημείο που λέει “τον
άρτον ημών των επιούσιον”,
έτσι ώστε να λέει “την Coca
Cola ημών την επιούσια”.

Εμείς από τη μεριά μας θα σας
δώσουμε το ποσό των διακοσίων
εκατομυρίων δολλαρίων σε
νόμισμα της επιλογής σας.
Δέχεστε;
Ο Αντιπρόσωπος του ενός
και μοναδικού Θεού, αφού
ξοδεύει τέσσερα ως και εφτά
δευτερόλεπτα για να καταλάβει
τι συμβαίνει, άλλα ενάμιση
ως δύο για να συγκεντρώσει
τη φωνή του και περίπου τρία
τέταρτα του δευτερολέπτου
για σκίσει το χαρτί, φωνάζει
γεμάτος έξαρση και θρησκευτικό
φανατισμό:
- Αν είναι ποτέ δυνατόν! Θα μας
κάψουν οι ουρανοί. Τολμάτε και
έρχεστε εδώ και ζητάτε τέτοιο
πράγμα; Δεν υπάρχει ποσό για
να αγοράσει τέτοιο πράγμα.
Παρακαλώ να ανακαλέσετε την
προσβολή που μας κάνατε.
Ο Jim Douglas χαμογελά,
τραβάει ένα δεύτερο χαρτί
από τον χαρτοφύλακα του, το
προσφέρει και λέει:
- Αχά, το προβλέψαμε πως θα
αντιδρούσατε κάπως έτσι. Η
εταιρία μου είναι διατεθειμένη
να ανεβάσει την προσφορά
της στα τριακόσια εκατομύρια
δολλάρια και να συμπεριλάβει
στο συμβόλαιο και ένα ετήσιο
ποσοστό επί των κερδών της.
Ο Πάπας πετάει κάτω το άσπρο
σκουφάκι του γεμάτος οργή:
- Σας παρακαλώ κύριε, δεν
είναι δυνατόν να ζητάτε από τη
καθολική εκκλησία να κάνει
κάτι τέτοιο για οποιοδήποτε
ποσό! Είμαστε η μεγαλύτερη
εκκλησία στον κόσμο, έχουμε
εκατομμύρια πιστούς, δεν
μπορούμε να κάνουμε αλλαγές
στην προσευχή μας και στα
πιστεύω μας!
- Άγιε πατέρα, ζητούμε συγνώμη
αν σας προσβάλαμε. Παρακαλώ,
σκεφτήτε την τελευταία
προσφορά μας:
Δίνουμε μισό δισεκατομμύριο
δολλάρια σε νόμισμα της
επιλογής σας και ένα αρκετά
σεβαστό ποσοστό επί των
ακαθάριστων κερδών της
εταιρίας ετησίως, ας πούμε
πέντε τα εκατό.
Παύση για σκέψη. Ο
Πανιερώτατος έχει κάτσει
στην πολυθρόνα του. Φαίνεται
να το σκέφτεται, παίζει με το
στυλό του και τελικά χτυπά το
intercom, από όπου ακούγεται
η φωνή της γραμματέας του
να ρωτά πώς μπορεί να τον
εξυπηρετήσει:

έχετε δυο υπέροχα πόδια. Και
του λέει η καλόγρια :
-Αν κοιτούσες λίγο παραπάνω
θα έβλεπες και δυο υπέροχα
αρχ...α. Ούτε εγώ θέλω να πάω
στο Ιράκ

Ο Τοτός και το κραγιόν…
Στο δημοτικό η δασκάλα λέει
στους μαθητές της:
- Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα
τεστ εξυπνάδας! Γιαννάκη, πες
μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι:
Περπατά στα κεραμίδια, έχει
μουστάκι, κάνει νιάου αλλά έχει
και μια ελιά στη μυτούλα του!
-Δεν ξέρω κυρία.
Και η δασκάλα του λέει:
-Μα είναι η γάτα, την ελιά
την έβαλα απλά για να σε
μπερδέψω.
Στη συνέχεια….
-Πέτρο, πες μου εσύ: Έχει
φτερό, ράμφος και από κάτω
ένα κουκούτσι, τι είναι?
Απαντά ο Πέτρος.
-Που να ξέρω κυρία….
κουκούτσι από κάτω, δύσκολα
τα πράγματα.
Του απαντά η δασκάλα.
-Είναι το πουλί βρε παιδί μου το
κουκούτσι το έβαλα για να σε
μπερδέψω!
Σηκώνεται ο Τοτός και λέει..
-Κυρία κυρία να ρωτήσω και
εγώ κάτι?
-Τι είναι μακρύ, είναι κόκκινο
και στρογγυλό στην κορυφή,
έχει δύο μπάλες από κάτω και
αρέσει στις γυναίκες να το
βάζουν στο στόμα.
Έξαλλη η δασκάλα φωνάζει
στον Τοτό.
-Τοτέ έξω από την τάξη
ΤΩΡΑ!!!!
Ήρεμος ο Τοτός της απάντά.
-Όχι κυρία…. είναι το
ΚΡΑΓΙΟΝ, τις μπάλες τις έβαλα
για να σας μπερδέψω!

Μεθυσμένος σε
σουβλατζίδικο
Μεθυσμένος σε σουβλατζίδικο:
– Ένα γύρο απ’ όλα
– Πίτα?
– Άσε, λιώμα

Γυρνώντας Σπίτι

Μια καλόγρια προχωράει στο
δρόμο όταν τη συναντάει ένας
λαχανιασμένος στρατιώτης και
της λέει:

Δύο τύποι ήταν σε ένα
αυτοκίνητο και πήγαιναν σπίτι
από την δουλειά.
Είχαν πήξει στην κίνηση όταν ο
οδηγός παρατήρησε δύο σκυλιά,
που κάνανε sex σε κάποια αυλή.
»Κοίτα, τι κάνουν τα σκυλιά?
τσακώνονται?»
Ο συνεπιβάτης του απαντά »Σεξ
κάνουν ρε! Μην μου πεις ότι
δεν έχεις κάνει ποτέ σεξ έτσι»
Ο οδηγός παραδέχτηκε
ντροπιασμένος ότι ποτέ δεν
είχε.

Συγνώμη, πρέπει να κρυφτώ
κάτω από το ράσο σας, θα σας
εξηγήσω μετά. Και χώνεται
από κάτω. Δευτερόλεπτα
μετά περνάνε από δίπλα της
τρέχοντας δυο στρατονόμοι
(Αλβαμίτες). Μόλις
απομακρύνθηκαν, ο φαντάρος
βγαίνει έξω και της λέει:
Βλέπετε δεν θέλω να πάω στο
Ιράκ. Η καλόγρια κουνάει το
κεφάλι της καταφατικά.

»Καλά, αλλά πρέπει να
δοκιμάσεις. Λοιπόν απόψε στο
σπίτι φτιάξε ένα ποτό για την
γυναίκα σου και μετά πρότεινέ
της αυτή την σεξουαλική
στάση.»
Ο οδηγός το σκέφτηκε λίγο και
το αποφάσισε.
Το επόμενο πρωί οι δύο τύποι
ήταν πάλι στο αυτοκίνητο.
»Λοιπόν, το κάνατε? πως
πήγε?»

-Ξέρετε , συνεχίζει ο φαντάρος,
τώρα που ήμουν από κάτω από
το ράσο σας παρατήρησα ότι

»Καλά ήταν ΥΠΕΡΟΧΑ! αλλά
χρειάστηκαν έξι ποτά για να την
πάω γυμνή στην αυλή.»

- Α, Μαίρη. Σε παρακαλώ
κορίτσι μου, ψάξε στα αρχεία
μας να δεις πότε λήγει εκείνη η
σύμβαση με τους αρτοποιούς!!!

Η Καλόγρια

Πανηγύρισε ο Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου-Νικολάου
του Ανατολικού Βανκούβερ
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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πληθωρική συμμετοχή Ιερού Κλήρου και
πιστού Λαού του Θεού, πανηγύρισε ο ιερός Ναός Αγίου ΔημητρίουΝικολάου Βανκούβερ. Την παραμονή της πανηγύρεως το απόγευμα, Τρίτη
25 Οκτωβρίου 2016, εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός

με την συμμετοχή των κληρικών π. Τιμολέων Πράττας, π. Κωνσταντίνος Οικονόμου, π.
Κωνσταντίνος Καλτσίδης, π. Ευάγγελος Αραβαντινός, π. Δημητρίου Παρτσάφας, π. Δορ.
Τρυφωνόπουλος, π. Μ. Gillis και π. Stephen Slipcoe.
Την κυριώνυμο ημέρα του
Αγίου Δημητρίου το πρωί
τελέστηκε θεία Λειτουργία
και Δοξολογία επ’ευκαιρία
της 28ης Οκτωβρίου 1940
και της απελευθέρωσης της
Θεσσαλονίκης. Παρευρέθηκε ο Προξενικός Λιμενάρχης Πλοίαρχος Λ.Σ. Χαράλαμπος Μουζάκης, προέδροι
και αντιπρόσωποι κοινοτήτων, συλλόγων και πλήθος κόσμου. Ο ιερέας π. Τιμολέων αναφέρθηκε στον βίο
του Αγίου Δημητρίου και στις θυσίες των ηρώων. Επίσης ευχαρίστησε όλους που προσφέρουν δωρεάν τις
υπηρεσίες τους στην εκκλησία και στην κοινότητα.
Στη συνέχεια η Ελληνική Κοινότητα του Ανατολικού Βανκούβερ παρέθεσε γεύμα στην αίθουσα
της κοινότητας για τους εορταζόμενους και όλους τους παρευρισκόμενους. Στο τέλος ο Πρόεδρος
της Κοινότητας κ. Κώστας Νικολάου, ευχαρίσησε όλους που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Αριστερά : Η κα Ελένη
Ιωαννίδου προσφέρει
λουλούδια στον Πρόεδρο
κ. Κώστα Νικολάου.

Κώστας Καρατσίκης

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο
για τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκη
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016
Λαμπρό πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο επί τη ευκαιρία της
μεγάλης εορτής του Προστάτου
και Πολιούχου της Αποστολικής
πόλεως των Θεσσαλονικέων, Αγίου
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του
Μυροβλύτου, τελέσθηκε το πρωί της
Τετάρτης 26 Οκτωβρίου 2016, εις τον
μεγαλοπρεπέστατο φερώνυμο Ιερό
Ναό της πόλεως.
Της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας
προεξήρχε ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμος, τον
οποίο πλαισίωναν συλλειτουργούντες
οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες
Μιλήτου κ.κ. Απόστολος, Φθιώτιδος
κ.κ. Νικόλαος, ο οποίος χοροστάτησε και του Όρθρου, Τριπόλεως κ.κ. Θεοφύλακτος (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας),
Σύρου κ.κ. Δωρόθεος, Ηλιουπόλεως κ.κ. Θεόδωρος (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), Μιχαλουπόλεως κ.κ. Γεώργιος
(Εκκλησία της Τσεχίας), Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης, Χίου, Ψαρών και Οινουσών κ.κ. Μάρκος,
Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος (Εκκλησία της Κύπρου), Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ.κ. Θεόκλητος,
Λύδδης κ.κ. Δημήτριος (Πατριαρχείο Ιεροσολύμων), Γρεβενών κ.κ. Δαβίδ, Τρίκκης και Σταγών κ.κ. Χρυσόστομος
και των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονος, Θερμών κ.κ. Δημητρίου και Αμορίου κ.κ.
Νικηφόρου.
Εν συνεχεία και παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, του Περιφεριάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, του
Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη Μπουτάρη, των λοιπών
Αρχών του τόπου και των εκπροσώπων του Ελληνικού
Κοινοβουλίου, των Όπλων, των Σωμάτων Ασφαλείας
και της Ακαδημαϊκής Κοινότητος, τελέσθηκε η Επίσημος
Δοξολογία επί τη Απελεθευρώση της πόλεως, κατά την
διάρκεια της οποίας εκφωνήθη, υπό του Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου, ο πανηγυρικός
της ημέρας, όπου έγινε αναφορά στον Βίο και στην Τιμή
του Αγίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και
τον ρόλο που είχε η Μακεδονία στην μακραίωνη ιστορία
του έθνους μας.
Καταλήγοντας ο Παναγιώτατος την ομιλία του, επεσήμανε προς όλους τους παρισταμένους, Άρχοντες και Λαό, να
τιμούν τους προγόνους μας που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι για την Ελευθερία, να μαθαίνουν την Ιστορία του Τόπου
μας και τέλος να προτρέπουν τα παιδιά και την νεολαία μας, να διαβάζουν για την προσφορά του Ιωάννη Καποδίστρια,
εις τον οποίο οφείλουμε την ύπαρξη μας ως Κράτος.
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου ανεγέρθη στα μέσα του 5ου αι. από τον έπαρχο του Ιλλυρικού,
Λεόντιο, πάνω στον τάφο του Αγίου, ο οποίος μαρτύρησε ως χριστιανός με το στρατιωτικό αξίωμα του ανθυπάτου
επί αυτοκράτορος Μαξιμιανού (292-311).
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου υπέστη σημαντικές καταστροφές κατά της διάρκεια επιδρομών από τους
Σαρακηνούς (904 μ.Χ) και τους Νορμανδούς (1181 μ.Χ.).Μεγάλη πυρκαγιά μεταξύ των ετών 629 και 639 κατέστρεψε
σημαντικό τμήμα αυτού του κτηρίου. Η ευσέβεια του λαού της Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον Επίσκοπο Ιωάννη
τον χτίζει εκ νέου, διευρύνοντάς τον. Το 904 ο ναός λεηλατήθηκε από τους Σαρακηνούς και αρπάχτηκε σε κομμάτια
το ιερό «Κιβώριο». Άλλη διαρπαγή νέου «Κιβωρίου» σημειώνεται από τους Νορμανδούς, 281 χρόνια αργότερα, όταν
καταλήφθηκε η πόλη το 1181.
Το 1493 ο ναός μετατρέπεται σε τζαμί από τους Τούρκους. Στο βορειοδυτικό τμήμα του μεταφέρεται το κενοτάφιο του
Αγίου και απομονώνεται από το τζαμί. Με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, το 1912, ο ναός επαναλειτουργεί ως
χώρος λατρείας - τιμής του Αγίου Δημητρίου. Η πυρκαγιά της 5ης και 6ης Αυγούστου του 1917, η οποία κατέστρεψε
τα 2/3 της συμπρωτεύουσας, μετέτρεψε σε ερείπια και τον ιστορικό ναό. Εργασίες αναστήλωσης τού έδωσαν και πάλι
την αρχική του μορφή.

Ο συγκεκριμένος ναός
αποτελεί ένα από τα
πιο αντιπροσωπευτικά
δείγματα χριστιανικής
αρχιτεκτονικής,
καθώς θεωρείται
πολύ σημαντική
«βασιλική».
Πρόκειται για τον
γνησιότερο τύπο
της ελληνιστικής
βασιλικής, με ξύλινη
αμφικλινή στέγη. Η
σημερινή της μορφή
είναι του 7ου αι.
μ.Χ. Χωροταξικά
τοποθετείται στο κέντρο της παλαιάς πόλεως, βορειοανατολικά της
αρχαίας αγοράς. Έχει διαστάσεις κάτοψης 43,58 μ. (μήκος) και 33 μ.
(πλάτος).

Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για
την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί της Εθνικής Επετείου του «ΟΧΙ» με τις
παρελάσεις σε όλη την επικράτεια, με αποκορύφωμα την στρατιωτική
παρέλαση που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη.
Για άλλη μια χρονιά, μαθητές, στρατιώτες, σωματεία έδωσαν το «παρών»
και τίμησαν τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε
εμείς σήμερα ελεύθεροι. Πολύς ήταν κι ο κόσμος που χειροκρότησε τους
παρελαύνοντες, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Πάρτε μια γεύση με τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα των
παρελάσεων.

Fabulous Rare
Photographs
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Queen
Elizabeth
during
her
WWII
service.
Hitler inspecting
the massive 800mm
‘Schwerer
Gustav’ railway gun – the
largest-caliber rifled
weapon ever
used in combat (1942).

William Harley and Arthur Davidson
(1914).

Σ Τ Ε Ι ΛΤ Ε Τ Ι Σ Ε Υ Χ Ε Σ ΤΩ Ν Ε Ο Ρ ΤΩ Ν
Σ ΤΟΥ Σ Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ Κ Α Ι Φ Ι ΛΟΥ Σ Σ Α Σ
Μ Ε Τ Η Ν “ Γ Ν Ω Μ Η ” Ε Ν Ι Σ Χ ΥΟ Ν ΤΑ Σ Τ Η Ν Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τ Η Σ Β Ρ Ε ΤΑ Ν Ι Κ Η Σ ΚΟΛΟ Μ Β Ι Α Σ Κ Α Ι
ΤΟΥ ΔΥ Τ Ι ΚΟΥ Κ Α Ν Α Δ Α

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.

Αντί για το τζαμί θα
προσευχηθούμε στην...Εκκλησία!
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Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Στις 26 Αυγούστου του 2013 η σύζυγος
του Ερντογάν, η Εμινέ Ερντογαν, είχε
σκανδαλίσει την τουρκική επικαιρότητα
γιατί είχε πάει σε ελληνορθόδοξη
εκκλησία και είχε ανάψει ένα κερί,
μεγάλη αμαρτία για το Ισλάμ, ενώ
προσευχήθηκε και παρακολούθησε και
θεια λειτουργία. Πολλοί την κατηγόρησαν
τότε για κρυπτοχριστιανή, αλλά επίσημα
ερμήνευσαν αυτή την κίνηση σαν έκφραση
της απωθημένης ανάγκης χιλιάδων
Τούρκων να πηγαίνουν σε χριστιανικές
εκκλησιές για να προσευχηθούν.
Και όμως είναι πραγματικότητα είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν να το παραδεχτούν οι φανατικοί
Ισλαμιστές, ότι στην σημερινή μουσουλμανική Τουρκία όπου αρχίζει και επιβάλλεται σταδιακά η Σαρία,

ελληνορθόδοξες ρωμαίικες εκκλησίες για να προσευχηθούν. Έτσι
σύμφωνα πάντα με το αφιέρωμα της τουρκικής εφημερίδας, στην
ρωμαίικη εκκλησία του Αγίου Δημήτριου του Kuruçeşme, πηγαίνουν
όσοι έχουν πρόβλημα με την φωνή τους, οι δυσλεκτικοί, ακόμα και
οι μουγγοί για να προσευχηθούν να ξαναβρούν την χαμένη τους
φωνή. Η εκκλησία τέλει θεια λειτουργία κάθε Παρασκευή στις 9
π.μ. και παρουσιάζει το καταπληκτικό φαινόμενο να περιμένουν οι
Τούρκοι στην ουρά για να πιουν από το αγίασμα που υπάρχει εκεί
και να κάνουν ευχή στον Άγιο.
Στο Μπαλουκλί, στην εκκλησία και το αγίασμα επίσης πηγαίνουν
πολλοί Τούρκοι να προσευχηθούν, να ανάψουν με ευλάβεια ένα
κερί και να δροσιστούν από το αγίασμα με την πίστη και την ευχή
να θεραπευτούν από διάφορες ασθένειες που πάσχουν. Η εκκλησία
παρουσιάζει μεγάλη κίνηση κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο από
…Τούρκους προσκυνητές.
Στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή Beşıktaş στην
οδό Çırağan Caddesi, πάνε όσοι έχουν πρόβλημα με τα μάτια τους
καθώς όπως είναι γνωστό η
Αγία αυτή είναι προστάτιδα
των ματιών.

παρατηρείται το εκπληκτικό φαινόμενο μουσουλμάνοι Τούρκοι να καταφεύγουν σε ελληνορθόδοξες
εκκλησιές για να λύσουν τα προβλήματα τους, συνήθως προβλήματα υγείας και όχι μόνο.

Στην Αγία Κυριακή στο
Arnavutköy, επίσης
πηγαίνουν πολλοί Τούρκοι
να προσευχηθούν ενώ και
στην Αγία Παρασκευή του
Arnavutköy γίνεται ομαδικό
προσκύνημα για θεραπεία ασθενειών κυρίως της όρασης.
Τόπος προσκυνήματος των Τούρκων είναι η εκκλησία του Αγίου
Παντελεήμονος στο Kuzguncuk. Η εκκλησία αυτή στο πανηγύρι του
Αγίου που γίνεται τον Ιούλιο μήνα προσελκύει πολλούς Τούρκους
προσκυνητές, ενώ και ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της
Τουρκίας, ο στρατηγός İlker Başbuğ, είχε εκμυστηρευτεί πως όταν
ήταν μικρός πήγαινε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονος να
γιορτάσει μαζί με τούς Ρωμιούς.

Όσο και αν αυτό ακούγεται
πρωτοφανές, υπάρχει και
έρευνα που αποκαλύπτει σε
ποιες εκκλησίες προσέρχονται
εκατοντάδες, ακόμα και χιλιάδες
Τούρκοι, για να προσευχηθούν και
να κάνουν κάποια ευχή για κάποια
αρρώστια ή για κάποιο πρόβλημα
που τους απασςχολει.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο
τίτλος αυτής της έρευνας : «Hangi
kiliseye hangi umutla gidiyorlar»,
δηλαδή, «Σε ποια εκκλησία με ποια
ελπίδα πηγαίνουν», οι Τούρκοι
και οι Τουρκάλες προτιμούν
στην ευρύτερη περιοχή της
Κωνσταντινούπολης να πηγαίνουν
σε κάποιες ελληνορθόδοξες εκκλησίες να πουν τον πόνο τους ,να προσευχηθούν για το πρόβλημα τους
και να κάνουν μια ευχή στην Παναγία, ή στον Άγιο της ελληνορθόδοξης εκκλησίας να τους βρει κάποια
λύση, να τους θεραπεύσει και να
τους ανακουφίσει από τα βάσανα
τους.
Πρώτη και πιο γνωστή σε αυτό
τον πραγματικά εκπληκτικό
κατάλογο προβάλει η εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου του
Κουδουνά στην Πρίγκηππο, η
οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή
για το μαζικό προσκύνημα των
Τούρκων κάθε χρόνο στο μεγάλο
πανηγύρι του Αγίου στις 23
Απριλίου.
Εκτός όμως από τον Άγιο Γεώργιο της Πρίγκηππου, οι Τούρκοι προσέρχονται και σε άλλες

Προσκύνημα των Τούρκων είναι και η εκκλησία του Αγίου
Θεράποντος στο Sirkeci, όπου πηγαίνουν οι Τούρκοι που πάσχουν
από διάφορες ασθένειες να προσευχηθούν για να βρουν την
θεραπεία τους από τον Άγιο.
Μεγάλο προσκύνημα των Τούρκων είναι και η εκκλησία της
Παναγίας στο Unlkapanı, για την οποία έχουμε γράψει σε
προηγούμενο άρθρο, ενώ και ο Άγιος Φανούριος του Dolapdere
στην οδό Teşrifatcı, κάθε Παρασκευή και ώρα 9 πμ μέχρι τις 1 μμ.
γίνεται τόπος προσκυνήματος των Τούρκων ενώ τελείται και θεια
λειτουργία .
Πίσω από το έντονο ισλαμικό προφίλ της σύγχρονης Τουρκίας, η
ελληνορθόδοξη Ρωμιοσύνη ζει στις καρδιές χιλιάδων Τούρκων που
καταφεύγουν στις ρωμαίικες εκκλησιές και στους ελληνορθόδοξους
Αγίους για να προσευχηθούν και να αναπαυτούν.
Σημεία των καιρών!
Πάντως… απέναντι σε όλα αυτά εμείς σαν …προοδευτικοί,
αντιρατσιστές, αλληλέγγυοι και…δεν συμμαζεύεται, θα γεμίσουμε
την χώρα μας με τζαμιά και μισοφέγγαρα σαν… προοδευτική
αντίπραξη! Έτσι μπράβο!
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Ελληνας ταΐζει
τα golden boys
του Λονδίνου

Ο Τηλέμαχος Αργυρίου, ύστερα από πολυετή εργασία ως τραπεζικός στο City, αποφάσισε να καλύψει
ένα κενό: ένα νόστιμο street food για το lunch break των εργαζομένων του επιχειρηματικού κέντρου
του Λονδίνου.
Ψιλόβροχο στο Paddington, στο
Λονδίνο. Η καντίνα Kalimera
μόλις άνοιξε και η ουρά έχει
ήδη αρχίσει να σχηματίζεται:
τα κοστούμια στοιχίζονται –
επιχειρηματίες, τραπεζικοί,
στελέχη. Κάποιοι βρίσκονται
στο γραφείο τους από τις 6
π.μ. για να συντονιστούν με τα
διεθνή χρηματιστήρια – λογικό
να έχουν πεινάσει. Σ’ αυτούς
ακριβώς απευθύνεται η ελληνική
κουζίνα του Τηλέμαχου
Αργυρίου. Εργαζόμενος στο
City ως τραπεζικός και ο ίδιος
στο παρελθόν, ο 40χρονος έκανε
τη μεγάλη στροφή προ διετίας:
«Καλό το κλίμα με τις αγορές
αρχικά, ο τραπεζικός κόσμος
όμως άλλαξε μετά τα γεγονότα
του 2008. Στο μεταξύ, λόγω
της πολυετούς παραμονής μου
στο εξωτερικό –23 χρόνια σε
Γαλλία και Αγγλία– και την
αγάπη μου για τη γαστρονομία,
έβαλα μπροστά το project
του Kalimera. Στόχος μου,
να αναδείξω με σοβαρότητα
την ελληνική κουζίνα και τα
τεράστια πλεονεκτήματά της.
Συνδυάζει παράδοση και μέλλον
και ως τέτοια θα έπρεπε να μπει
στη συνείδηση του κόσμου. Στο
Λονδίνο λειτουργούν αυτή τη
στιγμή 1.000 ιταλικά εστιατόρια.
Δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν
άλλα τόσα ελληνικά;».
Οι συστηματικές ενέργειες στη
διαδικασία της προετοιμασίας
του εγχειρήματος αποτίναξαν
εξαρχής την ταμπέλα του
«πρόχειρου» ή του «βρώμικου»
που συνοδεύει συνήθως τα
σχόλια για τις κινητές καντίνες.
«Μπορεί κανείς να προσφέρει
street food με πολύ λιγότερα
λειτουργικά έξοδα, να έχει
απλώς μια τέντα με φαγητό.
Προσωπικά, στόχευσα σε
μεσομακροπρόθεσμο κέρδος,
ώστε να υπάρχει δυνατότητα
εξέλιξης.
Απόδειξη ότι σήμερα
εγκαινιάζουμε το πρώτο
εστιατόριο Kalimera στο
Camden Market. Ξεκινώντας,
απευθύνθηκα σε ειδικούς του
χώρου. Η σχεδιάστρια Αφροδίτη
Κρασσά ανέλαβε το brand
name, βρήκε το logo “extra
virgin greek food”. Αφιερώσαμε
χρόνο στην επιλογή του σωστού
χρώματος, Ελλάδα δεν είναι
μόνο το κλισέ “γαλάζιο - λευκό”.
Καταλήξαμε στο κίτρινο, που

παραπέμπει στη ζεστασιά, στον
λαμπερό ήλιο, στα υπέροχα
νεοκλασικά. Ο σεφ Χρήστος
Καρδαράς επιστράτευσε την
εμπειρία και το ταλέντο του για
το μενού».
Tι περιλαμβάνει ο κατάλογος
μιας τυπικής μέρας;
«Αποδομημένο μουσακά – τα
υλικά έχουν παρασκευαστεί και
στήνουμε το πιάτο μπροστά
στον πελάτη. Τριών ειδών
σουβλάκι – με κοτόπουλο,
αβοκάντο τζατζίκι, σαλάτα
και πικάντικο χούμους. Με
αρνί, τζατζίκι μέντα και
μελιτζανοσαλάτα. Με χαλούμι,
γιαούρτι πέστο και ντοματάκια
τσέρι. Salad boxes, όπως με
χωριάτικη και μους φέτα». Ποιο
ήταν το σκεπτικό πίσω από τις
συγκεκριμένες επιλογές;
«Οταν δούλευα στο City, κάθε
μεσημέρι έπαιρνα φαγητό για να
φάω μπροστά στον υπολογιστή.
Οι γεύσεις, τίποτε το ιδιαίτερο.
“Γιατί να μην κάνω κάτι
σύγχρονο αλλά εμπνευσμένο
από την ελληνική γαστρονομία,
που να μπορεί κάποιος να το
φάει 2-3 φορές την εβδομάδα;”,
σκέφτηκα. Κάτι που όχι απλώς
θα κορέσει την πείνα του, αλλά
θα τον ευχαριστεί, εισάγοντας
έτσι την παράμετρο της
απόλαυσης». Υπάρχει κάποιο
πιάτο που δεν λειτούργησε στην
καντίνα; «Ναι, το παστίτσιο δεν
συγκίνησε τους Βρετανούς!».
Και οι τιμές; Συνήθως το
γκουρμέ παραπέμπει στο
«απλησίαστο»... Οπως εξηγεί
ο Τηλέμαχος, «οι τιμές μας
εναρμονίζονται με εκείνες της
αγοράς. Το φαγητό μας δεν
είναι το πιο φθηνό, έχει όμως
τη σωστή τιμή. Ανάλογη με
τις εκλεκτές πρώτες ύλες που
επιλέγουμε – ενδεικτικά, ο
μουσακάς κοστίζει 7 λίρες, είναι
όμως μια μερίδα σχεδόν μισό
κιλό».
Δεν είναι λίγοι, ωστόσο, εκείνοι
που δυσπιστούν απέναντι στην
επιλογή του να εγκαταλείψει
τη σίγουρη καριέρα. «Η
αντίληψη αυτή θεωρώ πως
αντιπροσωπεύει το γιατί πολλοί
άνθρωποι αυτή τη στιγμή
βρίσκονται σε αδιέξοδο. Σε
καιρό κρίσης, θα έπρεπε να
μπορούν να κάνουν στροφή
180 μοιρών, να δείχνουν τον

δρόμο και στους υπόλοιπους.
Δεν βρίσκεις δουλειά στον
τομέα σου; Πήγαινε εκεί που
υπάρχει. Κάνε κάτι άλλο,
φρόντισε όμως να το κάνεις
καλά». Γραφειοκρατικά, δεν
δυσκολεύτηκε καθόλου να
ξεκινήσει την επιχείρησή του;
«Μισή ώρα στο Ιντερνετ, 15
λίρες κι είχα την εταιρεία μου.
Μήπως να παραδειγματίζεται το
ελληνικό Δημόσιο;».
Πηγή : Η Καθημερινή (27
Οκτωβρίου 20160
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Η μητέρα του μικρού Μπεν
ξεσπά: Ελπίζω να καίγεται
στην κόλαση ο χειριστής του
εκσκαφέα
Δευτέρα 17/10/2016

Ξέσπασε η μητέρα του μικρού Μπεν Νίνταμ με αφορμή το γεγονός
ότι σταμάτησαν οι έρευνες στη Κω.

«Ο Ντίνος ήξερε. Ελπίζω να καίγεται στην κόλαση» τονίζει η
Κέρι Νίνταμ αναφερόμενη στον χειριστή εκσκαφέα τον οποίο
η βρετανική αστυνομία υποπτεύεται για τον πιθανό θάνατο του
μικρού Μπεν.
«Δεν έφυγε από την Κω. Είναι κάπου εδώ. Πιστεύουν ότι βρίσκεται
στο νησί, αλλά δεν μπορούν να σκάψουν σε όλους τους κήπους και
τα σπίτια, που χτίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια», σημειώνει η μητέρα
για τον μικρό Μπεν και απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει
κάτι να τη βοηθήσει να τον βρει.
«Θέλω να “σκίσω” ολόκληρο το νησί για να τον βρω», λέει και
προσθέτει:
«Σας παρακαλώ αφήστε με να αποχαιρετήσω τον γιο μου. Δεν
μπορώ να τον αφήσω. Πρέπει να τον βρω» λέει.
Πηγή : kontranews.gr

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
“Μέγας Αλέξανδρος”
“ΟΜΗΡΟΣ” - “ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ”
ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τρεις συλλόγοι για πρώτη φορά, Μέγας Αλέξανδρος
Ομηρος & Ρουμελιλιώτες
Στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο Arbutus
Εορτάζoυμε μαζι τις Εθνικές επετείους
της 28ης Οκτωβρίου 1940, της 26ηςΟκτωβρίου 1912
(απελευθέρωση Θεσσαλονίκης), την εορτή
του πολιούχου και προστάτη της Αγίου Δημητρίου
καθώς και την απελευθέρωση των νήσων του Αιγαίου
τον Νοέμβριο του 1912.
Οι πόρτες ανοίγουν στις 6:00 μ.μ.

Τιμή εισητηρίου $ 55.00 (άνω των 12)

Παιδια 5 – 12 χρονών $ 20.00 - Μικρότερα δωρεάν.
Πλούσιο φαγητο και χορός. Μουσική απο το Alpha
Video & Music
Τα τηλέφωνα για κρατήσεις εισητηρίων είναι:
“Μέγας Αλέξανδρος”
“Ρουμελιωτών”
“Ομηρος”
Σταμούλα (604) 733-6780
Γιωργία
(604)
366-6348
Ελένη (604) 733-8844
Βασίλης (604) 551-7474 Δημήτρης (604) 725-5033 Ελένη (604) 990-9022
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η ρωσική αρμάδα στη
Μάγχη, υπό το βλέμμα
των Βρετανών
BBC

κάποιον περιθωριακό εχθρό
της Τουρκίας, αλλά από έναν
καταξιωμένο Αμερικανό
ακαδημαϊκό με μακρά θητεία
στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στον
ΟΗΕ. Οπως μπορεί βέβαια να
υποθέσει κανείς διαβάζοντας
τις δηλώσεις του, ο Ντέιβιντ
Φίλιπς δεν είναι απλώς άλλος
ένας «αποστειρωμένος»
ακαδημαϊκός. Κάθε άλλο
μάλιστα.
Καθηγητής στο αμερικανικό
πανεπιστήμιο Columbia, πρώην
σύμβουλος στις κυβερνήσεις
Ομπάμα, Μπους και Κλίντον,
πρώην σύμβουλος στον ΟΗΕ, με
μακρά πορεία στον ακαδημαϊκό
χώρο και βαθιά γνώση των
εξελίξεων στην Τουρκία, ο κ.
Φίλιπς συνηθίζει να λέει ανοιχτά
όλα αυτά που πολλοί σκέφτονται
(αλλά δεν λένε) στις ΗΠΑ.

Σε επιφυλακή βρίσκονται δύο πλοία του βρετανικού πολεμικού
ναυτικού, καθώς αναμένεται η διέλευση ρωσική νηοπομπής από τη
Θάλασσα της Μάγχης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το μοναδικό αεροπλανοφόρο πλοίο του ρωσικού πολεμικού
ναυτικού «Αντμιράλ Κουζνετσόφ» μαζί με μία ομάδα άλλων πλοίων
κατευθύνονται προς τη Συρία- μία κίνηση που αρκετοί αναλυτές
χαρακτηρίζουν ως «επίδειξη δύναμης».
Η Μόσχα έχει ήδη αποστείλει περίπου δέκα ακόμη πλοία στη
ναυτική της βάση στη Συρία.
Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι θα παρακολουθεί
στενά «κάθε βήμα» της ρωσικής ναυτικής αποστολής για όσο θα
βρίσκεται κοντά στα βρετανικά χωρικά ύδατα.
Το ΝΑΤΟ σχολίασε ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να διασχίσει τα
διεθνή ύδατα.

Πριν από μερικές ημέρες, αξιωματούχος της οργάνωσης είχε
αναφέρει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη ρωσικών
πλοίων από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.
(Καθημερινή : 22 Οκτωβρίου 2016)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΦΙΛΙΠΣ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
COLUMBIA
«Αναξιόπιστος και υπονομευτής ο Ερντογάν»
«Η Τουρκία είναι ένας
αναξιόπιστος σύμμαχος,
γιατί στηρίζει τρομοκρατικές
ομάδες. Εισήλθε στον
πολυεθνικό συνασπισμό των
δυνάμεων που μάχονται το
ISIS όχι για να πολεμήσει
ενάντια στους τζιχαντιστές
του Ισλαμικού Κράτους, αλλά
για να πλήξει τους Κούρδους.
Υπονομεύει τα αμερικανικά

συμφέροντα στο Ιράκ και στη
Συρία και εξακολουθεί να είναι
ένα κράτος-ταραξίας, στο
οποίο δεν μπορεί να βασίζεται
κανείς».
ΕΘΝΟΣ 22/10/16
Αδυσώπητα στην κριτική
τους προς τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, τα παραπάνω
λόγια δεν προέρχονται από

Στο πιο χαμηλό σημείο
«Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις
είναι σήμερα στο πιο χαμηλό
σημείο που έχουν βρεθεί ποτέ
μετά την ίδρυση του σύγχρονου
τουρκικού κράτους», δηλώνει
ο καθηγητής στο «Εθνος»
από την Αθήνα, όπου βρέθηκε
τις προηγούμενες ημέρες
για να πάρει μέρος σε σειρά
εκδηλώσεων του Ελληνικού
Ιδρύματος Ευρωπαϊκής
και Εξωτερικής Πολιτικής
(ΕΛΙΑΜΕΠ).
«Εάν το NATO ιδρυόταν
ξανά σήμερα, η Τουρκία δεν
θα γινόταν δεκτή ως μέλος»,
υπογραμμίζει και συνεχίζει:
«Η Τουρκία είναι στρατηγικά
σημαντική εάν λειτουργεί κατά
τρόπους που συνάδουν με τους
στόχους του ΝΑΤΟ. Μέχρι
στιγμής, ωστόσο, δεν κάνει κάτι
τέτοιο».
Οι κινήσεις της Αγκυρας σε
Συρία και Ιράκ, που αποκλίνουν
σημαντικά από τη στρατηγική
των ΗΠΑ στην περιοχή,
η επαναπροσέγγιση με τη
Ρωσία, οι αμφισβητήσεις των
διεθνών συνθηκών και τα
νεο-οθωμανικά παραληρήματα
προκαλούν έντονη ανησυχία
όχι μόνο στη γειτονιά μας
αλλά και στην άλλη άκρη του
Ατλαντικού. «Η αμφισβήτηση
της Συνθήκης της Λωζάνης
είναι μέρος στην ατζέντα ενός
ευρύτερου νεο-οθωμανικού
σχεδίου, που στόχο έχει να
προβάλει την τουρκική επιρροή
πάνω σε εδάφη της πρώην
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ετσι η Αγκυρα εξάγει επίσης
τις ισλαμιστικές αξίες της σε
χώρες, για παράδειγμα, στα
δυτικά Βαλκάνια, με τη μορφή
ενός νεο-οθωμανισμού που
υπονομεύει την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία αυτών των
χωρών κατά τρόπους που δεν
λειτουργούν προς το συμφέρον
των ΗΠΑ», δηλώνει ο κ. Φίλιπς,
μεταφέροντας τη συζήτηση στα
καθ’ ημάς.
«Θα έπρεπε η Ελλάδα να
φοβάται;», τον ρωτάμε.
«Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να
φοβάται», απαντάει. «Θα έπρεπε
ωστόσο να κρατάει τα μάτια
της ανοιχτά. Θα έπρεπε επίσης
να εκπονήσει ένα σχέδιο Β στο
Προσφυγικό, γιατί η συμφωνία
ΕΕ - Τουρκίας πρόκειται να
καταρρεύσει».
Ρηχή επαναπροσέγγιση
«Μια πιο στενή σύγκλιση
ανάμεσα στις ΗΠΑ και την
Ελλάδα συνάδει με τα κοινά
μας συμφέροντα», συνεχίζει,
στρέφοντας το βλέμμα του
στην επερχόμενη επίσκεψη του
Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα
στα μέσα Νοεμβρίου, που θα
μπορούσε να αποτελέσει βήμα

Ντέιβιντ Φίλιπς
για να σταλούν μηνύματα και
προς την Αγκυρα, σύμφωνα
με τον καθηγητή, ο οποίος
αποκηρύσσει ως «ρηχή» την
επαναπροσέγγιση στις σχέσεις
της Αγκυρας με τη Μόσχα.
«Οι Ρώσοι δεν πρόκειται να
ξεχάσουν ότι το αεροπλάνο τους
καταρρίφθηκε και ότι ο πιλότος
τους σκοτώθηκε», σημειώνει.
«Ο Ερντογάν θέλει τη
μετάβαση σε μία εκτελεστική
προεδρία. Θέλει να βρίσκεται
στην προεδρία το 2023, όταν
η Τουρκική Δημοκρατία θα
γιορτάσει τα 100 χρόνια από
την ίδρυσή της» αναφέρει
στο «Εθνος» ο Αμερικανός
ακαδημαϊκός Ντέιβιντ Φίλιπς
«Με το να προσποιείται
κανείς ότι τα πράγματα είναι
καλύτερα απ’ όσο είναι στην
πραγματικότητα δεν λύνει το
πρόβλημα. Αντιθέτως δίνει στην
Αγκυρα το ?πράσινο φως? ώστε
να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο

που διανύει», συνεχίζει ο κ.
Φίλιπς, καλώντας την επόμενη
αμερικανική κυβέρνηση να
υιοθετήσει μια πιο «ξεκάθαρη»
στάση απέναντι στον Ερντογάν.
Ο δρόμος που διανύει η
Τουρκία, από την άλλη, είναι
άλλωστε πλέον ξεκάθαρα ο
δρόμος του «σουλτάνου». «Ο
Ερντογάν θέλει τη μετάβαση
σε μια εκτελεστική προεδρία.
Θέλει να βρίσκεται στην
προεδρία το 2023, όταν η
Τουρκική Δημοκρατία θα
γιορτάσει τα 100 χρόνια από
την ίδρυσή της. Από σήμερα
έως τότε οι φωτογραφίες του
Ατατούρκ θα απομακρυνθούν
και αυτές του Ερντογάν
θα πάρουν τη θέση τους»,
καταλήγει ο Αμερικανός με το
βλέμμα στο μέλλον.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΣΚΑΦΙΔΑ
Πηγή :Ethnos.gr

Λαγκάρντ και Μέρκελ ήθελαν
την Ελλάδα εκτός ευρώ!
Πέμπτη 13/10/2016 (Πηγή: Kontranews.gr)
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΣΑΠΕΝ ΣΤΟΝ ΟΛΑΝΤ
«Αυτά τα σκυλιά οι Γερμανοί» θέλουν να βγάλουν την Ελλάδα από την
Ευρώπη, αναφέρει ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μισελ Σαπέν, στον
Φρανσουά Ολάντ, η Λαγκάρντ ήθελε το «Grexit», με σκληρή αντιμετώπιση
όπως και στους Αφρικανούς, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας έψαχνε που θα τυπώσει
δραχμές! Αυτά γεμίζουν το νέο βιβλίο «Ενας Πρόεδρος Δεν Πρέπει Να Τα
Λέει Αυτά», με εκμυστηρεύσεις του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ σε
δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας Λε Μοντ (Davet και Llomme).
Ο Γάλλος Πρόεδρος, φέρεται να έχει ανάψει φωτιές στις τάξεις των
δανειστών, καθώς σύμφωνα με τους συγγραφείς του βιβλίου, αποκαλύπτει
τα πρόσωπα πίσω από τις μάσκες των δανειστών!
Η ελληνική κρίση του 2015, έχει δικό της κεφάλαιο και ο Φρανσουά Ολάντ
εμφανίζεται να μην θέλει ούτε να ακούσει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος μπαίνει στον
ρόλο του συμβούλου προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον οποίο θεωρεί
«έναν θορυβώδη αδελφό». Ο ίδιος υιοθέτησε αυτή τη στάση, θέλοντας να
ενισχύσει το αριστερό του προφίλ εντός συνόρων.
Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, σε τηλεφωνική συνομιλία τους, ο
Οικονομικών της Γαλλίας, Μισέλ Σαπέν, λέει στον Ολάντ ότι οι Γερμανοί
θέλουν να διώξουν την Ελλάδα από την Ευρώπη. «Αυτά τα σκυλιά, οι
Γερμανοί, έχουν πιαστεί από το επιχείρημα ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο»,
λέει ο κ. Σαπέν.
«Είναι ικανοί… Υπάρχει μια δήλωση της Μέρκελ που λέει ότι η απομείωση
του χρέους δεν συζητείται», απαντάει ο Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος εξηγεί
στην συνέχεια, ότι «Η Λαγκάρντ ήταν υπέρ του Grexit. Μου το είχε πει. Με
επιχειρήματα που είχαν κάποια βάση: πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να
διασωθεί με το χρέος που έχει και ότι το καλύτερο είναι να την βγάλουν από
την ευρωζώνη. Η Λαγκάρντ είναι ευγενική, αλλά δέχεται πίεση από τους
αμερικανούς και πίεση από τη διοίκηση του ΔΝΤ. “Είστε σκληροί με τους
Αφρικανούς, γιατί όχι με την Ελλάδα;”, της λένε».
Όμως ο Γάλλος Πρόεδρος, φέρεται να εκμυστηρεύτηκε στους δύο
δημοσιογράφους και για ένα ακόμα επεισόδιο, το οποίο αφορά συνομιλία
του Φρανσουά Ολάντ και του Βλάντιμιρ Πούτιν.
Τηλεφώνημα του Πούτιν στον Ολάντ, που ο Γάλλος ερμήνευσε ως
προειδοποίηση ότι η Ρωσία θα βοηθούσε την Ελλάδα αν γινόταν το Grexit.
«Πρέπει να σου δώσω μια πληροφορία (…) Η Ελλάδα μας ζήτησε να
τυπώσουμε δραχμές στη Ρωσία, γιατί δεν έχουν πια εκτυπωτή για να το
κάνουν (…) Ήθελα να σου δώσω αυτή την πληροφορία για να καταλάβεις
ότι δεν κάτι που επιθυμούμε», φέρεται να είπε ο Βλ. Πούτιν.
Η ανάλυση του Γάλλου Προέδρου περιγράφεται στο βιβλίο και ο ίδιος λέει
«Διερωτήθηκα γιατί μου είπε αυτό το πράγμα. Ίσως για να μη θεωρηθεί
υπεύθυνος ότι έσπρωξε την Ελλάδα στην έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και δεύτερον για να μου πει –και δεν ήταν κακή ιδέα- ότι κατά την άποψή
του το Grexit ήταν ένας κίνδυνος που έπρεπε πάση θυσία να αποφευχθεί».
Αυτό το δημοσίευμα έφερε την αντίδραση κύκλων του Μαξίμου, που
τόνισαν πως «υπήρξαν επικοινωνίες του Πρωθυπουργού με τον Ρώσο
Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν
τέθηκε τέτοιο ζήτημα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό».

European leaders prefer to «Eγώ θα διορθώσω το ρωμέικο;». -Ναι,
starve the Greeks to death εσύ θα διορθώσεις το ρωμέικο, στο χώρο
Several economists including those of IMF have repeatedly stated
και στον τομέα όπου βρίσκεσαι.
that the size of Greek debt is not serviceable by the bankrupt country.
The debt needs to be reduced to more realistic levels so the Greek
state can have the resources to repay it. So, one way for creditors
to get a good portion of their money back is to forgive some of
Greece’s debt. The other way is to starve the Greeks to death so
the portion of public expenses the Greek states spends for salaries
and pensions be redirected to the creditors. Reflecting on the recent
statements of several European leaders I have concluded that they
prefer to starve the Greeks to death than reducing Greece’s dead
load.

The volunteer actual debt reduction -if it ever comes- and the hope
that may come about by the end of the year, may justify Greece to
remain in the European Union and Euro. The forced option to starve
Greeks to death in order for the creditors to get their money back as
soon as possible may justify Greece to put in the table the case of a
volunteer Grexit like Britain did with Brexit. The problems that are
expected from the bold action of Grexit increasingly appears to be
not much worse than starving Greeks to death. The reissuance of a
new drachma may not be that bad if Greeks are going to stave at any
case.
The hard headed Europeans who play hardball with Greece right
now, may get back none of their money under a revolutionary
Grexit. They should think again the case and go for the best for them
option to reduce Greece’s debt . Greece may be too small for the
European Union entity but one could not underestimate the spillover
effect of a revolutionary Grexit of “I refuse to pay” at the foothills
of a Brexit. It could be fatal for the unity of the EU. Germany and
Merkel and especially Schäuble need a reality check. Stop pushing
Greece, you have reached your limit and you should know it. Do not
underestimate the Greeks the push back will be much worse than the
debt reduction option.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προτιμούν
να λιμοκτονήσουν τους Έλληνες
Αρκετοί σποιδαιοι οικονομολόγοι, συμπεριλαμβανομένων και
εκείνων των ΔΝΤ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το μέγεθος του
ελληνικού χρέους δεν είναι βιωσιμο και να αποπληρωθει από το
χρεοκοπημένη χώρα. Το χρέος πρέπει να μειωθεί σε πιο ρεαλιστικά
επίπεδα, ώστε το ελληνικό κράτος να έχει τους πόρους για να το
εξοφλήσει. Έτσι, ένας τρόπος για τους πιστωτές για να πάρουνπισω
μια καλή μερίδα των χρημάτων τους είναι να συγχωρήσει μέρος του
χρέους . Ο άλλος τρόπος είναι να λιμοκτονήσουν τους Έλληνες σε
θάνατο, ώστε το τμήμα των δημοσίων δαπανών η ελληνικη πολιτεία
τωρα δαπανά για μισθούς και συντάξεις να παει κατευθειαν στους
πιστωτές.

Συχνά λέγεται ότι η Ελλάδα είναι «προβληματική», στην Ελλάδα «όλα γίνονται στον αέρα», «χωρίς
προγραμματισμό», «χωρίς βάρος». Με τέτοιες διαπιστώσεις συμφωνούν πολλοί. Αλλά περιορίζονται
συνήθως μόνο στις διαπιστώσεις.
Όταν αρχίζει η Επανάσταση του 1821, διαπιστώνουμε από τη μια μεριά τον ηρωισμό του λαού και από
την άλλη, σχεδόν αμέσως, την τεράστια αδυναμία να συγκροτηθεί μια πολιτική κοινωνία. Την επομένη
της πτώσης της Τριπολιτσάς αρχίζουν οι εμφύλιοι πόλεμοι.
Η συγκρότηση ενός λαού σε πολιτική κοινωνία δεν είναι δεδομένη, δεν είναι κάτι που χαρίζεται,
αλλά κάτι που δημιουργείται. Μπορούμε απλώς να διαπιστώσουμε ότι, όταν απουσιάζει μια τέτοια
δημιουργία, τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης κατάστασης διατηρούνται ή αλλάζουν μόνο μορφή.
Μπορείτε να μου εξηγήσετε εσείς, γιατί οι Έλληνες, που σκοτώνονταν εννέα χρόνια, για να
απελευθερωθούν από τους Τούρκους, θέλησαν αμέσως μετά ένα βασιλιά; Και γιατί, αφού έδιωξαν τον
Όθωνα, έφεραν τον Γεώργιο; Και γιατί μετά ζητούσαν «ελιά, ελιά και Κώτσο βασιλιά»;
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι η στάση απέναντι στην εξουσία. Στην Ελλάδα, μέχρι και σήμερα, το
κράτος εξακολουθεί να παίζει τον ρόλο μιας αρχής ξένης και μακρινής, απέναντι στην οποία είμαστε
ραγιάδες και όχι πολίτες. Δεν υπάρχει κράτος νόμου και κράτος δικαίου, ούτε απρόσωπη διοίκηση που
έχει μπροστά της κυρίαρχους πολίτες. Το αποτέλεσμα είναι η φαυλοκρατία ως μόνιμο χαρακτηριστικό.
Η φαυλοκρατία συνεχίζει την αιωνόβια παράδοση της αυθαιρεσίας
H νομιμοφροσύνη και η αλληλεγγύη έχουν τοπικό ή τοπικιστικό χαρακτήρα, ισχυρότερο συχνά από
τον εθνικό. Βλέπουμε, επίσης, ότι οι πολιτικές κατατάξεις και διαιρέσεις είναι συχνά σχετικές με τα
πρόσωπα των «αρχηγών» και όχι με ιδέες, με προγράμματα, ούτε καν με «ταξικά» συμφέροντα
Σύμφωνα με την παραδοσιακή «αριστερή» άποψη, όλα αυτά τα επέβαλαν η Δεξιά, οι κυρίαρχες τάξεις
και η μαύρη αντίδραση. Μπορούμε όμως να πούμε ότι όλα αυτά τα επέβαλαν στον ελληνικό λαό
ερήμην του ελληνικού λαού;Μπορούμε να πούμε ότι ο ελληνικός λαός δεν καταλάβαινε τι έκανε; Δεν
ήξερε τι ήθελε, τι ψήφιζε, τι ανεχόταν; Σε μιαν τέτοια περίπτωση αυτός ο λαός θα ήταν ένα νήπιο.
Εάν όμως είναι νήπιο, τότε ας μη μιλάμε για δημοκρατία. Εάν ο ελληνικός λαός δεν είναι υπεύθυνος
για την ιστορία του, τότε, ας του ορίσουμε έναν κηδεμόνα. O ελληνικός λαός -όπως και κάθε λαόςείναι υπεύθυνος για την ιστορία του, συνεπώς, είναι υπεύθυνος και για την κατάσταση, στην οποία
βρίσκεται σήμερα.
Δεν δικάζουμε κανέναν. Μιλάμε για ιστορική και πολιτική ευθύνη. Ο ελληνικός λαός δεν μπόρεσε
έως τώρα να δημιουργήσει μια στοιχειώδη πολιτική κοινωνία. Μια πολιτική κοινωνία, στην οποία, ως
ένα μίνιμουμ, να θεσμισθούν και να κατοχυρωθούν στην πράξη τα δημοκρατικά δικαιώματα τόσο των
ατόμων όσο και των συλλογικοτήτων.
Στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει εποχή που ο λαός να έχει επιβάλει, έστω και στοιχειωδώς, τα
δικαιώματά του. Και η ευθύνη,toy εκφράζεται με την ανευθυνότητα της παροιμιώδους φράσης: «εγώ
θα διορθώσω το ρωμέικο;». -Ναι, κύριε, εσύ θα διορθώσεις το ρωμέικο, στο χώρο και στον
τομέα όπου βρίσκεσαι.

Seven Seas Fish Co., Ltd

Αντανακλώντας τις πρόσφατες δηλώσεις ορισμένων Ευρωπαίων
ηγετών έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι Ευρωπαιοι προτιμούν
να λιμοκτονήσουν τους Έλληνες από το να μείωσουν το φορτίο του
Ελληνικου χρεους.
Η εθελοντικη πραγματική μείωση του χρέους -εάν ποτέ γινει και η ελπίδα που υπαρχει οτι μεχρι τελους του χρονου μπορεί
πραγματοποιηθει , ισως μπορεί να δικαιολογει την Ελλάδα να
παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Η αναγκαστική
επιλογή να λιμοκτονήσουν Έλληνες σε θάνατο προκειμένου οι
πιστωτές να πάρουν τα χρήματά τους πίσω το συντομότερο δυνατόν
μπορεί επισης να δικαιολογει την Ελλάδα να βάλει στο τραπέζι την
περίπτωση ενός εθελοντικου Grexit, όπως η Βρετανία έκανε με το
Brexit.
Τα προβλήματα που αναμένεται να αντιμετωπησει ο Ελληνικος
λαος από την τολμηρή ενεργεια του Grexit φαίνονται όλοενα
και περισσότερο να μην είναι πολύ χειρότερα από την παρουσα
καταδικη των Έλληνων σε θάνατο απο πεινα. Η επανέκδοση της
νέας δραχμής μπορεί να μην είναι τόσο άσχημη, αν οι Έλληνες
πρόκειται οθτως και αλλοιως σε κάθε περίπτωση
να υποφερουν τα μεγιστα. Τα χοντροκεφαλοι Ευρωπαίοι που
παίζουν ασυνηθιστα σκληρο παιχνιδι με την Ελλάδα αυτή τη
στιγμή, θα παρουν πισω μηδεν από τα δανεισμενα χρήματά τους
υστερα απο ενα επαναστατικο Grexit. Θα πρέπει να ξανασκεφτούν
την υπόθεση και να δοθν οτι η καλύτερη γι ‘αυτούς επιλογή ειναι
η μείωση του χρέους της Ελλάδος. Η Ελλάδα μπορεί να είναι
πολύ μικρό κρατος στην οντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
κανείς δεν πρεπει να υποτιμα τις δευτερογενείς επιπτώσεις μιας
επαναστατικής Grexit και του «Αρνούμαι να πληρώσω» αμεσως
μετα το Brexit. Κατι τετοιο θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για την
ενότητα της ΕΕ.
Η Γερμανία και η Μέρκελ και ιδιαίτερα Σόιμπλε χρειάζεται
έναν έπανελεγχο της πραγματικότητας. Σταματήστε να πιέζεται
αλλο την Ελλάδα, έχετε φτάσει το όριο σας και θα πρέπει να το
γνωρίζετε . Μην υποτιμάτε τους Έλληνες, γιατι αν ανταποδωσουν
με επαναστατικο κτυπημαGrexit θα είναι πολυ χειρότερο από την
τωρινη επιλογή της μείωσης του χρέους.
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12411 Vulcan Way, Richmond BC V6V 1J7
Tel:604-247-1266 Fax:604-247-1225
Info@7seas.ca
www.7seas.ca

Για χονδρικές παραγγελίες τηλεφωνήστε στο Γιάννη Χήρα τηλ: 604-828-5772
Ο Γιάννης Χήρας είναι στο εμπόριο και ιδίως στα ψάρια από το
1967. Εκτός από το εργοστάσιο που γίνονται όλες οι χονδρικές
συναλλαγές και βρίσκεται στο Ρίτσμοντ, έχει και δυο καταστήματα
λιανικής πώλησης ψάρια,ποικιλίες θαλασσινά, γνήσιο ελαιόλαδο,
ελιές, και άλλα ελληνικά προϊόντα.

Θα βρείτε όλα τα τοπικά και άλλα εισαγώμενα ψάρια,

Halibut,Petrale Sole,Dover Sole,Rock Sole, Black Cod (Sablefish),Ling
Cod,Pacific Cod,Herring,Sardines, Perch,Rockfish,Albacore Tuna.
ΣΟΛΟΜΟΙ:Spring,Coho,Atlantic,Chum,Pink,Rainbow Trout,Arctic
Char,Sockeye. Smoke Salmon.
ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ:Ahi Tuna,Marlin,Swordfish,Mahi Mahi,Chilean Seabass

Τα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα
είναι ανώτερα ποιοτικά από τα άλλα, τα
συμβατικά προϊόντα, για πολλούς λόγους.
Ταιριάζουν σε μια υγιεινή διατροφή, και
δη ελληνική-μεσογειακή, θωρακίζοντας
την καλή υγεία των ανθρώπων. «Είσαι ό,τι
τρως», που έλεγαν και αρχαίοι Έλληνες.

Pacific Oyster,Clams,Mussels,Baja Scallops,Octopus,Squid

(Todarodes/Loligo/Neon) - Blue Crab,Atlantic Lobster,Warm Water Lobster,Shrimp.White Vannamei Prawns,Natural Sea Tiger Prawn,Dungeness
Crab,King Crab

SPECIAL
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

3L

EXTRA LARGE

Τα 2 κιλά $15.00
160 gm
Μια κάσα με 24 κουτιά Wild
Samon Sockeye SALES $49.00

Γνήσιο ελληνικό ελαιόλαδο Extra Virgin
SALE: 1 c/s (6 tins x 3 Ltrs)

$145.00

Δωρεά μεταφορά μέσα στο Βανκούβερ
για 5 κιβώτια και πάνω.

Λιανικής πώλησης καταστήματα
7Seas Fish Market

(Kitsilano Specials)

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

7Seas Fish Market

(White Rock/South Surrey Specials)

2990-152 Street, Surrey, BC
Tel:604-541-8558
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΠΠΟΤΗΣ
Συγγραφέας: Τζένη Κουτσοδημητροπούλου
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Ο Αντώνιο θέλει τόσο πολύ να
γίνει ιππότης. Άκουγε ιστορίες και
φανταζόταν τον εαυτό του να καλπάζει
με το άλογο του φορώντας την
αστραφτερή πανοπλία του. Πιστός
σύντροφός του ο Μαυρίκιος, η
ταραντούλα του.
Όμως ο Αντώνιο φοβάται το σκοτάδι.
Πώς θα γίνει ιππότης αν φοβάται το
σκοτάδι; Σε ένα πάρτι που πηγαίνει
όμως καταλαβαίνει πολλά. Δεν είναι
κακό να φοβάσαι. Όλοι άλλωστε
κάτι φοβούνται. Αυτό δεν τους κάνει
λιγότερο γενναίους ή λιγότερο άξιους
να λέγονται ιππότες.
Μια γλυκιά ιστορία, γραμμένη και ζωγραφισμένη, με χιούμορ κι
ευαισθησία. Μια ιδανική ιστορία καληνύχτας. Γιατί μόλις σβήσει
το φως και κλείσουν τα μάτια, ονειρεύεσαι τον εαυτό σου με
την πανοπλία σου. Και με τέτοια πανοπλία σίγουρα μπορείς να
νικήσεις τον οποιοδήποτε φόβο.
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΕΙΡΑΤΗΣ
Συγγραφέας: Ιουλία Κωστοπούλου
Εικονογράφηση: Πετρούλα Κρίγκου
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Ο γκρίζος αφρικανός παπαγάλος είναι
ταξιδευτής μεγάλος. Μεγάλος είναι όμως κι
ο καημός του. Ενώ όλοι οι άλλοι πάνω στο
καράβι είναι πειρατές, εκείνος είναι ένας
απλός παπαγάλος. Και δεν είναι μόνο αυτό.
Αγαπά μια πειρατίνα όμορφη με κόκκινες
μπούκλες. Πώς θα τον κοιτάξει; Πώς θα
ενδιαφερθεί για έναν απλό παπαγάλο; Ο
ήρωας της ιστορίας δεν το βάζει κάτω.
Προσπαθεί ξανά και ξανά. Μέχρι που
ανακαλύπτει πως είναι διαφορετικός και γι’
αυτό ακριβώς μοναδικός.
Ένα βιβλίο για τη διαφορετικότητα. Μόνο αν αγαπήσεις εσύ
πρώτος τον εαυτό σου, θα σε αγαπήσουν και οι άλλοι.
Μια τρυφερή ιστορία καληνύχτας από μια πρωτοεμφανιζόμενη,
αλλά πολλά υποσχόμενη, συγγραφέα.

ΠΟΙΗΜΑ
Μη λυπηθείς
Όταν θα ρθεί η βροχή μου
Σαν υψωθεί η προσευχή μου στα ουράνια
Τη στιγμή που θα ανοίγω τα βήματα στο χορό
Εσύ να μην κλάψεις
Καμία συγκίνηση μη νιώσεις
Κι αν στα χέρια σου ακούμπησα τα περιστέρια μου
μη λυπηθείς για τα ψίχουλα που δεν έριξες.
Όταν φλόγες τυλίξουν το κορμί μου
Την ώρα που το πνεύμα μου δέσμιο θα κυκλοφορεί
Τη στιγμή που θα γκρεμίζομαι απ’ την κορυφή της
αγάπης
Εσύ μην τρομάξεις
Καμιά λαχτάρα μη νιώσεις
Κι αν στα πόδια σου έφερα τον Παράδεισο
μη λυπηθείς που προτίμησες τον Άδη.
Έπαινο στο Διαγωνισμό ΒΡΑΥΡΩΝΙΑ 2016
Ομοσπονδία Εξωραϊστικών και Εκπολιτιστικών
Συλλόγων Αρτέμιδος - Σπάτων
Σάββατο 1 Οκτωβρίου

Χριστίνα Γαλιάνδρα Strada

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
Αποκλειστική χρήση κοινού πράγματος από έναν κοινωνό
Γράφει η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Χρ. Μήλιου*
Όταν περισσότεροι από ένας είναι ιδιοκτήτες
ενός ακινήτου, ονομάζονται συγκύριοι αυτού
ή κοιωνοί και το ακίνητο θεωρείται «κοινό»,
γι’αυτό και οι σχέσεις τους διέπονται από τις
διατάξεις της κοινωνίας, δηλαδή της χρήσης του
κοινού πράγματος. Συγκύριος με ίσα δικαιώματα
είναι και αυτός που έχει το 1% του ακινήτου και
αυτός που έχει το 99% αυτού.
Σε περίπτωση αποκλειστικής χρήσης του κοινού
πράγματος από έναν από τους κοινωνούς ή
συγκύριους, δικαιούνται οι υπόλοιποι, και αν δεν
πρόβαλαν αξίωση σύγχρησης, να απαιτήσουν
από αυτόν, που έκανε αποκλειστική χρήση
του κοινού, ανάλογη προς το ποσοστό του
δικαιώματος τους μερίδα από το όφελος (καρπούς και γενικότερα ωφελήματα) που αυτός αποκόμισε ή εξοικονόμησε
και το οποίο συνίσταται στην αξία της επιπλέον ιδανικής του μερίδας χρήση του κοινού. Ειδικότερα προκειμένου
περί αστικού ακινήτου, το όφελος αυτό συνίσταται στην κατά το χρόνο της αποκλειστικής χρήσεως μισθωτική αξία
της μερίδας των εκτός χρήσεως κοινωνών, η οποία δεν αποτελεί μίσθωμα, αφού δεν υπάρχει μισθωτική σχέση, αλλά
αποδοτέα ωφέλεια ως αποζημίωση.
Η σχετική αξίωση γεννιέται από μόνο το γεγονός της αποκλειστικής χρήσης του κοινού πράγματος από έναν των
κοινωνών, δεν αποκλείεται όμως να ανακύπτει παράλληλα και ευθύνη του ως κακόπιστου νομέα ή και αδικοπρακτική
ευθύνη του αν παράνομα και υπαίτια εμπόδισε τη σύγχρηση του κοινού πράγματος από τους λοιπούς κοινωνούς ή
πολύ περισσότερο αν τους απέβαλε από τη συννομή του κοινού.
Κατά τα λοιπά ο τρόπος που ο κοινωνός χρησιμοποίησε αποκλειστικά για λογαριασμό του το κοινό πράγμα είναι
κατ’ αρχήν αδιάφορος και μπορεί αυτός να το έχει εκμισθώσει ή να το έχει χρησιδανείσει σε άλλον ή να το έχει
ιδιοχρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή έστω και διατηρώντας αυτό αδρανές ή προκειμένου για ακίνητο
διατηρώντας το κλειστό και ανεκμετάλλευτο, εφόσον με τον τρόπο αυτό αποκλείει στην πράξη τη σύγχρηση των
λοιπών κοινωνών και ο ίδιος έχει οποτεδήποτε την ευχέρεια να το εκμεταλλευτεί κατά την κρίση και το συμφέρον του.
Στην προκειμένη περίπτωση το δικαστήριο δέχθηκε τα εξής: Ο ενάγων και ο εναγόμενος είναι συγκύριοι και συννομείς
σε ποσοστό 70% ο πρώτος (ενάγων) και 30% ο δεύτερος (εναγόμενος), εξ’ αδιαιρέτου ενός ισογείου διαμερίσματος.
Στο εν λόγω διαμέρισμα διαμένει από εικοσαετίας περίπου ο εναγόμενος μαζί με τον πατέρα του, χωρίς να έχει
καταβάλει στον ενάγοντα, κανένα ποσό ως αποζημίωση χρήσης. Για το λόγο αυτό ο ενάγων άσκησε εναντίον του
εναγομένου, αγωγή με την οποία του ζητούσε να του καταβάλει αποζημίωση χρήσης για 4 μήνες συνολικού ποσού
1.755,60 ευρώ. Επί της άνω αγωγής εκδόθηκε απόφαση του Δικαστηρίου η οποία επιδίκασε στον ενάγοντα το άνω
ποσό. Αποδείχτηκε περαιτέρω ότι ο εναγόμενος και μετά έκανε αποκλειστική χρήση του επίκοινου διαμερίσματος
χωρίς να έχει καταβάλει στον ενάγοντα οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση για τη χρήση του. Η μηνιαία μισθωτική
αξία του διαμερίσματος αυτού, λαμβανομένου υπόψη ότι λόγω της ανωφέρειας της οδού …………. βρίσκεται σε
χαμηλότερο επίπεδο από το δρόμο και το πεζοδρόμιο, καθώς και της παλαιότητας αυτού (έτος κατασκευής του 1965)
και των μισθωτικών συνθηκών που επικρατούσαν τότε στην περιοχή, για το έτος 2009 ανέρχονταν, κατά την κρίση του
Δικαστηρίου και σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής σε εννέα (9) ευρώ ανά τ.μ. ήτοι στο ποσό
των 684,00 ευρώ (76.τμ.Χ9 ευρώ) και το ποσοστό του ενάγοντος στα 478,80 ευρώ (684,00 ευρώ Χ 70%). Συνεπώς
για το χρονικό διάστημα από 26-07-2009 μέχρι 26-12-2009 η ανάλογη αποζημίωση που αντιστοιχεί στη μερίδα του
ενάγοντος επί του κοινού (διαμερίσματος) ανέρχεται στο ποσό των (478,80 ευρώ Χ 5 μήνες)=2.394,00 ευρώ. Για
το έτος 2010 η μηνιαία μισθωτική αξία του διαμερίσματος παρέμεινε η ίδια ήτοι στο ποσό των εννέα (9) ευρώ ανά
τ.μ. ήτοι στο συνολικό ποσό των 684,00 ευρώ και το ποσοστό του ενάγοντος στα 478,80 ευρώ. Συνεπώς για το
χρονικό διάστημα από 27-12-2009 έως 26-12-2010 η ανάλογη αποζημίωση που αντιστοιχεί στη μερίδα του ενάγοντος
ανέρχεται στο ποσό των 5.745,60 ευρώ (478,80 ευρώ Χ 12 μήνες). Ακολούθως, λόγω της οικονομικής κρίσης που
αντιμετώπισε η χώρα, η μηνιαία μισθωτική αξία του κοινού διαμερίσματος για το έτος 2011, κατά την κρίση του
Δικαστηρίου και σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής περιορίστηκε στα οκτώ (8) ευρώ ανά
τ.μ. ήτοι στο ποσό των 608,00 ευρώ (76 τ.μ. χ 8 ευρώ) και το ποσοστό του ενάγοντος καθορίστηκε στα 425,60 ευρώ
μηνιαίως (608,00 ευρώ Χ 70%). Συνεπώς η ανάλογη αποζημίωση που αντιστοιχεί στη μερίδα του ενάγοντος για το
χρονικό διάστημα από 27-12-2010 έως 26-12-2011 επί του κοινού διαμερίσματος ανέρχεται στο ποσό των 5.107,20
ευρώ (425,60 ευρώ Χ 12 μήνες). Τέλος κατά την κρίση του Δικαστηρίου η μισθωτική αξία του άνω διαμερίσματος για
το έτος 2012, λόγω και της συνεχώς επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης ανήλθε στο ποσό των επτά (7) ευρώ, ήτοι στο
συνολικό ποσό των 532,00 ευρώ και το ποσοστό του ενάγοντος καθορίστηκε στα 372,40 ευρώ μηνιαίως.
Συνεπώς η ανάλογη αποζημίωση που αντιστοιχεί στη μερίδα του ενάγοντος για το χρονικό διάστημα από 27-12-2011
έως 26-12-2012 επί του κοινού διαμερίσματος ανέρχεται στο ποσό των 4.468,80 ευρώ (372,40 ευρώ Χ 12 μήνες).
Αποδείχτηκε περαιτέρω ότι ο εναγόμενος δεν κατέβαλε στον ενάγοντα ποτέ αποζημίωση για την αποκλειστική χρήση
από τον ίδιο του κοινού διαμερίσματος τους και ειδικότερα κατά το μερίδιο που αναλογεί στον ενάγοντα. Κατόπιν
αυτών το όφελος του εναγόμενου από την αποκλειστική χρήση του κοινού διαμερίσματος από 26-07-2009 έως 26-122012 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 17.715,60 ευρώ (2.394,00 + 5.745,60 + 5.107,20 + 4.468,80).
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω έγινε δεκτή η αγωγή και υποχρεώθηκε ο εναγόμενος να καταβάλει στον ενάγοντα το
ποσό των δεκαεφτά χιλιάδων εφτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (17.715,60 ευρώ), με το νόμιμο τόκο
από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.
Αναστασία Χρ. Μήλιου
Δικηγόρος παρ’Εφέταις Αθηνών
Λεωφ. Μεσογείων 403, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 213-0338950, 6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, www.legalaction.gr
fb: Αναστασία Μήλιου

Παράκληση για να σταματήσει η ανομβρία στο νησί μας
Ρόδος 31 Οκτωβρίου 2016

Παράκληση προκειμένου να
σταματήσει η ανομβρία στο νησί
μας πραγματοποιήθηκε στον
Προφήτη Ηλία στην Σάλακο πριν
απο λίγη ώρα.
Κάτοικοι των γύρω χωριών
πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί
ανάβαση στον Προφήτη Ηλία,
όπου και πραγματοποίησαν την
παράκληση.
Η παρατεταμένη ανομβρία στο νησί
της Ρόδου, έχει ανησυχήσει τους κατοίκους, που βλέπουν τις καλλιέργιές τους να καταστρέφονται
ενώ παράλληλα σε πολλά χωριά για αρκετές ώρες οι κάτοικοι μένουν χωρις νερό.
Πηγή : Rodiaki.gr

OCTΟΒΕΡ 28th 1940 the GREEK
Contribution to winning the second
world war.
Churchill once commented on the Greek miracle of the 28th of October and the epic victory in the Albania front that “from now on
we will say not that the Greeks fight as heroes but the heroes fight like Greeks”
Alas, all was proven to be empty words as the legendary duplicity of British politics (divide and conquer) short changed Greece and after the
war Cyprus was not delivered as it should have and promised to the mother Greece .

Η Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν η μόνη χώρα που αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τους
στρατούς τεσσάρων χωρών ταυτόχρονα. Αλβανία, Ιταλία, Γερμανία, Βουλγαρία.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (σε μέρες)
Ελλάδα 219, Νορβηγία 61, Γαλλία 43 (η υπερδύναμη της εποχής), Πολωνία 30, Βέλγιο 18, Ολλανδία 4, Γιουγκοσλαβία 3, Τσεχοσλαβακία 0,
Λουξεμβούργο 0, Δανία 0, ( Οι Δανοί παραδόθηκαν σ’ έναν μοτοσικλετιστή του Χίτλερ που μετέφερε αίτημα του Χίτλερ, στο Δανό Βασιλιά
για διέλευση του Ναζιστικού στρατού. Ο Δανός Βασιλιάς για να δείξει την υποταγή του, παρέδωσε το στέμμα του στο μοτοσικλετιστή για
να το πάει στο Βερολίνο και στο Χίτλερ...)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΙΣ ΔΥΜΑΜΕΙΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
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Η γερμανική σημαία
αναρτήθηκε μόνο μετά την
πλήρη απόσυρση του ελληνικού
στρατού.
Ένας γερμανός αξιωματικός
της Πολεμικής Αεροπορίας
δήλωσε στο διοικητή της
ομάδας μεραρχιών ανατολικής
Μακεδονίας, υποστράτηγο Δέδε,
ότι ο Ελληνικός Στρατός ήταν ο
πρώτος στρατός στον οποίο τα
μαχητικά αεροπλάνα Stuka δεν
προκάλεσαν τον πανικό.
«Οι στρατιώτες σας» είπε, αντί
της μανιώδους φυγής, όπως
έκαναν στη Γαλλία και στην
Πολωνία, μας πυροβολούσαν
από τις θέσεις τους.»
«ΕΠΕΙΔΗ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ,
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ, ΠΟΤΕ ΔΕΝ
ΜΕΤΡΗΣΑΜΕ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ
ΣΤΗ ΜΑΧΗ»
ΑΙΣΧΥΛΟΣ
(Πατέρας της τραγωδίας)

Αλβανοί 1.165, Ιταλοί 8.000, Βούλγαροι 25.000, Γερμανοι 50.000.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Ελλάδα 10%, Σοβιετική Ένωση 2,8%, Ολλανδία 2,2%, Γαλλία 2%, Πολωνία 1,8%, Γιουγκοσλαβία 1,7%, Βέλγιο 1.5 %.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
«Η λέξη ηρωϊσμός φοβάμαι ότι δεν αποδίδει στο ελάχιστο τις πράξεις αυτοθυσίας των Ελλήνων, οι οιποίες ήταν ο καθοριστικός παράγοντας
για τη νικηφόρα έκβαση της κοινής προσπάθειας των εθνών, κατά τη διάρκεια του Β΄ΠΠ, για την ανθρώπινη ελευθερία και την αξιοπρέπεια.
Εάν δεν ήταν η ανδρεία των Ελλήνων και το θάρρος τους, η έκβαση του Β΄ΠΠ θα ήταν ακαθόριστη.»
Winston Churchill
(Παραφρασμένο από μια από τις ομιλίες του στο βρετανικό Κοινοβούλιο στις 24 Απριλίου 1941)
«Λυπάμαι επειδή γερνώ και δεν θα ζήσω πολύ για να ευχαριστήσω τους Έλληνες, των οποίων η αντίσταση ήταν αποφασιστική για το Β΄ΠΠ.»
Joseph Stalin
(Aπό μια ομιλία στο ραδιοσταθμό της Μόσχας στις 31 Ιανουαρίου 1943 μετά από τη νίκη του Stalingrad και τη συνθηκολόγηση της 6ης
γερμανικής στρατιάς υπό τον στρατηγό Von Paulus).
« Εάν οι ρώσοι κατόρθωσαν να προβάλουν αντίσταση στην είσοδο της Μόσχας για να σταματήσουν και να αποτρέψουν το γερμανικό χείμαρρο,
το οφείλουν στους Έλληνες, οι οποίοι καθυστέρησαν τις γερμανικές μεραρχίες, την ώρα που θα μπορούσαν να μας κάνουν να γονατίσουμε.»
Gerorgy Constantinovich Zhoukov
(Στρατηγός του σοβιετικού στρατού: Απόσπασμα τα απομνηνονεύματά του για το Β΄ΠΠ.)
«Ανεξάρτητα από αυτό που οι μελλοντικοί ιστορικοί θα πουν, αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα, είναι ότι η Ελλάδα έδωσε στο
ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΗ ένα αξέχαστο μάθημα, ότι ήταν το κίνητρο για την επανάσταση στη Γιουγκοσλαβία, ότι κράτησε τους Γερμανούς στην
ηπειρωτική χώρα και στην Κρήτη για έξι εβδομάδες, ότι ανέτρεψε τη χρονολογική σειρά όλων των σχεδίων της Γερμανικής Ανώτατης
Διοίκησης και έφερε έτσι μια γενική αντιστροφή ολόκληρης της πορείας του πολέμου και νικήσαμε.»
Sir Robert Antony Eden
Υπουργός Πολέμου και Εξωτερικού της Μεγάλης Βρετανίας 1940-1945, Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας 1955-1957. ( Παράφραση
από μια ομιλία του στο βρετανικό Κοινοβούλιο 24/09/1942)
«Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι η Ελλάδα ανέτρεψε τα σχέδια της Γερμανίας στην ολότητά τους και την ανάγκασε να αναβάλει την επίθεση
στη Ρωσία για έξι εβδομάδες. Αναριωτιόμαστε ποιά θα ήταν θέση της Σοβιετικής Ένωσης χωρίς την Ελλάδα.»
Sir Harold Leofric George Alexander
(Βρετανός στρατηγός κατά τη διάρκεια του Β΄ΠΠ- παράγραση από μια ομιλία του στο βρετανικό Κοινοβούλιο στις 28 Οκτωβρίου 1941).
¨Είμαι ανίκανος να δώσω το κατάλληλο εύρος της ευγνωμοσύνης που αισθάνομαι για την ηρωϊκή αντισταση του λαού και των ηγετών της
Ελλάδας.»
Charles de Gaul
(Από μια ομιλία του στο γαλλικό Κοινοβούλιο μετά από το τέλος του Β΄ΠΠ)
«Η Ελλάδα είναι το σύμβολο της βασανισμένης, ματωμένης αλλά ζωντανής Ευρώπης . Δεν ήταν ποτέ μια ήττα τόσο αξιότιμη για εκείνους που
την υπέστησαν.»
Maurice Schumann Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλάις 1969-1973, μέλος της γαλλικής ακαδημίας 1974.
( Από ένα μήνυμα που απηύθυνε από το BBC του Λονδίνου στους υποδουλωμένος λαούς της Ευρώπης στις 28 Απριλίου 1941, η ημέρα που
ο Χίτλερ κατέλαβε την Αθήνα μετά από έξι μηνών πόλεμο ενάντια στο Μουσσολίνη και έξι εβδομάδες ενάντια στο Χίτλερ).
«Πολεμήσατε άοπλοι και νικήσατε, μικροί ενάντια σε μεγάλους. Σας οφείλουμε ευγνωμοσύνη, επειδή μας δώσατε το χρόνο να υπερσπιστούμε
την πατρίδα μας. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευχαριστούμε.»
Μόσχα, ραδιοσταθμός όταν επιτέθηκε ο Χίτλερ στην ΕΣΣΔ
« Ο Πόλεμος με την Ελλάδα απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο στα στρατιωτικά και ότι πάντα μας περιμένουν εκπλήξεις.»
Benito Mussolini
(Από ομιλία της 10/5/1941)
«Στην 28η Οκτωβρίου 1940 στην Ελλάδα δόθηκε μια προθεσμία τριών ωρών για να αποφασίσει σχετικά με τον πόλεμο ή την ειρήνη, αλλά
ακόμα κι αν δίνονταν τρεις ημέρες ή τρεις εβδομάδες ή τρία έτη, η απάντηση θα ήταν η ίδια. Οι Έλληνες δίδαξαν την αξιοπρέπεια στο
πέρασμα των αιώνων. Όταν όλος ο κόσμος έχασε την ελπίδα του, οι Έλληνες τόλμησαν να αμφισβητήσουν το α΄ττητο του γερμανικού τέρατος.
Υψώνοντας απέναντί του το υπερήφανο πνεύμα της ελευθερίας.»
Franklin D Roosevelt Πρόεδρος ΗΠΑ 1933-1945
Η ηρωϊκή προσπάθεια των Ελλήνων... Ενάντια στην επίθεση της Γερμανίας, αφού νίκησαν τόσο βροντερά τους Ιταλούς στη προσπάθειά
τους να εισβάλουν στο ελληνικό χώμα, γέμισε τις καρδιές των αμερικανών με ενθουσιασμό και κίνησε την συμπάθειά τους.
Franklin D Roosevelt Πρόεδρος ΗΠΑ 1933-1945
Στις 10 Απριλίου 1941, μετά από την ελληνική συνθηκολόγηση με τη Γερμανία, τα βόρεια οχυρά της Ελλάδας παραδίνονται.
Οι Γερμανοί εκφράζοντας το θαυμασμό τους στους Έλληνες στρατιώτες, δήλωσαν ότι είναι τιμημένοι και υπερήφανοι έχοντας ως αντίπαλό
τους έναν τέτοιο στρατό και ζήτησαν να επιθεωρήσει ο Έλληνας διοικητής το γερμανικό στρατό σε μια ένδειξη τιμής και αναγνώρισης!

ΜΕ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
«ΚΥΝΗΓΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ»
Στο «φως» μυστική
στρατιωτική βάση των Ναζί
στην Αρκτική.
Μια άγνωστη στρατιωτική
βάση των Ναζί στην Αρκτική
έφεραν στο «φως» Ρώσοι
επιστήμονες, περίπου 72 χρόνια
μετά από την κατασκευή της.

Σύμφωνα με τη βρετανική
εφημερίδα «Daily Mail»,
οι Ρώσοι ερευνητές βρήκαν
αποθήκες, σκουριασμένες
σφαίρες και άλλα ευρήματα του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Η στρατιωτική βάση
εντοπίστηκε στη νήσο «Γη
της Αλεξάνδρας» και φαίνεται
ότι κατασκευάστηκε το 1942,
ένα χρόνο αφότου ο Αδόλφος
Χίτλερ εισέβαλε στη Ρωσία.
Η κωδική ονομασία της ήταν
«Schatzgraber», δηλαδή
«κυνηγός θησαυρού», και
χρησιμοποιείτο από τους Ναζί
ως μετεωρολογικός σταθμός.
Εγκαταλείφθηκε, όμως, το
1944 όταν οι επιστήμονες
που υπηρετούσαν εκεί
δηλητηριάστηκαν από
κρέας πολικής αρκούδας
και εξέπεμψαν SOS και
διασώθηκαν από γερμανικό
υποβρύχιο.
Όπως αναφέρει η βρετανική
εφημερίδα, μέσα στο καταφύγιο
εντοπίστηκαν περισσότερα
από 500 ευρήματα αλλά και
καλοδιατηρημένα έγγραφα.
Παρότι είναι γνωστό ότι η
στρατιωτική βάση αυτή ήταν
απαραίτητη για τους Ναζί κατά
τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου καθώς βοηθούσε τα
στρατεύματα να προβλέψουν
τον καιρό και να οργανώσουν
τις επιθέσεις τους, ορισμένοι
πιστεύουν ότι η κωδική της
ονομασία δεν είναι τυχαία
και ότι είχε και κάποια άλλη
μυστική αποστολή.
Ειδικοί αναφέρουν ότι δεν
αποκλείεται να αποτελούσε
ορμητήριο για τον εντοπισμό
αρχαίων θησαυρών.
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Ladies Let’s Take Care of
Our Men: Prostate Health

A

s we age, so do our husbands, sons, and brothers. One problem that most every man can count on if he’s lucky enough
to live into his 80s is a prostate condition. This walnut-size
gland encircles the urethra just below the bladder. Its glandular tissue contributes fluid to the semen; muscles within the prostate help
expel semen during ejaculation.
More than 30 million men suffer from prostate conditions, such as
prostatitis, benign prostatic hyperplasia (BPH), and prostate cancer.
The first is more common in younger men; the last two as men grow
older.
Prostatitis, or prostate inflammation, can be a bacterial infection
or a noninfectious condition. Both cause pain with urination and
ejaculation. Bacterial infection can also cause fever, chills, and
muscle aches. Treatment for a bacterial infection is antibiotics, while
the noninfectious treatment ranges from pain relievers to physical
therapy.
For men over 50, prostate enlargement, or BPH, is a concern. About
half of 50 to 60 year olds develop it; and if you’re above 80, the
frequency is nearly 90 percent. It’s noncancerous, but annoying—
causing painful urination and inability to fully empty the bladder.
Medications can help reduce the prostate; sometimes surgery is
needed.
Prostate cancer is the most common cancer in men: About 230,000
cases occur each year. Early symptoms are hard to detect, but can
include difficulty in urinating, as well as blood in the urine. If it’s
caught early, it’s highly treatable. So make sure your man has a yearly checkup. This is usually a digital rectal exam in which the doctor
estimates the size and texture of the prostate gland.
A next step may be the PSA testing and biopsy. In the meantime,
steer your man’s diet in a healthy direction. Onion and garlic is the
operative veggie Garlic, found in one study to improve urine flow
in men with BPH and prostate cancer. Garlic also enhances immune
function and has anti-prostate-cancer activity.
Give kudos to the cranberry. Its antioxidant and anti-inflammatory
substances have been shown to help relieve symptoms of chronic
nonbacterial prostatitis.
Pomegranate. Compounds in this fruit cause prostate cancer cells to
die and also decrease the migration of the cells. One study in men
with prostate cancer showed that none of the patients progressed
to advanced stages while drinking 8 ounces of pomegranate juice a
day.
Plain pomegranate juice is delicious, and just gets better in this
sumptuous smoothie in a a blender mix 2 cups of plain nonfat Greek
yogurt and 8 ounces of pure pomegranate juice. Add 1 frozen,
peeled banana cut into chunks; and ½ cup frozen, sliced strawberries. Fully blend until smooth—enjoy!
Keep your man (and you) happy and healthy.

Αυτό είναι το
μπαχαρικό που
καίει 3 φορές
περισσότερο
λίπος και ρίχνει
τη χοληστερίνη!
Αν προσπαθείτε να χάσετε
βάρος, τότε σίγουρα ακολουθείτε
κάποια δίαιτα και ασκείστε
όσο πιο τακτικά μπορείτε.
Όμως, υπάρχει ένα μυστικό
κρυμμένο στο ντουλάπι της
κουζίνας σας, το οποίο θα σας
βοηθήσει περισσότερο από ό,τι
φαντάζεστε.
Αυτό είναι το κύμινο! Έρευνα
από το πανεπιστήμιο Ιατρικών
Επιστημών Shahid Sadoughi στο
Ιράν, έδειξε ότι το κύμινο όχι
μόνο μειώνει με φυσικό τρόπο το
επίπεδο κακής χοληστερόλης στο
αίμα, αλλά μπορεί να βοηθήσει
το άτομο να κάψει μέχρι και 3
φορές περισσότερο λίπος.
Για τις ανάγκες της έρευνας
οι επιστήμονες εξέτασαν τις
περιπτώσεις 88 υπέρβαρων
ή παχύσαρκων γυναικών, τις
οποίες χώρισαν σε 2 ομάδες.
Και οι δύο ομάδες ακολούθησαν
ισορροπημένη διατροφή και
μείωσαν τις θερμίδες που
κατανάλωναν καθημερινά κατά
500. Αλλά τα μέλη της 2ης
ομάδας, εκτός από αυτό, είχαν
οδηγία να καταναλώνουν 3γρ
κύμινο ανακατεμένο μέσα σε
140γρ γιαούρτι καθημερινά (η
1η ομάδα έτρωγε το γιαούρτι
σκέτο).
Διαπίστωσαν ότι μετά από
3 μήνες, οι γυναίκες που
κατανάλωναν και κύμινο έχασαν
3 φορές περισσότερο ποσοστό
λίπους.
Επίσης, υπήρχαν και άλλα
οφέλη. Τα μέλη της 2ης ομάδας
μείωσαν κατά 23 μονάδες τα
τριγλυκερίδια στο αίμα τους,
ενώ οι γυναίκες στην 1η ομάδα
μόλις 5 μονάδες. Το ίδιο συνέβη
και με την “κακή” χοληστερόλη
(LDL), η οποία μειώθηκε κατά
μέσο όρο σχεδόν 10 μονάδες
στα μέλη της 2ης ομάδας, έναντι
μόλις 0,5 μονάδας στα μέλη της
1ης ομάδας.

SIX Ways Kissing Boosts Your Health
Is there anything sweeter than a smooch with your significant other? For centuries, couples have been locking lips to express their
love. But kissing can do more than boost your bond and spark a
physical connection: It can also lead to some major health benefits.
Read on to learn how puckering up can help reduce stress, ease
aches and pains, and more.
1. Kissing May Reduce Allergy Symptoms
Want to nix the itchy eyes and runny nose this allergy season? You
may want to ditch your over-the-counter fix and go in for a kiss
instead. A study published in 2006 in the Journal of Psychosomatic
Research showed that locking lips with your partner for 30 minutes can reduce allergy symptoms in people with atopic eczema
and mild seasonal allergies.
2. More Cuddling Can Ease Aches and Pains
A little PDA might speed up recovery time for that backache. Research published in 2015 in Current Pharmaceutical Design shows
that oxytocin (the cuddle hormone), which is released when you
kiss and hug your partner, can ease chronic pain. Researchers note
that oxytocin has analgesic (painkilling) properties, as well as the
ability to decrease anxiety and depression, which is often experienced by chronic pain sufferers.
3. Kissing Helps Lower Stress
There’s a reason snuggling up to your partner after a bad day feels
so good: Smooching has been shown to lower levels of cortisol, a
chemical associated with stress.
4. Smooching May Help Keep Your Mouth Clean
It’s not a replacement for a good brushing, but according to some
experts, locking lips may help prevent tooth decay. “Kissing stimulates saliva production, which washes harmful bacteria off your
teeth, lowering the risk of plaque buildup,” explains Joshua Perlman, DMD, a dentist in New York City. And less plaque buildup
may mean fewer cavities.
5. Locking Lips Can Help You Pick the Right Partner
Research published in 2007 in Evolutionary Psychology shows
that kissing may help you assess a mate. When you kiss, you exchange information related to your major histocompatibility complex (MHC), which is a collection of genes associated with your
immune system. The goal is to find a mate who has a different
immune system from yours (to enhance your offspring’s chance
of survival), and kissing can be a good indicator of whether or not
your bloodline is too similar.
6. Kissing, Hugging, or Simply Touching Can Reignite a
Stalled Sex Life
If sex has taken a backseat to babies or household chores, any sort
of physical connection — from kissing to holding hands — can
work wonders to heat things up with your partner again

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
St. George’s Philoptochos Ladies Society
GENERAL MEETING & ELECTIONS
SUNDAY, NOVEMBER 6, 2016
12:30 PM
UPPER HALL OF THE HELLENIC COMMUNITY
CENTRE
“Please come and join this very worthwhile and valued organization!”
****

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
& ΕΛΕΝΗΣ SURREY
Kάθε Κυριακή πωλούν Κουραμπιέδες και Μελομακάρονα
για την ενίσχυση της Κοινότητας.
****
Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan Vancouver
Γενική Συνέλευση Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 στη λέσχη του
συλλόγου.
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016

Greek Orthodox Community of East Vancouver
We hope to see you for all the events, especially our Fall Annual
General Meeting, which will be held on Monday, November 14th
beginning at 7 pm. For more information about the meeting, or to
pay your membership, please call the office during regular business hours. Tel: 604-438-6432

Letter in support of the Ancient Greek Language
Διαμαρτυρία από 191 Έλληνες Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και άλλοι πνευματικοί άνθρωποι διά την
Αρχαία Ελληνική μας γλώσσα.
INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION ( USA)
815 Naudain Avenue.
Claymont, Delaware 19703
U.S.A

October 19, 2016
Προς

Οι υπογράφοντες Έλληνες
Πανεπιστημιακοί Καθηγητές
και άλλοι πνευματικοί άνθρωποι
με κατάπληξη, απογοήτευση
και οδύνη παρακολουθούμε
τη διαρκή υποβάθμιση της
κλασικής παιδείας στο γυμνάσιο
και λύκειο της Ελλάδας,
την οποία συστηματικά
και εμπρόθετα προωθεί το
Υπουργείο Παιδείας.
Μετά την πρωτοφανή
κατάργηση στα λύκεια της
διδασκαλίας του Επιταφίου
που ο Θουκυδίδης αποδίδει
στον Περικλή, δηλαδή ενός
κειμένου το οποίο προσφυώς
έχει χαρακτηριστεί «Ο
διθύραμβος της δημοκρατίας»,
καταφέρονται τώρα στο
γυμνάσιο καίρια πλήγματα κατά
της κλασικής παιδείας:
1. Με την αφαίρεση από
κάθε τάξη μιας εβδομαδιαίας
ώρας διδασκαλίας των Αρχαίων
Ελληνικών.
2. Με την τοποθέτηση
του μαθήματος εκτός των
προαγωγικών και των
απολυτηρίων εξετάσεων στο
γυμνάσιο – ένα μέτρο που
καθιστά τα Αρχαία Ελληνικά
στην κυριολεξία «παρία» του
ωρολογίου προγράμματος και
προοιωνίζεται τη μελλοντική
τυπική, πλέον, κατάργησή τους
ως διδασκόμενου μαθήματος.
Είναι στ’ αλήθεια τραγικό να
αναγνωρίζουν ομόφωνα οι
ξένοι την τεράστια συμβολή
της κλασικής παιδείας στη
διαμόρφωση του πολιτισμού
της Δύσης και την ίδια στιγμή
να μεθοδεύεται ο οριστικός
ενταφιασμός της παιδείας
αυτής στην ίδια τη γενέθλια
χώρα της! Με κίνδυνο, λοιπόν,
να υποχρεωθούμε στην
επανάληψη κοινοτοπικών αλλά

αδιαφιλονίκητων αληθειών, ας
μας επιτραπεί να επισημάνουμε
τα εξής.
Στα αρχαία ελληνικά κείμενα
διατυπώνονται κατά τρόπο
καίριο και σαφή τα μεγάλα
ανθρώπινα προβλήματα και
συλλαμβάνονται οι αξίες
που κατοχυρώνουν την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Όποιος «ζυμώνεται» με την
αρχαία γραμματεία, στην οποία
παρακολουθούμε τη σταδιακή
επικράτηση και κυριαρχία του
λόγου έναντι του μύθου, τείνει
να αντιμετωπίζει άφοβα την
αλήθεια, συγκινείται από τις
εκφάνσεις του ωραίου, εθίζεται
στην τήρηση του μέτρου,
ασκείται στην αυτογνωσία
και τον αυτοσεβασμό,
μυείται στην απορία και την
έρευνα και ενστερνίζεται το
ιδεώδες της ελευθερίας. Αν οι
διανοούμενοι και οι φιλόσοφοι
σε διεθνές επίπεδο ξεκινούν
από την αρχαία γραμματεία
και επιστρέφουν διαρκώς σ’
αυτήν για να ανανεώσουν τις
πηγές της έμπνευσής τους, αυτό
συμβαίνει, γιατί η συγκεκριμένη
γραμματεία αποτελεί πρώτης
τάξεως αγωγή σκέψης και
ήθους. Αυτά όλα βέβαια
ισχύουν κατά μείζονα λόγο
για τον Έλληνα μαθητή και
σπουδαστή, του οποίου η εθνική
συνείδηση και η πολιτιστική
ιδιοπροσωπία συνδέονται
άρρηκτα με τη ζωντανή και
δημιουργική επικοινωνία με
το γραμματειακό πλούτο
του ελληνικού παρελθόντος
και ειδικότερα της Αρχαίας
Ελλάδας.
Οι αρχαιοελληνικές, όμως,
ιδέες και αξίες συνυφαίνονται
άμεσα με την αρχαία ελληνική
γλώσσα, μέσω της οποίας έχουν
συλληφθεί και διατυπωθεί. Η
εξοικείωση του Έλληνα μαθητή
με την αρχαία ελληνική γλώσσα
είναι πολλαπλά ευεργετική,
γιατί:
1. Συμβάλλει στη «μετά λόγου
γνώσεως» εκμάθηση και
χρήση της Νέας Ελληνικής
(Δημοτικής).
2. Προστατεύει από την εισβολή
στη Νέα Ελληνική ξενόφερτων
όρων και νεολογισμών.
3. Ελαχιστοποιεί τις περιπτώσεις
κακοποίησης της μητρικής
γλώσσας.
4. Καταπολεμά την τάση για
εκφραστική προχειρότητα και
γλωσσική ασυδοσία. Και το πιο
σημαντικό,
5. Καθιστά δυνατή την
εξοικείωση με τις παλαιότερες
μορφές της γλώσσας μας, ώστε
να επιτευχθεί η επικοινωνία με
τη διαχρονική γραμματειακή
παραγωγή της Ελλάδας.
Με αυτά τα δεδομένα,
απευθύνουμε έκκληση στην
πολιτική και την πνευματική
ηγεσία της χώρας να μεριμνήσει
για την ουσιαστική αναβάθμιση
και ενίσχυση των κλασικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Costa) ΠΑΣΧΑΛΗΣ
1950-2016

Πέθανε στο (Μπούρναμπη) Βανκούβερ στις
27 Σεπτεμβρίου 2016. Το τρισάγιο έγινε στον
Ναό των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου την
Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 και η κηδεία του την
Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016. Η ταφή του έγινε
στο κοιμητήριο του Valley View Cemetery,
Surrey. B.C. Στους συγγενείς και φίλους του
εθυχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

www.professors-PhDs.com.
Mail: IHAHellas@gmail.com

Τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλο
Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος
κ. Αλέξη Τσίπρα
κ. Πάνο Καμμένο, Πρόεδρο
των ΑΝΕΛ, του κόμματος της
συγκυβέρνησης
Τον Υπουργό Παιδείας κ. Νίκο
Φίλη
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Αρχηγό
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
Αρχηγούς όλων των Πολιτικών
Kομμάτων
Όλα τα μέλη της Βουλής των
Ελλήνων
Την Ακαδημία Αθηνών
Την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας
της Ελλάδας
Τα Ελληνικά Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Τις Ελληνικές Φιλολογικές
Ενώσεις (Εταιρεία Ελλήνων
Φιλολόγων, Πανελλήνια Ένωση
Φιλολόγων).
Τις εκπαιδευτικές
συνδικαλιστικές οργανώσεις
ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ.
Τους εκπροσώπους της
πνευματικής ζωής της χώρας

ΠΕΝΘΗ
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σπουδών στην ελληνική
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η
Αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι
το έδαφος στο οποίο ή Νέα
Ελληνική ριζώνει και ανθοφορεί
και όχι ο αντίπαλος της Νέας
Ελληνικής. Καλούμε επομένως
και τις Ελληνίδες και τους
Έλληνες φιλολόγους να βάλουν
με τον εαυτό τους και με την
παιδεία του τόπου ένα ιστορικό
στοίχημα: επιστρατεύοντας το
πάθος, τον ενθουσιασμό, την
έμπνευση, την ευρηματικότητα,
το ταλέντο και το μεράκι που
διαθέτουν, να εισαγάγουν
αλλαγές στην διδασκαλία των
Αρχαίων Ελληνικών με σκοπό
να εμπνεύσουν στους μαθητές
τους την αγάπη και το σεβασμό
για το μάθημα, συμβάλλοντας
έτσι στην παιδευτική ανάκαμψη
και την πολιτιστική αναγέννηση
της χώρας.
Οφείλουμε, επί τέλους να
συνειδητοποιήσουμε ότι σε μια
χώρα με υπογεννητικότητα,
οξύτατη οικονομική κρίση,
μαζική μετανάστευση νέων
επιστημόνων στο εξωτερικό και
εισροή χιλιάδων μεταναστών
και προσφύγων, η μεθοδευμένη
αποκοπή των Ελλήνων
μαθητών από την αρχαία
ελληνική γλώσσα είναι για την
παιδεία του τόπου ένα είδος
πολιτιστικής γενοκτονίας,
που μακροπρόθεσμα θέτει σε
κίνδυνο την ίδια την εθνική
επιβίωση του ελληνισμού.
Αντίθετα, αν για την πολλαπλά
χειμαζόμενη Ελλάδα ο
τουρισμός θεωρείται η «βαριά
βιομηχανία» της, η ζωντανή
σύνδεση των Ελλήνων
μαθητών με την αρχαία
ελληνική γλώσσα, καθώς και
με τον αξιακό και το νοηματικό
πλούτο της αρχαίας ελληνικής
γραμματείας, αποτελεί την
ιδανικότερη αμυντική θωράκιση
του ελληνισμού και μία από
τις βασικότερες προϋποθέσεις
για πολιτιστική και εθνική
αναγέννηση της χώρας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Tommy» TAΡΑΒΙΡΑΣ
1933-2016
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 14 Οκτωβρίου 2016, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΡΑΒΙΡΑΣ (Tommy), γεννήθηκε στο χωριό Μαλάματα. Το
τρισάγιο έγινε την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 στην εκκλησία των
Αγίων Νικολάου-Δημητρίου 4541 Boundary Road. H κηδεία
του έγινε τν Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 στον Ναό των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου και η ταφή του στο κοιμητήριο του Forest
Lawn Memorial Park. Στη σύζυγό του, στα παιδιά του, στα αδέλφια
του,στα ανήψια του και σ’ όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
ΔΙΑΜΑΝΤΟ ΣΠΑΘΗΣ
1933-2016
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 22 Οκτωβρίου
2016, η ΔΙΑΜΟΝΤΟ ΣΠΑΘΗ. Το τρισάγιο έγινε
στον Ναό του Αγίου Γεωργίου την Τετάρτη 26
Οκτωβρίου 2016. Η κηδεία έγινε την Πέμπτη 27
Οκτωβρίου 2016 στον Ναό του Αγίου Γεωργίου.
Στον σύζυγό της Λάμπρο, στα παιδιά της Τίνα
(Πήτερ), Αγγελο (Σοφία) και στα τέσσερα
εγγονάκια της Δήμος, Αλίκη, Αμανντα και Bruce,
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

FOR SALE
One burial plot for sale at Forest Lawn Memorial Park
(Ascension Section) Hellenic section. This is a sold out area
and the second part to the Hellenic section. Located by
road on top. Feet away from road. Easy access.
One casket. Greek Orthodox faith. 3789 Royal Oak Avenue
Burnaby, British Columbia $16,000.00
Prime Location
Please Call Maria @ 778-389-0452

Ας πάψουμε να πριονίζουμε
εμείς οι ίδιοι το πολιτιστικό
κλαδί στο οποίο ακουμπάμε ως
έθνος.
Οι καιροί δεν επιτρέπουν να
«παίζομεν εν ου παικτοίς».
Ο καθένας ας αναλάβει τις
ευθύνες του και ας εκπληρώσει
το χρέος του.
Οι υπογράφοντες: (ΠΗΓΗ:
www.professors-PhDs.com/ )
1.- Τάρταρης Χρίστος,
Διδάκτωρ Παιδαγωγικής, Member of New York Academy of
Sciences, and , Member of Societa di Storia Patria per la Puglia
sez. Di Tricase. ΕΛΛΑΣ
Και άλλων 190 που λόγω
περιορισμένου χώρου δεν
δημοσιεύουμε.

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

Canada and EU sign historic trade agreement during EU-Canada Summit
CETA is a modern, progressive trade
agreement that, when implemented,
will generate billions of dollars
in bilateral trade and investment,
provide greater choice and lower
prices to consumers, and create
middle class jobs in many sectors
on both sides of the Atlantic. Both
Canada and the EU are committed
to bringing CETA into force as soon
as possible.

Prime Minister Justin Trudeau, European Commission President Jean-Claude
Juncker and European Council President Donald Tusk sign the Comprehensive
Economic and Trade Agreement (CETA) during the European Union-Canada Leaders’
Summit in Brussels, Belgium.

Brussels, Belgium - October 30,
2016- Canada is committed to deepening trade and investment links
with new and traditional partners.
Negotiating trade agreements, such
as the Canada-European Union
(EU) Comprehensive Economic
and Trade Agreement (CETA), will
benefit Canadians, create new job
opportunities, and help to grow the

middle class and those working hard
to join it.
In keeping with these objectives,
Prime Minister Justin Trudeau,
together with Donald Tusk, President of the European Council, and
Jean-Claude Juncker, President of
the European Commission, signed
CETA during today’s European
Union-Canada Leaders’ Summit.

The leaders also signed the Strategic
Partnership Agreement (SPA),
which will enhance cooperation
in important areas such as energy,
environment and climate change,
migration and peaceful pluralism,
counter-terrorism and international
peace and security, and effective
multilateralism.
CETA is the product of hard work,
frank negotiations, and a common
commitment – by the Prime Minister, the Minister of International
Trade, and countless Canadian public servants – to a strong Canada-EU
partnership.

“The signing of CETA is a historic
occasion. This modern and progressive agreement will reinforce the
strong links between Canada and the
EU, and create vast new opportunities for Canadians and Europeans
alike—opening new markets for our
exporters, offering more choices
and better prices to consumers, and
forging stronger ties between our
economies.”
– Rt. Honourable Justin Trudeau,
Prime Minister of Canada
“The Canada-EU partnership is
based on shared values, a long history of close cooperation, and strong
people-to-people ties. The signing of

CETA and the SPA sets the stage for
even deeper relations in the future
which will bolster the middle class
on both sides of the Atlantic.”
– Rt. Honourable Justin Trudeau,
Prime Minister of Canada
“CETA will offer significant benefits
for most sectors of the Canadian
economy, from fishermen in Newfoundland and Labrador, to aerospace workers in Quebec, and from
people assembling automobiles in
Ontario, to forest industry workers
in British Columbia to miners in the
Northwest Territories.”
– Rt. Honourable Justin Trudeau,
Prime Minister of Canada

Ο σέξι εύζωνας της παρέλασης που έγινε viral!
Με την κάμερα της κρατικής τηλεόρασης να μην φεύγει από πάνω του, ένας νεαρός τσολιάς έκλεψε την παράσταση φέτος στην Θεσσαλονίκη.Ο γαλανομάτης τσολιάς με το
αγέρωχο βλέμμα δεν έφευγε από τα πλάνα των δεκτών μας, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κάνει το γύρο του Διαδικτύου παίρνοντας τον τίτλο του πιο σέξι τσολιά για φέτος!

