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Ποιος Έλληνας διορίστηκε αναπληρωτής Statement by the Prime
Minister of Canada to mark
βοηθός του Τραμπ στο Λευκό Οίκο
the New Year

4 Ιανουαρίου 2017
Στην θέση του αναπληρωτή βοηθού
του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
διορίστηκε ο ομογενής Τζορτζ
Τζιτζίκος, όπως ανακοίνωσε το
βράδυ της Τετάρτης το γραφείο
Τύπου της ομάδας που έχει
αναλάβει την μεταβίβαση των
εξουσιών.

December 31, 2016

Ο ομογενής θα αναλάβει τα νέα
καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου,
ημέρα κατά την οποία αναλαμβάνει
τα καθήκοντά του στον Λευκό Οίκο
ο Ντόναλντ Τραμπ.
O Τζορτζ Τζιτζίκος είχε αναλάβει τον ρόλο του διευθυντή επιχειρήσεων της εκστρατείας του Τραμπ και ήταν
ένας από την αρχική πενταμελή ομάδα που χειριζόταν την πολυτάραχη και σκληρή προεκλογική εκστρατεία του
υποψηφίου του ρεπουμπλικανικού κόμματος.
Αυτοδημιούργητος με δική του εταιρεία
Αυτοδημιούργητος, έχει τη δική του εταιρεία, εμπνευσμένη από Ελλάδα με την ονομασία Telion που ειδικεύεται
στη στρατηγική επικοινωνία, την διαχείριση κρίσεων και τις επιχειρήσεις πολιτικής.
Είχε τον πρώτο λόγο επί της 8ετούς προεδρίας του George W. Bush στον Λευκό Οίκο (2001-2009), ανέλαβε την
προεκλογική εκστρατεία ΜακΚέιν-Πέιλιν το 2008, την εκστρατεία του Μιτ Ρόμνεϊ (2012), ενώ είχε αναλάβει εκ
μέρους της πετρελαϊκής BP την εκπροσώπηση στα μέσα ενημέρωσης, μετά το ατύχημα στην εξέδρα εξόρυξης
πετρελαίου Deepwater Horizon στον Κόλπο του Μεξικού.
«Ο κύριος Τραμπ έχει κινητοποιήσει τη χώρα με έναν τρόπο. Είναι συναρπαστικό να συμμετέχω σε όλο αυτό και να
βλέπω τον ενθουσιασμό του πλήθους» είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Τζορτζ Τζιτζίκος.

Φουντώνει
το ρεύμα
υπέρ της
δραχμής

he Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement to mark the New Year:

“Happy New Year, everyone.
“Tonight is 150 years in the making, and a once-in-a-lifetime
opportunity to ring in the New Year together. From coast to coast
to coast, spectacular events are planned to usher in Canada’s
150th birthday.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ! – ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΥΡΩ. 53% ΥΠΕΡ
ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ, 38% ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΥΡΩ, 19% ΔΕΝ ΞΕΡΩ – ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ.
Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

From a dream...to a dream home!
Βήμα-βήμα προς ηο ζπίηι ηων ονείρων ζας!
For all your mortgage
needs:
> Residential mortgages
> Renovation loans
> Construction loans
> Refinancing
> Renewals

T

Bill V. Thomopoulos
Mortgage Broker

604-512-3354

Bill.Thomopoulos@mtgarc.ca
www.MortgagesByBill.ca

Σηεγαζηικά δάνεια για
κάθε ζας ανάγκη:
> Αγορά και επιζκεσή
καηοικίας
> Ανέγερζη οικοδομής
> Ανατρημαηοδόηηζης
και ανανεώζεις

“Before we leave 2016 behind, I want to thank you. Over the last
year, we have accomplished a great deal together to strengthen
the middle class and those working hard to join it.
“We cut taxes on middle-class Canadians, and put more money
in the pockets of nine out of ten families through a new, more
generous Canada Child Benefit; we also signed one of the most
progressive free trade deals in history that will benefit Canadians across the country.
“As we mark Canada 150 over the next year, we will honour
the generations of Canadians who have come together to create
opportunities for one another. We will celebrate the courage
and vision of those who came before us, and the hard work and
ambition of Canadians – like you – who have made Canada the
success story that it is today.
“For my part as Prime Minister, I will always stand against the
politics of fear and division, and focus on what brings us together – that is my New Year’s resolution to you.
“In 2017, and beyond, our government will take further steps
to help the middle class and those working hard to join it. And,
together, I know we will continue to build the diverse and prosperous country that we are all so proud to call home.
“Canada, let’s make this year our year.

Mortgages by Bill | MPRO Mortgage Architects | 1275 West 6th Avenue | Vancouver, BC | V6H 1A6
All mortgage loans subject to client and property approval. Logos, brands, and other trademarks featured or referred to within this advertisement
are the property of their respective trademark holders.

“On behalf of our family, Sophie and I wish you a wonderful
night and all the best in 2017.”
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Φουντώνει το ρεύμα υπέρ της δραχμής
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Μάλιστα, σε νέες δηλώσεις της στο
πρακτορείο Reuters, η κ. Λεπέν
τόνισε ότι οι χώρες της Ευρωζώνης
πρέπει να «οπισθοχωρήσουν» από
το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και
να επιστρέψουν σε δομές εθνικού
νομίσματος!

Λάθος η ένταξη στο ευρώ,
δηλώνουν οι Έλληνες που έχουν
αγανακτήσει από τις πληγές που
άνοιξε στην ελληνική Οικονομία!
Τα αποτελέσματα δημοσκόπησης
της εταιρείας ΑLCO αποκαλύπτουν,
ότι μετά από μία εξαετία στην
κόλαση των μνημονίων, ο ελληνικός
λαός έχει απομυθοποιήσει το Ευρώ
και γυρίζει την πλάτη του στο
κοινό νόμισμα και τους διεθνείς
τοκογλύφους που με «δούρειο
ίππο» την ευρωπαϊκή προοπτική,
κατέστρεψαν την Ελλάδα, δένοντας
την με τις αλυσίδες της μνημονιακής
επιτροπείας!
Με το ευρωπαϊκό νόμισμα, να μας
έχει παγιδεύσει σε ένα οικονομικό
αδιέξοδο, το ρεύμα υπέρ της
Δραχμής συνεχίζει να «φουντώνει»,
φέρνοντας μία τεράστια ανατροπή
κατά του Ευρώ! Οι δανειστές,
πρέπει να πάρουν το μήνυμα, ότι
έχει φτάσει η ώρα να σταματήσουν
τους εκβιασμούς και τις απαιτήσεις
και να «κουρέψουν» το πλασματικό
χρέος, που μας έχουν φορτώσει!
Ήταν λάθος που μπήκαμε στο
ευρώ πριν από 15 χρόνια! Στα
αποτελέσματα της έρευνας, που
δείχνουν μία πλήρη ανατροπή
σχετικά με τη γνώμη της ελληνικής
κοινωνίας για το ευρώ, φαίνεται ότι
το 53% των Ελλήνων προτιμάει το
εθνικό νόμισμα, έναντι του 38% που
θέλει το Ευρώ.
Αύριο δεν θα υπάρχει Ευρωζώνη
λέει το 41% των Ελλήνων!
Μάλιστα, στην έρευνα, που έγινε
για λογαριασμό του περιοδικού
«ΖΕRO», η παραμονή μας στην
ευρωζώνη, γίνεται όλο και λιγότερο
επιθυμητή, από τους πολίτες που όχι
μόνο έχουν αρχίσει να καλοβλέπουν
ένα «Grexit», αλλά πιστεύουν
ότι λίγη σημασία θα έχει, αφού η
Ευρωζώνη πρόκειται να διαλυθεί!
Κόκκινος συναγερμός στις
φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις, μετά την
έρευνα της Alco, που επιβεβαιώνει
ότι σε μεγάλο ποσοστό, ο ελληνικός
λαός, θεωρεί υπεύθυνη την ένταξή
μας στην ευρωζώνη για την
καταστροφή που μας έχει βρει από
το 2010. Μάλιστα, οι συσχετισμοί,
ανάμεσα σε υπέρ και κατά της
Ευρώπης είναι πλέον οριακοί και

Έτοιμη για «Frexit» η Λεπέν!
Σχετικά με την κριτική, ότι μία
ξαφνική κατάργηση του ευρώ, θα
προκαλούσε χάος στην ευρωπαϊκή
Οικονομία, η ίδια απάντησε ότι
μπορεί να λειτουργήσει μεταβατικά,
το νομισματικό σύστημα της
ευρωπαϊκής λογιστικής μονάδας, το
γνωστό ECU. Η ίδια, ξεκαθάρισε
ότι υπό μία δική της κυβέρνηση,
το εθνικό χρέος της Γαλλίας,
θα εκφραζόταν σε ένα νέο
εθνικό νόμισμα. Η σκληρή της
στάση απέναντι στο Ευρώ, δεν
έχει αλλάξει, και η επικεφαλής
του Εθνικού Μετώπου έχει
επανειλημμένως τονίσει ότι πρέπει
να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη.
Δημοψήφισμα για έξοδο από το
ευρώ «ψήνουν» οι Ιταλοί μέσα στο
2017!
βρίσκονται στα πρόθυρα ολικής
ανατροπής!
Απαντώντας σε ερώτηση σχετική
με την υποστήριξη της παραμονής
της χώρας στην Ευρωζώνη, το 41%
των ερωτηθέντων απάντησαν πως
το «κλαμπ των 19» δεν θα υπάρχει
καν στο μέλλον, καθώς πρόκειται να
διαλυθεί!

«Βράζει» η Ευρώπη κατά
του Ευρώ!
Όλο και περισσότεροι, τάσσονται
κατά του Ευρώ και αυτό δεν είναι
κάτι που παρατηρείται μόνο στην
Ελλάδα. Μετά το δημοψήφισμα
για το «Brexit» στην Μεγάλη
Βρετανία, η συζήτηση για το
μέλλον του κοινού νομίσματος έχει
«φουντώσει» για τα καλά. Στην
Γαλλία που βαδίζει ταχέως προς τις
Προεδρικές εκλογές, η
επικρατέστερη υποψήφια, φαίνεται
πως είναι η επικεφαλής του
ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου,
Μαρίν Λεπέν που έχει μία ξεκάθαρη
στάση κατά του ενιαίου νομίσματος.

Όμως η Γαλλία είναι μόνο ένα από
τα κράτη, που βρίσκονται δίπλα
στην πόρτα της εξόδου, από την
ευρωζώνη. Στην Ιταλία, συνεχίζουν
να αυξάνονται οι φωνές που λένε
ότι οι Ιταλοί είναι αδικημένοι από
το Ευρώ, κάτι το οποίο φαίνεται
και από τα οικονομικά στοιχεία.
Από την ένταξή τους Γαλλία και
Γερμανία, έχουν ανεβάσει στροφές
και έχουν αυξήσει την παραγωγή
των οικονομιών τους, ενώ οι Ιταλοί,
αντιμετωπίζουν την μία κρίση μετά
την άλλη, με τελευταία αυτή των
τραπεζών.
Η απόδοση της ιταλικής οικονομίας
από το 1999, που μπήκε στο Ευρώ,
πάει από το κακό στο χειρότερο.
Η συνολική παραγωγικότητα,
υποχώρησε κατά περίπου 5%,
ενώ στη Γερμανία και στη
Γαλλία αυξήθηκε κατά περίπου
10%. Με τα δημοφιλή κόμματα
της αντιπολίτευσης να ζητούν
δημοψήφισμα για έξοδο από το
Ευρώ, δεν αποκλείεται μέσα στο
έτος, να έχουμε εξελίξεις τόσο σε
Γαλλία, όσο και στην Ιταλία.
Πηγή: Kontranews.gr 04/01/2017

Πρωτότυπες ευχές για το νέο έτος και την πρωτοχρονιά…
Εύχομαι, στη νέα Χρονιά που ξεκινάει,ο προσωπικός σου γιατρός να μείνει άνεργος,ο χρηματιστής
σου να κάνει υπερωρίες και ο θεός Έρωτας να μην σε προλαβαίνει!
Χρόνια πολλά, γιατί η ποσότητα μετράει! Χρόνια καλά, γιατί η ποιότητα μετράει! Χρόνια τρελά,
γιατί αυτά μένουν! Ό,τι επιθυμείς στο νέο έτος να το βρείς!
Ο νέος χρόνος εύχομαι πολλές χαρές να δώσει, Κι αν ήταν λίγες του παλιού να σου τις
συμπληρώσει…
Ο νέος χρόνος που ΄ρχεται μόνο χαρά να φέρει και άμα κοιμάσαι μοναχός κι ένα καινούργιο ταίρι.
Σου δίνω μόνο δυο ευχές για τον καινούργιο χρόνο, πάμπλουτος να ΄σαι στη χαρά και πάμπτωχος
στον πόνο.
Η χειρότερη αδυναμία μας είναι ότι τα παρατάμε εύκολα.Ο σίγουρος τρόπος επιτυχίας είναι να
προσπαθήσεις ξανά για άλλη μια χρονιά .Ευτυχισμένο το 2017 .
Το 2017 μην φοβάσαι Τσίπρα ,Μητσοτάκη και Σόιμπλε. ΠΑΟΚ είσαι !!
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Ο εραστής ομολόγησε πώς έσφαξε τον Έλληνα Ο μοιραίος τσακωμός που οδήγησε
στη
στυγερή
δολοφονία
του
Έλληνα
Πρέσβη – Η Φρανσουάζ διέταξε τον φόνο.
Πρέσβη
30 Δεκεμβρίου 2016,
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30 Δεκεμβρίου 2016

Την ενοχή του για συμμετοχή στη δολοφονία του πρέσβη στη Βραζιλία Κυριάκου Αμοιρίδη ομολόγησε
το απόγευμα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδος, ο φερόμενος ως εραστής της συντρόφου του θύματος,
αξιωματικός της Αστυνομίας Στρατού Σέρτζιο Γκόμες Μορέιρα Φίλιο (Sergio Gomes Moreira Filho).
Ο άντρας αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι εμπλέκεται στο έγκλημα όταν οι αστυνομικοί του έδειξαν το
βίντεο από την κάμερα έξω από το σπίτι του Πρέσβη όπου φαίνεται να τραβάει κάτι σαν πτώμα μέχρι
ένα αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το
υλικό από τις κάμερες έξω από
το εξοχικό όπου ο Πρέσβης
έκανε διακοπές βοηθάει να
συναρμολογηθεί το παζλ για την
υπόθεση δολοφονίας.
Ένα από τα στοιχεία που
βοήθησαν την Αστυνομία
να ξεμπλέξει το κουβάρι της
υπόθεσης ήταν οι κηλίδες αίματος
που βρέθηκαν στον καναπέ στο
σπίτι όπου ζούσε το ζευγάρι.
Από εκεί κατάλαβαν ότι ο
Αμοιρίδης έπεσε εκεί μέσα νεκρός και μετά μεταφέρθηκε στο αυτοκίνητο όπου και απανθρακώθηκε.
Από τις κηλίδες αίματος συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο Πρέσβης μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, ωστόσο
τον τελικό λόγο έχουν οι ιατροδικαστές, το πόρισμα των οποίων αναμένεται στις επόμενες ώρες.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η απόφαση για τη δολοφονία ελήφθη από τη Βραζιλιάνα Φρανσουάζ,
σύντροφο επί 15ετία του πρέσβη, και τον αστυνομικό εραστή της τρεις μέρες πριν την αποτρόπαια
πράξη.

Συνεχίζεται το θρίλερ με την υπόθεση δολοφονίας του Έλληνα
Πρέσβη στη Βραζιλία, Κυριάκου Αμοιρίδη, την ώρα που
δημοσιεύματα δίνουν νέες διαστάσεις.
Οι Αρχές της Βραζιλίας συνέλαβαν την Βραζιλιάνα σύζυγό του,
Φρανσουάζ ντε Σόουζα Ολιβέιρα, τον κατά τα φαινόμενα εραστή
της, Σέρτζιο Γκόμες Μορέιρα Φίλιο και δύο ακόμη ανθρώπους.

Καταθέσεις – φωτιά0
Σύμφωνα με δημοσίευμα του extra.globo.com, οι βραζιλιάνικες
Αρχές έχουν στα χέρια τους καταθέσεις – φωτιά, οι οποίες
αναφέρουν ότι τρεις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα σημειώθηκε ένας
άγριος καβγάς μεταξύ του Πρέσβη και της συζύγου του.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρέσβης φέρεται να
βιαιοπράγησε εναντίον της συζύγου του.
Η Βραζιλιάνα σύζυγός του φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις
καταθέσεις αυτές, να ενημέρωσε τον φερόμενο ως εραστή της για
τον καβγά και ίσως αυτό να αποτέλεσε την αφορμή για το σχέδιο
της άγριας δολοφονίας που είχε ως αποτέλεσμα να βρει τραγικό
θάνατο ο Κυριάκος Αμοιρίδης.
Εν τω μεταξύ, ένα άλλο δημοσίευμα της oglobo.globo.com
αναφέρει πως συγγενικά πρόσωπα της Φρανσουάζ ντε Σόουζα
Ολιβέιρα μετέβησαν στις αστυνομικές Αρχές και κατέθεσαν πως
πριν από περίπου ένα μήνα ο αστυνομικός Σέρτζιο Γκόμες Μορέιρα
Φίλιο εκφόβισε την αδελφή του πρέσβη στο σπίτη της.
Έφτασε στο σπίτι της, στην περιοχή Nova Iguaçu, συνοδευόμενος
από έναν ακόμη αστυνομικό, ανταποκρινόμενοι σε κλήση για
διένεξη μεταξύ της γυναίκας και του πρώην συζύγου της.
Το δημοσίευμα, λοιπόν, αναφέρει πως ο Βραζιλιάνος αστυνομικός
επιτέθηκε λεκτικά στην αδελφή του Κυριάκου Αμοιρίδη, αναφέρουν
οι επίμαχες καταθέσεις.

Καλή Πρωτοχρονιά σε εσάς και
την οικογένειά σας. Ας είναι το
ξεκίνημα του 2017 αφετηρία μίας
δημιουργικής εποχής. Χρόνια
πολλά!
Ήταν τότε που ο Πρέσβης με τη Φρανσουάζ είχαν έναν πολύ έντονο καβγά.
Σύμφωνα με κάποιες πηγές, ενδέχεται και να άσκησε βία κατά της συντρόφου του.
Η γυναίκα τότε στράφηκε στον εραστή της και του εξομολογήθηκε όσα έγιναν με αποτέλεσμα εκείνος
να γίνει έξαλλος.
Το σατανικό ζευγάρι άρχισε να στρώνει τα σχέδια, που θα εκτελούσε περίπου 72 ώρες αργότερα.
Ο εραστής αστυνομικός που κρατείται από το βράδυ της Πέμπτης αρχικά αρνούνταν κάθε συμμετοχή,
όταν όμως του έδειξαν ότι έχουν καταγραφεί όλα σε κάμερα, έσπασε.
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Ένταλμα σύλληψης υπάρχει επίσης για τη Φρανσουάζ αλλά και άλλα δύο άτομα, των οποίων η εμπλοκή
δεν έχει προς το παρόν διασαφηνιστεί.
Τραγική φιγούρα η μητέρα της Φρανσουάζ, Ροζάντζελα Ολιβέιρα που μόλις έμαθε την εμπλοκή της
κόρης της κατέρρευσε.
«Τον ήξερα τον αστυνομικό. Ερχόταν και στο σπίτι μας. Ήταν στην ασφάλεια ενός γνωστού μας
δικηγόρου. Ο Αμοιρίδης ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Δεν το άξιζε αυτό» δήλωσε στα βραζιλιάνικα
ΜΜΕ.
Πηγή:Tribune.gr
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Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate
Metropolitan Sotirios Celebrates
the Nativity of Jesus Christ at St. Nicholas (Toronto)

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΕΥΣΕΒΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ
ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Θεοτίμητε καί πιστέ λαέ, τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης!
Ἄς εὐχαριστήσωμεν καί ἄς δοξολογήσωμεν τόν ἐν Τριάδι Θεόν, ὁ Ὁποῖος ἠξίωσεν ἡμᾶς νά φθάσωμεν
καί ἐφέτος εἰς τήν μεγάλην καί χαρμόσυνον ἡμέραν, εἰς τήν «Μητρόπολιν τῶν ἑορτῶν», εἰς τήν κατά
σάρκαν Γέννησιν τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.
Συμμετέχοντες ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι εἰς τήν ἀνέκφραστον ταύτην χαράν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας, ἡ
ὁποία σκιρτᾷ ἀπό ἀγαλλίασιν, καθόσον «τά σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται· Χριστοῦ τεχθέντος
ἐκ τῆς Παρθένου», ἄς προσέλθωμεν εἰς τό ἱερώτατον καί ταπεινότατον Σπήλαιον τῆς μικρᾶς Βηθλεέμ,
διά νά μάθωμεν τί εἶναι ἀγάπη καί ταπείνωσις, διά νά διδαχθῶμεν τήν εἰρήνην καί τήν εὐδοκίαν τοῦ
Θεοῦ.

His Eminence Metropolitan Sotirios celebrated the Nativity of
Jesus Christ at the Church of St. Nicholas in Toronto, Canada. His
Eminence was assisted by Rev. Frs. Charalambos Elles, Fanourios
Pappas (Parish Priest) and Georgi Despodov. More than 1,500 pious
faithful gathered together to experience and celebrate the birth in
the flesh of our Lord and God and Savior. Before Holy Communion,
which most parishioners received, His Eminence delivered a moving
homily on the true meaning of Christmas, focusing and explaining
in simple language: Who Christ is; What His purpose is; What we
should do to realize this purpose; and, What will be the result if we
do His will. Following the Artoklasia and Divine Liturgy, the Metropolitan wished all parishioners a joyful Christmas with all the blessings from the New-born Christ. During the distribution of Antidoron,
the St. Nicholas Church Choir chanted traditional Christmas carols
in both Greek and English. Christ is Born, Glorify Him!

Συνεορτάζοντες ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Μητροπόλεως μετά κατανύξεως καί εὐπρεπείας, ἄς πορευθῶμεν
εἰς τό μέγα μυστήριον τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους,
καί «ἐνδυναμούμενοι ἐν τῇ Χάριτι» Αὐτοῦ, ἄς πλησιάσωμεν τήν μοναδικήν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, τόν
Χριστόν, τόν Σωτῆρα τῆς ἀνθρωπότητος, ὁ Ὁποῖος θά προσφέρῃ εἰς ἡμᾶς τήν ἀγάπην Του διά μίαν νέαν
ζωήν, ἀληθινήν καί σωτήριαν. Πράγματι, ὁ Ἄναρχος καί Ὑπέρχρονος Θεός ἔρχεται εἰς τόν κόσμον διά
νά ἱδρύσῃ τήν Ἐκκλησίαν Του, ἡ ὁποία δέν ἀποβλέπει «εἰς τό νά κρίνῃ καί νά καταδικάσῃ τόν κόσμον»,
ἀλλά εἰς τό νά προσφέρῃ εἰς τόν κόσμον τό εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τήν ἐλπίδα, καί τήν
ἀγάπην Του μέ τήν ἐνανθρώπησίν Του.
Τό ὑπερφυσικόν τοῦτο μυστήριον τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ περιλαμβάνει τό ὑπέροχον καί μελωδικόν
Κοντάκιον τῆς ὑπερλάμπρου ταύτης ἑορτῆς: «Δι’ ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη παιδίον νέον, ὁ πρό αἰώνων
Θεός...».
Οἱ Ὕμνοι τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας, ἄξιοι τῆς Πίστεώς μας Ἀδελφοί, πεπληρωμένοι ἀπό
Θεῖον Πνεῦμα καί σκέψιν ὑπεράνθρωπον, φωτίζουν καί ἐξηγοῦν μέ καθαρότατας καρδίας, ἀλλά καί
ἀποκαλύπτουν εἰς τούς ἀνθρώπους, ἀφ’ ἑνός μέν τόν Θεόν Λόγον ὡς παιδίον καί τό παιδίον ὡς Θεόν.
Ἰδού διατί τό παιδίον εἶναι θησυρός, ἰδού διατί τό παιδίον εἶναι ἀλήθεια, ἰδού διατί τό παιδίον εἶναι
εὐλογία καί δῶρον Θεοῦ. Κατά τόν Εὐαγγελιστήν Ματθαῖον «ἐάν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά
παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (18,3-4).
Τό μέγα καί ἀνερμήνευτον τοῦτο γεγονός, τό ὁποῖον στεφανοῦται μέ τόν ἀγγελικόν ὕμνον: «Δόξα ἐν
ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14), ἀντιλαλεῖ εἰς τά ὕψιστα δώματα
τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλά καί εἰς ὁλόκληρον τήν γῆν, ἡ ὁποία εἶναι ταραγμένη, βασανισμένη, ἀπελπισμένη καί
δυστυχής, χαμένη καί ἀδιάφορη, βουτηγμένη μέσα εἰς τήν διαφθοράν καί τήν κακίαν.
Ὅμως, ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἡ Ὁποία εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον,
συντελεῖται διά νά γίνῃ οὗτος «υἱός καί συγκληρονόμος τῆς Βασιλείας αὐτοῦ», καί, μάλιστα, μέ ἕτερα
δρώμενα καί γεγονότα, τά ὁποῖα φράσουν τά στόματα τῶν αἱρετικῶν.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ.κ. Σωτήριος εόρτασε
την Γέννηση του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία του Αγίου
Νικολάου στο Τορόντο του Καναδά. Στην Θεία Λειτουργία
συμμετείχαν οι Αιδεσιμ. Χαράλαμπος Ελλές, Φανούριος Πάππας
(Ιερατικώς Προϊστάμενος) και Γεώργιος Δεσπότοβ. Περισότεροι
από 1.500 πιστοί προσήλθαν να εορτάσουν την Γέννηση του
Θεανθρώπου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Πριν από
την θεία Κοινωνία, στην οποία συμμετείχαν οι περισότεροι, ο
Σεβασμιώτατος κήρυξε τον θείο λόγο και μίλησε για το πραγματικό
νόημα των Χριστουγέννων και συγκεκριμένα για το Ποιός είναι ο
Χριστός, Ποιός είναι ο σκοπός Του, Τι πρέπει να κάνουμε για να
αντιληφθούμε αυτόν τον σκοπό, και Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα
έαν κάνουμε το θέλημά Του. Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας
και της Αρτοκλασίας, ο Μητροπολίτης ευχήθηκε στο εκκλησίασμα
χαρούμενα Χριστούγεννα με όλες τις ευλογίες του τεχθέντος
Χριστού. Κατά την διανομή του αντιδώρου η Χορωδία του Αγίου
Νικολάου έψαλε τα παραδοσιακά κάλαντα στα Ελληνικά και στα
Αγγλικά. Χριστός γεννάται, Δοξάσατε!

SAINT GEORGE’S PHILOPTOCHOS LADIES SOCIETY
At their Annual Fall Luncheon on Saturday, November 12, the ST. GEORGE’S
PHILOPTOCHOS LADIES SOCIETY, supported Tassie Bousalis, a survivor
of Leukemia, in her quest to raise funds for the Leukemia and Lymphoma
Society.

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἀναφέρει: «Ἐάν δέν ἔφευγεν ὁ Κύριος καί ἐφονεύετο ὑπό τοῦ
Ἠρώδου, θά εἶχεν ἐμποδισθῇ ὁπωσδήποτε ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἐάν πάλιν συνελαμβάνετο καί
δέν ἐφονεύετο, τότε θά ἔλεγον οἱ αἱρετικοί ὅτι δέν ἐφόρεσεν ἀνθρωπίνην σάρκα, ἀλλά μόνον κατά
φαντασίαν. Ἑπομένως, τά σχέδια τοῦ Θεοῦ, οὐδείς δύναται νά τά ματαιώσῃ, καί, ἀρκεῖ, ὁ περίτρανος
λόγος τῆς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας: «Καί πύλαι ᾂδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς», διότι ὁ Χριστός καί ἡ
Ἐκκλησία Του εἶναι αἰώνια καί ἀθάνατη.
Ἡ ἀκατάλυτος χρυσή ἀλυσίδα τῶν Πατέρων καί Διδασκάλων τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας, τοῦτο,
ἀκριβῶς, διδάσκουν, ἀλλά καί φωτίζουν καί ἀποκαλύπτουν εἰς ὅλους ἡμᾶς μέ τό τεράστιον πνευματικόν
καί θεολογικόν αὐτῶν ἔργον, τό ὁποῖον εἰς τήν οὐσίαν ἀποδεικνύει τάς ὑπερφυσικάς καί ἀναλοιώτους
αὐτάς ἀξίας καί ἀληθείας τῆς Μητρός ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
«Τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες», ὅπως περίτρανα γράφῃ
ὁ τῶν Ἐθνῶν Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολήν του (12,12), ἡ ἀκλόνητος Πίστις
μας ἄς ὁδηγήσῃ ἡμᾶς εἰς τήν μοναδικήν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, τόν Χριστόν, τό Παιδίον, τό ὁποῖον ἔσωσε
τήν ἀνθρωπότητα, καί ἄς γεμίσῃ τήν ζωήν μας ἀπό χαράν, ἐνίσχυσιν, ὑπομονήν, ἀλλά καί ἐπιμονήν
εἰς τήν προσευχήν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ σπουδαιοτέρα βοήθεια εἰς τάς δυσκόλους περιστάσεις. Τά ὑπέροχα
αὐτά ἀγαθά, τά ὁποῖα προϋποθέτουν τήν ἀγάπην καί τήν εἰρήνην, ἄς συνοδεύουν τήν πορείαν μας
μέσα εἰς τήν Στρατευομένην Ἐκκλησίαν, ἔνθα ζῶμεν, κινούμεθα, δρῶμεν καί πορευόμεθα πρός τήν
Θριαμβεύουσαν τοιαύτην.
«Εὐλογημένος παρά Κυρίου, εἰρηνικός καί ὄλβιος κατά πάντα ὁ Νέος Χρόνος 2017»!
Ἐν Βενετίᾳ τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2016
† Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος

ΔΕΝ δόθηκαν τα χρήματα του ‘’έρανου
γιά Μυρτώ’’
Εξακολουθούν να παίζουν με τον πόνο και την δυστυχία ενός κακοποιημένου παιδιού:
ΔΕΝ δόθηκαν ακόμα τα χρήματα του ‘’έρανου γιά την Μυρτώ’’, παρά την απόφαση της Ομοσπονδίας Βοστώνης
Ζητείται η ανάμιξη του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Tassie was presented with a $1000 cheque from the Philoptochos for the Society. Tassie addressed the group and spoke of her 2 year battle with Leukemia, the care and professionalism of the medical staff, the kindness, thoughtfulness, warmheartedness and the incredible support from family and friends.
She raised a total of $25,000. Bravo Tassie and may God keep you well
always.
Thank you to everyone who came out and to those who support and donate to
this worthy, valuable and philanthropic cause called Philoptochos.
“Your support allows us to support those in need”

Η Οργάνωση είχε αποφασίσει (16 Νοεμβρίου 2016) να δοθεί το υπόλοιπο ποσό του έρανου στην (βάναυσα
κακοποιημένη) Μυρτώ, η οποία έχει μεγάλες και πιεστικές ανάγκες στην Ελλάδα. Μετά ενάμιση μήνα, με
διάφορα ‘’νομικίστικα κόλπα’’ και ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, τα χρήματα των Ομογενών στον έρανο, δεν
έχουν ακόμα αποδοθεί στην δικαιούχο. Ο έρανος είχε γίνει τον Δεκέμβριο 2013.
Η με οποιαδήποτε αιτία, υπαρκτή ή μη, παρακράτηση των χρημάτων γιά ΤΡΙΑ χρόνια, χρήματα της Ομογένειας
γιά ένα κακοποιημένο παιδί, δίνει αφορμή στους Ομογενείς, δωρητές και μη, να συμπεραίνουν ότι οι πράξεις
της ημιδιαλυμένης Ομοσπονδίας Βοστώνης αγγίζουν τα όρια της ‘’κτηνωδίας’’, εκτός τα υπόλοιπα. Μάλιστα,
αρκετοί Ομογενείς, αγανακτισμένοι από τον ΔΙΑΣΥΡΜΟ της Ομογένειας ΗΠΑ, από τους διαχρονικούς
απατεωνίσκους της Ομοσπονδίας Βοστώνης με αφορμή την υπόθεση του έρανου γιά την Μυρτώ, δηλώνουν ότι
θα λάβουν νομικά μέτρα.
Η Ομοσπονδία Βοστώνης, είχε αποφασίσει πριν δύο χρόνια ‘’να δοθούν τα χρήματα σε ίδρυμα του τοπικού
μητροπολίτη αν πεθάνει η Μυρτώ ή αν δεν υπήρχαν ιατρικά- νοσηλευτικά έξοδα’’. ‘Αλλα έξοδα δεν υπήρξαν,
επειδή καλύφθηκαν από το ελληνικό Δημόσιο. Και μέχρι να λάβουν πριν λίγους μήνες το αίτημα- προειδοποίηση
δικηγορικής εταιρίας, οι της Ομοσπονδίας, ‘’έκαναν το κορόϊδο’’.
Πηγή: e-News <kalami@kalami.net>

Να πώς φεσωθήκαμε απο
τους Γερμανούς και τα
δώσαμε πίσω σ’ αυτούς

5

Βόμβα Η Συνέντευξη Ιταλού Πρωθυπουργού – Στήσαμε
Παγίδα Στην Ελλάδα Και Την Κλέψαμε Δώσαμε 250 Δις
Από Τα Οποία 220 Πήγαν Απ’ Ευθείας Στην Γερμανία
Το άρθρο είναι… αφιερωμένο σε όλους αυτούς που δείχνουν με το
δάκτυλο την Ελλάδα…
Μια συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός της
Ιταλίας, Μάσιμο Ντ’ Αλέμα, προκάλεσε πανικό στους δανειστές
μας.
Ο Μάσιμο Ντ’ Αλέμα, μιλώντας στη RaiNews24, αποκάλυψε
ΚΑΘΑΡΑ, πως τα 220 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 250 δισ. ευρώ
της ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Ελλάδα, κατέληξαν απευθείας
στις γερμανικές, γαλλικές και σε μικρότερο ποσοστό τις ιταλικές
τράπεζες.
«Δώσαμε στην Ελλάδα 250 δισ. ευρώ, αλλά όχι για τις συντάξεις
των Ελλήνων, αλλά για να πληρωθούν οι τόκοι στις τράπεζες»
είπε χαρακτηριστικά ο Πρώην πρωθυπουργός, εξηγώντας πως
έχουμε ένα ενιαίο νόμισμα, αλλά με εντελώς διαφορετικά επίπεδα
ανταγωνιστικότητας και οικονομικής ισχύος.
«Από μία φτωχή χώρα όπως η Ελλάδα, τεράστια ποσά μεταφέρονται
σε μία πλούσια χώρα όπως η Γερμανία μέσω της διαφοράς των
επιτοκίων. Η φτωχή χώρα γίνεται όλο και φτωχότερη, η πλούσια
χώρα πλουσιότερη» δηλώνει ανοιχτά ο Ντ’ Αλέμα.
«Όταν η φτωχή χώρα δεν μπορεί πλέον να πληρώσει τα χρέη
έρχονται οι ευρωπαϊκές βοήθειες. Έχουμε δώσει στην Ελλάδα 250
δισ. ευρώ, αλλά όχι για τις συντάξεις των Ελλήνων, αλλά για να
πληρωθούν οι τόκοι στις γερμανικές, γαλλικές και σε μικρό ποσοστό
στις ιταλικές.
Διακόσια είκοσι δισ. ευρώ από τα 250 δισ. ευρώ βοήθειας πήγαν
απευθείας στις γερμανικές, γαλλικές και ιταλικές τράπεζες»
σημειώνει το στέλεχος της ιταλικής κεντροαριστεράς και
υπογραμμίζει συγκεκριμένα: «Στην πραγματικότητα, όταν λέγεται
ότι εμείς πληρώνουμε τις συντάξεις των Ελλήνων -όχι, εμείς
πληρώνουμε τις γερμανικές τράπεζες.
Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια. Είναι χρήματα, κάνουν έναν κύκλο,
αλλά οι Έλληνες δεν οσφραίνονται ούτε καν την μυρωδιά τους».

Eυλογία Θεού!
Μας έλεγε ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής τη μετανάστευση
στη 10ετία του ΄50, τότε
που έστελνε με τα τρένα και
τα καράβια εκατομμύρια
Έλληνες να δουλέψουν στα
σκλαβοπάζαρα της Ευρώπης και
της Αυστραλίας

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ
τον ΠΟΝΟ που αισθάνονται

οι συγγενείς των παιδιών
μας, που αναγκάζονται να
ξενιτευτούν, να παρατήσουν
τα σπίτια τους και αγαπημένα
πρόσωπα, για να πάνε έξω να
δουλέψουν, γιατί εκεί – ΠΡΟΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ – υπάρχουν
ακόμα και κάποιες δουλειές.
ΚΑΤΑ την άποψή μας, τα παιδιά
μας κάνουν πολύ καλά που
αντί να κάθονται στην πατρίδα
μας και να τεμπελιάζουν ή να
παρακαλούν για μεροκάματα
100 ή 200 ευρώ το μήνα, πάνε
στο εξωτερικό και αναζητούν
την τύχη τους…

ΕΙΜΑΣΤΕ σίγουροι ότι

όλα αυτά τα παιδιά, φεύγουν
για έξω, αποφασισμένα όχι
για να βγάλουν ένα κομμάτι
ψωμί και να χορτάσουν, αλλά
για να ΠΕΤΥΧΟΥΝ και

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ.
ΑΛΛΩΣΤΕ, δεν κάνουν
και τίποτε περισσότερο από

ό,τι έκαναν οι πατεράδες και
οι παππούδες τους, στη μαύρη
περίοδο του 1950, τότε που
λόγω των πολέμων με τους
Ιταλούς και τους Γερμανούς,
είχε καταστραφεί η χώρα,
ενώ και ο εμφύλιος που
επακολούθησε, αποκατέστρεψε
ό,τι δεν είχαν προλάβει
να καταστρέψουν οι ξένοι
κατακτητές.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ το μεγαλύτερο

δράμα στη χώρα εξελίχθηκε
μετά τη λήξη του εμφυλίου,
του οποίου ευτυχώς κέρδισε
ο εθνικός μας στρατός και
έτσι δεν είχαμε γίνει από τότε
Αλβανία, αλλά η αμετανόητη
και πουλημένη στους ξένους
ηγεσία της Δεξιάς, συνέχισε τις
διώξεις, το ξύλο, τις ρουφιανιές,
τις συλλήψεις, τις εξορίες και τις
εκτελέσεις…

ΜΙΛΑΜΕ για την εποχή

που οι κατεστραμμένοι
και πεινασμένοι Έλληνες,
παρακαλούσαν, την…
αστυνομία και τους δεξιούς
βουλευτές του «Ελληνικού
Συναγερμού» του Παπάγου και
της ΕΡΕ, τον Καραμανλή στη
συνέχεια, να τους δώσουν «χαρτί
κοινωνικών φρονημάτων»,
για να πάνε και να δουλέψουν
εργάτες στα ανθρακωρυχεία
του Βελγίου, 500 μέτρα κάτω
από τη γη, ή στις φάμπρικες της

Γερμανίας, για ένα ξεροκόμματο
και τους «στοίβαζαν» σε
παράγκες, πολύ χειρότερες από
ότι στοιβάζουμε εμείς τώρα τους
ξένους μετανάστες, που μας
έχουν φορτώσει οι σύμμαχοι,
συνεταίροι και δανειστές μας…

μας, ξαναφτιάχθηκε η χώρα,
καλλίτερα από παλιά και σήμερα
μας ζηλεύουν, γι΄ αυτά που
έχουμε φτιάξει, όλοι οι λαοί
του κόσμου που μπροστά στην
εργατικότητά μας είναι… όλοι
τους ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ!

ΤΟΤΕ, τα τρένα έφευγαν

ΞΕΡΕΙ μωρέ κανένας από

για την Γερμανία από
τη χώρα μας φίσκα από
πεινασμένους ανθρώπους,
συνήθως αγράμματους, αγρότες
και εργάτες, όπως γεμάτα
με πεινασμένους Έλληνες
σάλπαραν από τον Πειραιά
και τα υπερωκεάνια, το
«Πατρίδα» του Χανδρή και το
«Βασίλισσα Φρειδερίκη» για
Αυστραλία…

ΟΛΟΙ αυτοί οι Έλληνες

αγρότες και εργάτες που οι
περισσότεροι δεν ήξεραν καλά
– καλά να βάλουν ούτε την
υπογραφή τους, ύστερα από
λίγα χρόνια γύρισαν πίσω με
γεμάτες τις τσέπες λεφτά και
με τεράστιους λογαριασμούς
στις τράπεζες, γιατί έξω δεν
πήγαν μόνο για να χορτάσουν,
πήγαν και για να ΚΑΝΟΥΝ
ΛΕΦΤΑ και γι΄ αυτό όλοι
δούλευαν σκληρά 15-16 ώρες
την ημέρα, αποφασισμένοι να
πετύχουν και έτσι πετυχημένοι,
γύρισαν πίσω και έφτιαξαν
τα σπίτια που τους είχαν
γκρεμίσει οι ξένοι κατακτητές
και ο εμφύλιος, αγόρασαν νέα
σπίτια και άνοιξαν μαγαζιά
και έτσι, χάρις στους αγώνες
και τις θυσίες των μεταναστών

εσάς, ΕΝΑΝ, μόνο ΕΝΑΝ
Γερμανό, Άγγλο ή Γάλλο
που να δουλεύει 15-16 ώρες
την ημέρα; Όχι, σίγουρα δεν
υπάρχει κανείς!

ΟΤΑΝ, λοιπόν, απλοί αγρότες

και αγράμματοι εργάτες, πήγαν
στην ξενιτιά και γύρισαν
πλούσιοι, ελπίζουμε να
καταλαβαίνετε με ΠΟΣΑ λεφτά
και με πόσες άλλες επιτυχίες,
θα γυρίσουν πίσω στην πατρίδα
τα μορφωμένα παιδιά μας, που
φεύγουν τα τελευταία χρόνια,
εξαιτίας των προδοτικών
μνημονίων για να δουλέψουν
στο εξωτερικό.

ΟΤΑΝ ο Κωνσταντίνος

Καραμανλής έστελνε
«βαποριές» τους Έλληνες
εργάτες στην Γερμανία δήλωνε
στη Βουλή ότι «η μετανάστευση
αποτελεί ΕΥΛΟΓΙΑ ΘΕΟΥ για
την Ελλάδα…» και αποδείχθηκε
ότι είχε… δίκιο!.. γιατί εμείς οι
Έλληνες όταν… σφίγγουν τα
πράγματα… τρώμε σίδερα…
«Κ» Kontranews.gr 30/12/2016
Αρθρογράφος
Γιώργος Α. Κουρής

Συνάντηση Ν. Κοτζιά με τον
Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ, την
Παρασκευή στην Νέα Υόρκη
Ο υπουργός Εξωτερικών της
Ελλάδας, θα έρθει στην Νέα
Υόρκη την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου
2017 και την επομένη θα
συναντηθεί με τον (νέο) Γεν.
Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο
Γκουτιέρες, στην έδρα των
Ηνωμένων Εθνών. Το Κυπριακό
και οι διεργασίες που γίνονται
γιά (άμεση) ‘’επίλυσή’’ του,
θα είναι το κύριο θέμα των
συνομιλιών. Επειδή τα μηνύματα
που έρχονται από Λευκωσία και
Αθήνα δεν είναι ευχάριστα, αφού
οι υποχωρήσεις γιά ικανοποίηση
της Τουρκίας είναι εμφανείς,
εκτιμούμε ότι ο Ν. Κοτζιάς είναι ο
μόνος που κρατά σθεναρή στάση
γιά μη απαράδεκτες λύσεις στο
Κυπριακό.
...................
Στις ΗΠΑ (Ιανουάριο 2017) και
οι υφυπουργοί Εξωτερικών (Τ.
Κουίκ και Ι. Αμανατίδης)
- Ο πρώτος, ως απεσταλμένος
του πρωθυπουργού στην μεγάλη
τελετή Επιφανείων στο ‘’ελληνικό
χωριό’’ Φλόριδας, Τάρπον
Σπρινγκς. Θα έχει επαφές και με
την Ομογένεια, ως αρμόδιος γιά
τον Απόδημο Ελληνισμό, στην
περιοχή του Κόλπου της Τάμπα,
στην Βοστώνη, στην Νέα Υόρκη
και στην Ουάσιγκτον. Η διάρκεια
του ταξιδιού 5 ημέρες (5-10
Ιανουαρίου).
- Ο επί Θρησκευτικών Θεμάτων,
Ι. Αμανατίδης προγραμματίζει
ταξίδι 9 ημερών στις ΗΠΑ (28
Ιανουαρίου-5 Φεβρουαρίου ‘17),
ενώ επίσημα θα παραστεί μόνο
στην τελετή ‘’ημέρας προσευχής’’
στον Λευκό Οίκο, μαζί με
εκατοντάδες θρησκευτικούς
ηγέτες και πολιτικούς.
“Το Καλάμι”
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Αφράτη
σπανακόπιτα
«σουφλέ»
Σπέσιαλ καρέ χοιρινό με το δέρμα του
ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ
Υλικά για 6 - 8 άτομα:

Συνταγή: Βασίλης Καλλίδης, Styling:
Elena Jeffrey, Food styling: Μάκης
Γεωργιάδης - Ηλίας Δεμιρτζόγλου,
Φωτογραφία: Παύλος Τσοκούνογλου

•1 καρέ χοιρινό*, περίπου 2,2 κιλά, με το κόκαλο και την πέτσα

Για τις πατάτες:
•1 κιλό πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες κυδωνάτες
•70 ml ελαιόλαδο
•3 κουτ. σούπας χυμός λεμονιού
•1 κουτ. σούπας μουστάρδα
•1/2 κουτ. σούπας ρίγανη ξερή
•αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία:
Αλμη+μαρινάρισμα: Ζεσταίνουμε σε μια κατσαρόλα το νερό (δεν
χρειάζεται να βράσει), ρίχνουμε όλα τα υλικά και ανακατεύουμε να διαλυθεί
το αλάτι. Αφήνουμε να κρυώσει. Βρίσκουμε σκεύος που να χωράει το καρέ
ακριβώς, ώστε να το καλύπτει η άλμη (ένα βαθύ μπολ) ή σακούλα τροφίμων
μέσα στην οποία ψήνουμε φαγητό. Δένουμε τη μία άκρη της σακούλας, την
κλείνουμε με τα ειδικά κλιπ και βάζουμε μέσα το καρέ. Ρίχνουμε την άλμη
(υγρό+στερεά) και κλείνουμε τη σακούλα. Βάζουμε σε ταψί και αφήνουμε
στο ψυγείο, να μαριναριστεί για 1 βράδυ.
Ψήσιμο: Βγάζουμε το καρέ και το αφήνουμε να στραγγίξει και να αποκτήσει
θερμοκρασία δωματίου για 30 - 40 λεπτά. Το σκουπίζουμε. Προθερμαίνουμε
το φούρνο στους 180° C στη λειτουργία του αέρα. Σε ένα μεγάλο μπολ
ανακατεύουμε όλα τα υλικά για τις πατάτες. Σε άλλο μπολ ανακατεύουμε
2 κουτ. σούπας από το μετρημένο λάδι με όλα τα υλικά για το άλειμμα του
κρέατος.

Με ένα μαχαίρι κάνουμε οπές σε διάφορα σημεία και παραχώνουμε
λίγο από το «άλειμμα». Τρίβουμε το κρέας καλά με αλατοπίπερο
και το βάζουμε σε ένα ταψί που να χωράει και τις πατάτες. Το
περιχύνουμε με το υπόλοιπο λάδι και το γέρνουμε με το δέρμα προς
τα πάνω. Ρίχνουμε τις πατάτες γύρω από το κρέας και φουρνίζουμε.
Ψήνουμε για 1 ώρα και 40 λεπτά ή μέχρι να ψηθούν και να ροδίσουν
το κρέας και οι πατάτες.
Αν χρειαστεί, προσθέτουμε ελάχιστο νερό. Αφήνουμε να
«ξεκουραστεί» για 20 λεπτά, κόβουμε το καρέ σε μπριζόλες και
σερβίρουμε.
Αν θέλουμε να φτιάξουμε σάλτσα, βράζουμε τα υγρά του ταψιού με
100 ml ξηρό και 100 ml γλυκό κρασί, 1 κουταλιά μουστάρδα και
200 ml ζωμό, μέχρι να μειωθεί στο μισό και να δέσει.
* Τι είναι το καρέ;
Το καρέ ή το μπριζολίκι είναι οι μπριζόλες από τη σπάλα του
χοιρινού ενωμένες. Κάνουμε εγκαίρως την παραγγελία μας στον
κρεοπώλη και του ζητάμε να «ανοίξει» τις μπιζόλες στη βάση
τους ελαφρώς, χωρίζοντάς τες λίγο, όχι όμως σε βάθος, ώστε να
εξασφαλίσουμε ότι θα ψηθεί σωστά στο εσωτερικό του και ότι θα το
κόψουμε μετά με ευκολία.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Για τη σάλτσα γιαουρτιού
•250 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
•1 σκελίδα σκόρδου, λιωμένη
(προαιρετικά)
•ελάχιστο μοσχοκάρυδο
•αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

σε μια βαθιά κατσαρόλα με μπόλικο
αλατισμένο νερό που κοχλάζει,
βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με
τις οδηγίες της συσκευασίας.
Tα σουρώνουμε και τα κρατάμε

Διαδικασία

Για την άλμη:
•1½ λίτρο νερό
•50 γρ. αλάτι ψιλό
•5 κλωνάρια δεντρολίβανο ή ρίγανη ή 2 κουτ. σούπας ξερά
•3 ολόκληρα κλωνάρια μαϊντανό
•3 δάφνες
•1 μικρό κρεμμύδι, σε φέτες
•4 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
•1 μικρό λεμόνι, σε φέτες
•2 κουτ. γλυκού κόκκοι πιπεριού
Για το «άλειμμα»:
•1/2 κουτ. σούπας ρίγανη ξερή
•1 κουτ. σούπας μουστάρδα
•4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
•2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες
•1 κουτ. γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού
•αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

•1/4 κουτ. γλυκού μοσχοκάρυδο,
τριμμένο
•1/4 κουτ. γλυκού κανέλα, σε σκόνη
(προαιρετικά)
•αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Υλικά για 8 άτομα

Προετοιμασία 40 λεπτά
Μαγείρεμα 1 ώρα και 30 λεπτά

Υλικά
-12 φύλλα κρούστας
-1 κιλό σπανάκι χοντροκομμένο
-6 κρεμμυδάκια φρέσκα
-½ ματσάκι άνηθο
-λίγα φυλλαράκια δυόσμου
-1 φλιτζάνι κατίκι
-6 αβγά (χωριστά τους κρόκους
από τα ασπράδια)
-2 φλιτζάνια γάλα
-2 κουτ. σούπας βούτυρο
-2 κουτ. σούπας αλεύρι
-λίγο αλάτι και πιπέρι
-ελαιόλαδο για τα φύλλα
Eκτέλεση
Κόβουμε τα κρεμμυδάκια σε
ροδέλες και τα βάζουμε σε
σουρωτήρι με το σπανάκι,
τον άνηθο και τον δυόσμο.
Πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι,
τα «μαραίνουμε» τρίβοντας
με τα χέρια και τα αφήνουμε
στο σουρωτήρι να βγάλουν τα
υγρά τους. Καβουρδίζουμε σε
κατσαρολάκι το βούτυρο μαζί
με το αλεύρι για 5-6 λεπτά
και προσθέτουμε το γάλα.
Ανακατεύουμε ζωηρά με τον
αβγοδάρτη σε μέτρια φωτιά
μέχρι να δέσει η κρέμα. Την
αφήνουμε να κρυώσει και
προσθέτουμε το μείγμα των
χορταρικών καλά στυμμένο, το
κατίκι, τους κρόκους των αβγών
και το αλατοπίπερο. Χτυπάμε
τα ασπράδια σε σφιχτή μαρέγκα
και την ενσωματώνουμε απαλά
στη γέμιση. Απλώνουμε τα μισά
φύλλα ελαφρώς λαδωμένα σε
οβάλ πυρέξ, βάζουμε μέσα τη
γέμιση και γυρνάμε τις άκρες
των φύλλων προς τα μέσα.
Καλύπτουμε με τα υπόλοιπα
λαδωμένα φύλλα, χαράζουμε
την επιφάνεια και τη ραντίζουμε
με 1 φλιτζάνι νερό. Ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους
170°C για 1 ώρα και 20 λεπτά.
Σημ.: Αυτή η μυρωδάτη πίτα
είναι ωραία ακόμη και κρύα ή
σε θερμοκρασία δωματίου, άρα
αυτόματα μπαίνει στη λίστα με τις
συνταγές «για την παραλία».

Μπολονέζ με κιμά
κοτόπουλου και
σάλτσα γιαουρτιού
ΝΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Υλικά (για 4 - 6 άτομα)
•500 γρ. ζυμαρικά της αρεσκείας
μας
•500 γρ. κιμάς από κοτόπουλο (κατά
προτίμηση ανάμεικτος από μπούτι
και στήθος)
•1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, τριμμένο
στη χοντρή πλευρά του τρίφτη
•60 ml ελαιόλαδο
•70 ml λευκό, ξηρό κρασί
•2 μέτριες ώριμες ντομάτες,
καθαρισμένες και τριμμένες στη
χοντρή πλευρά του τρίφτη

Σε μια μέτρια κατσαρόλα
ζεσταίνουμε το λάδι και σοτάρουμε
τον κιμά μαζί με το κρεμμύδι για
περίπου 7 - 8 λεπτά, ανακατεύοντας
συνεχώς με μια ξύλινη κουτάλα,
μέχρι ο κιμάς να γίνει σπυρωτός
και να αποκτήσει ένα ανοιχτό
μπεζ χρώμα και το κρεμμύδι να
μαλακώσει. «Σβήνουμε» με το
κρασί και βράζουμε για περίπου
άλλα 2 λεπτά, μέχρι να εξατμιστεί
το αλκοόλ.
Προσθέτουμε την ντομάτα, το
αλάτι, το πιπέρι, το μοσχοκάρυδο,
την κανέλα (αν βάλουμε) και νερό
τόσο ώστε να τον καλύψει, και
μαγειρεύουμε για περίπου 15 - 20
λεπτά, μέχρι να γίνει ο κιμάς και να
μελώσει η σάλτσα. Εν τω μεταξύ,

στην άκρη. Σε ένα μικρό μπολ
σερβιρίσματος βάζουμε όλα τα
υλικά για τη σάλτσα γιαουρτιού,
προσθέτουμε 50 ml νερό και
ανακατεύουμε με ένα κουτάλι
για περίπου 1 - 2 λεπτά, μέχρι να
προκύψει μια παχύρρευστη σάλτσα.
Σερβίρουμε τα μακαρόνια σε βαθιά
πιάτα, περιχύνουμε με την μπολονέζ
και γαρνίρουμε κάθε μερίδα με 1
κουταλιά σάλτσα γιαουρτιού ή τη
βάζουμε σε μπολ για να βάλει ο
καθένας όση θέλει στο πιάτο του.
Τι πίνουμε: Eνα ροζέ από
Ξινόμαυρο ή ένα κρητικό ροζέ από
κάποιο χαρμάνι με Κοτσιφάλι.
Περισσότερες συνταγές στο www.
gastronomos.gr

Χειμωνιάτικος μουσακάς με κρέμα μετσοβόνε
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για τα λαχανικά
•1 μέτρια σελινόριζα, καθαρισμένη
και κομμένη σε φέτες πάχους 1/2 εκ.
•2 μεγάλες πατάτες, κατά προτίμηση
βιολογικές, καθαρισμένες και
κομμένες σε φέτες πάχους 1/2 εκ.
•άφθονο ελαιόλαδο, για το
τηγάνισμα
Για τον κιμά

τις δάφνες και τα μπαχάρια και
αφήνουμε κατά μέρος.

•600 γρ. κιμάς χοιρινός (αν δεν μας
αρέσει, βάζουμε μοσχαρίσιο)
•2 φύλλα δάφνης
•5 κόκκοι μπαχαριού
•αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•1 ξερό κρεμμύδι, σε μικρά καρέ
•2 μέτρια πράσα, ψιλοκομμένα
•70 ml ελαιόλαδο
•100 ml λευκό ξηρό κρασί
•100 ml χυμός πορτοκαλιού
•2 κουτ. γλυκού κόλιανδρος,
κοπανισμένος στο γουδί
•1 κουτ. γλυκού πάπρικα, καπνιστή
ή γλυκιά

Λαχανικά:
Σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι
ρίχνουμε 1 εκ. από τον πυθμένα
ελαιόλαδο και το ζεσταίνουμε σε
μέτρια φωτιά. Τηγανίζουμε τις
φέτες της σελινόριζας, σε δόσεις
λίγων κομματιών, για 2 λεπτά από
κάθε πλευρά, μέχρι να μαλακώσουν
ελαφρώς και να αποκτήσουν
ανοιχτό καστανό χρώμα (δεν
ροδίζουν). Στραγγίζουμε κάθε δόση
σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας.
Με τον ίδιο τρόπο και σε μέτρια
φωτιά τηγανίζουμε και τις φέτες
πατάτας, για 2 λεπτά από κάθε
πλευρά, μέχρι απλώς να χρυσίσουν.

Για την κρέμα με μετσοβόνε

Ψήσιμο:

1 κιλό γιαούρτι στραγγιστό
•4 αυγά, κατά προτίμηση βιολογικά
•150 γρ. μετσοβόνε, τριμμένο
•1 κουτ. γλυκού σουμάκι
(μπαχαρικό με υπόξινη γεύση, που
θα βρούμε στα μπαχαράδικα και σε
ορισμένα παντοπωλεία) ή πάπρικα
•αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•1/2 κουτ. γλυκού μαυροκούκι (ή
απλό σουσάμι), για την επιφάνεια

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους
170° C. Λαδώνουμε ελαφρώς ένα
στρογγυλό βαθύ ταψί με διάμετρο
30 - 32 εκ. (ή ένα ορθογώνιο ταψί
με διαστάσεις περίπου 20 x 30 εκ.).
Καλύπτουμε τον πυθμένα
του ταψιού εναλλάξ με φέτες
σελινόριζας και πατάτας, με τρόπο
που ίσα να καλύπτει η μία φέτα
την άλλη. Από πάνω αδειάζουμε
τον κιμά, με όσα υγρά έχει, και τον
απλώνουμε ομοιόμορφα με ένα
κουτάλι.
Βγάζουμε την κρέμα μετσοβόνε
από το ψυγείο και τη ρίχνουμε
στον κιμά, με κουταλιές που τις
απλώνουμε προσεκτικά με μια
φαρδιά σπάτουλα. Προσοχή: δεν
αδειάζουμε όλη την κρέμα μεμιάς
στο ταψί, γιατί, καθώς είναι κρύα
και σφικτή, όταν επιχειρήσουμε να
την απλώσουμε, θα παρασύρει τον
κιμά από κάτω της.
Σκορπίζουμε πάνω στην κρέμα το
μαυροκούκι (ή το απλό σουσάμι)
και βάζουμε το ταψί στο φούρνο.
Ψήνουμε το μουσακά για περίπου
40 λεπτά, μέχρι η επιφάνειά του
να αποκτήσει μια σκούρα καφετιά
κρούστα.
Σβήνουμε το φούρνο, στερεώνουμε
την πόρτα του μισάνοιχτη με μια
διπλωμένη πετσέτα κουζίνας και
αφήνουμε το μουσακά μέσα στο
φούρνο για 30 λεπτά, μέχρι να
«ξεκουραστεί». Τον σερβίρουμε
ζεστό ή χλιαρό.

Διαδικασία
Κρέμα μετσοβόνε: Σε ένα μπολ
βάζουμε το γιαούρτι, τα αυγά, το
μετσοβόνε, το σουμάκι, αλάτι και
πιπέρι και τα ανακατεύουμε καλά με
ένα σύρμα.
Σκεπάζουμε το μπολ και το βάζουμε
στο ψυγείο. Το γιαούρτι, που από το
χτύπημα θα έχει ρευστοποιηθεί, θα
ξανασφίξει κάπως.
Κιμάς: Καβουρδίζουμε τον κιμά
καταπώς περιγράφουμε στις σελίδες
53 - 54, φροντίζοντας στο μέσον της
διαδικασίας να βάλουμε τις δάφνες
και τα μπαχάρια. Μόλις αρχίσει να
«αρπάζει» ο κιμάς, ρίχνουμε το λάδι
και αλατοπίπερο και σοτάρουμε για
2 - 3 λεπτά.
Προσθέτουμε το κρεμμύδι και τα
πράσα και σοτάρουμε για 3 - 4
λεπτά. Σβήνουμε με το κρασί,
μαγειρεύουμε για 2 λεπτά, μέχρι να
εξατμιστεί το αλκοόλ, και ρίχνουμε
το χυμό πορτοκαλιού και 200 ml
νερό.
Μόλις κοχλάσει το υγρό,
χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μέτριο,
σκεπάζουμε την κατσαρόλα και
μαγειρεύουμε για περίπου 20 λεπτά
ή μέχρι ο κιμάς να μαλακώσει και
να πιει τα περισσότερα υγρά του.
Προσθέτουμε τον κόλιανδρο και την
πάπρικα και μαγειρεύουμε για άλλα
5 λεπτά, με ξεσκέπαστο σκεύος.
Αποσύρουμε από τη φωτιά, πετάμε

Τι πίνουμε
Σελινόριζα, πατάτες, καπνιστό
τυρί και μπεσαμέλ γιαουρτιού
υποχρεώνουν και τον κιμά να
ακολουθήσει σε μια λευκή
βαρελάτη επιλογή ενός πλούσιου
Chardonnay.

Περισσότερες συνταγές στο
www.gastronomos.gr

City of Vancouver Moving Forward Together
City of Vancouver Announces Canada 150+
December 31, 2016
The City of Vancouver will announce today plans for a year-long
civic celebration in 2017, to be
known as Canada 150+. The name
was chosen to acknowledge and
celebrate the fact that Indigenous
history here predates colonization.
As a designated City of Reconciliation, situated on the unceded traditional homelands of the Musqueam,
Squamish, and Tsleil-Waututh First
Nations, Vancouver will dedicate
events throughout 2017 to the theme
of ‘Moving Forward Together”.
Mayor Gregor Robertston: “Here
at the City of Vancouver, we are
very excited about the year-long
activities the City has coordinated
to help commemorate Canada’s
150th, and want to encourage you
to participate. We have programmed
a once-in-a-lifetime immersive
experience that, at its heart, features
the cultural traditions, art, music,
and much more of our three host
Nations, the Musqueam, Squamish,
and Tsleil-Waututh.”
The Honourable Mélanie Joly,
Minister of Canadian Heritage: “The
150th anniversary of Confederation
is a unique and powerful opportunity to build a better future for
Canada. We are proud to support the
City of Vancouver and the important
work it is doing to bring British
Columbians together, in the spirit
of cooperation and partnership, to
honour the rich history of Canada’s
Indigenous peoples and inspire
action on reconciliation.”
The title Canada 150+ is a response
to the Truth and Reconciliation
Commission’s Calls To Action,
using Canada’s sesquicentennial as
a time for Indigenous recognition
and celebration with all Vancouver
residents, and as recommended by
Vancouver’s Council-appointed
Urban Aboriginal Peoples Advisory
Committee.
In addition to officially unveiling
plans for Canada 150+ the City will
announce three signature events for
2017 and present the Canada 150+
logo created by Musqueam artist
Thomas Cannell.
The three signature events will include The Drum is Calling Festival
(July 22 – 30) set to take place in
Larwill Park, The Gathering of
Canoes (July 19 and 22) on Jericho
Beach, and a Walk For Reconciliation on a date in September and
route to be announced shortly.
The nine-day Drum is Calling Festival will open with a performance by
iconic Canadian singer-songwriter

Buffy Sainte Marie, and will include
a performance by Country artist
Crystal Shawanda who will also perform at the New Year’s Eve Launch
announcement on the main stage.
The curatorial team for the Festival
is led by Vancouver performing
artist and cultural producer Margo
Kane.
Further details about these and other
appearances will be announced early
in the New Year.
Among the many other activities
and installations as part of the 150+
Year, The Vancouver Native Housing Society (VNHS) is mounting a
unique village of life-size, Aboriginal housing structures from an array
of First Nations traditions on the site
of the Festival. Details and dates for
this exhibit will be released in early
2017.
Canada 150+ will be an opportunity for Canada’s many cultures
– Musqueam, Squamish, and
Tsleil-Waututh First Nations, urban
Aboriginal and Métis communities,
settlers, newcomers, and visitors –
to learn, connect, and celebrate in
an array of cultural activities and
larger-scale festivities.
Canada 150+ will be a uniquely Vancouver commemoration
of Canada’s 150th anniversary,
acknowledging an ancient past and
looking toward a future where all
communities, Nations, and peoples
are walking together as a society,
stronger than ever before.
The City of Vancouver gratefully
acknowledges the financial support
of the Government of Canada.
BACKGROUND
Funding
Support for Canada 150+ includes
a $2.313 million grant from the
Government of Canada, the third
largest such allocation in the country, and $2.4 million from the City
of Vancouver.
Festival Artistic Curation
Margo Kane will be the creative
director for The Drum is Calling
Festival. Ms. Kane is a widely acclaimed Cree-Saulteaux performing
artist and writer and the founder and
managing artistic director of Full
Circle: First Nations Performance,
which produces the annual Talking
Stick Festival in Vancouver.
Logo Design
The artwork for the logo for Canada
150+ was created by Musqueam
artist Thomas Cannell. Mr. Cannell attended Langara College and
Capilano University, studying many

aspects of art, from art history
to graphic design. He recently
graduated with a Diploma in Tourism Management from Capilano
University, reflecting his passion
for the environment and his belief
in the importance of eco-friendly
tourism. He is the 2014 BC Creative
Achievement Award for First Nations Art recipient.
Signature Events
Three signature events will be the
highlights of 2017’s Canada 150+,
as follows:
The Drum Is Calling Festival
A nine-day art and culture festival
at Larwill Park, July 22 through 30.
The festival will feature interactive programming of traditional
and contemporary Indigenous and
cross-cultural performances and
cultural, culinary, and multi-media
presentations and activities.
The Gathering of Canoes
At the 2016 Tribal Journey’s landing
site at Nisqually, Washington State,
delegates from the Host Nations and
the City of Vancouver issued a formal invitation to the canoe families
to join them in Vancouver in 2017.

The Gathering of Canoes, July
19 – 22 at Jericho Beach, will
see up to 5,000 canoe families
and supporters respond to that
invitation, stopping at Jericho
Beach on their way to the 2017
Tribal Journey’s final destination
at Campbell River. The host
communities and visitors will
mark the occasion with ceremonies, cultural sharing, and
feasting.
Walk For Reconciliation
The third signature event of
Canada 150+ will be a Walk For
Reconciliation in September.
The walk will showcase Indigenous and multicultural sites and
programming and educational
experiences about Reconciliation.
Other Events
In addition to the three signature
events announced today, there
will be a wealth of events and
initiatives throughout the spring,
summer, and fall by local artists
and organizations in support
of the Canada 150+ theme of
Strengthening Our Relations.
These will be announced in
detail early in 2017

Some questions people from
all over the world are asking.
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Believe it or not these questions bout Canada were posted on an
International Tourism Website.
Obviously the answers are a joke; But the questions were really
asked!
Q: I have never seen it warm on Canadian TV, so how do the
plants grow? (England)
A. We import all plants fully grown and then just sit around and
watch them die.
Q: Will I be able to see Polar Bears in the street? (USA)
A: Depends on how much you’ve been drinking.
Q: I want to walk from Vancouver to Toronto - can I follow the
Railroad tracks? (Sweden)
A: Sure, it’s only Four thousand miles, take lots of water.
Q: Are there any ATM’s (cash machines) in Canada? Can you
send me a list of them in Toronto, Vancouver, Edmonton and
Halifax? (England)
A: No, but you’d better bring a few extra furs for trading purposes.
Q: Which direction is North in Canada? (USA)
A: Face south and then turn 180 degrees Contact us when you get
here and we’ll send the rest of the directions.
Q: Can I bring cutlery into Canada? (England)
A: Why? Just use your fingers like we do.
Q: Do you have perfume in Canada? (Germany)
A: No, WE don’t stink.
Q: Can you tell me the regions in British Columbia where the
female population is smaller than the male population? (Italy)
A: Yes, gay nightclubs.
Q: Do you celebrate Thanksgiving in Canada? (USA)
A: Only at Thanksgiving.
Q: Are there supermarkets in Toronto and is milk available all
year round? (Germany)
A: No, we are a peaceful civilization of Vegan hunter/gathers. Milk
is illegal.
Q: I have a question about a famous animal in Canada, but I forget its name. It’s a kind of big horse with horns. (USA)
A: It’s called a Moose. They are tall and very violent, eating the
brains of anyone walking close to them. You can scare them off by
spraying yourself with human urine before you go out walking.
Q: Will I be able to speak English most places I go? (USA)
A: Yes, but you will have to learn it first.

George michael dead at 53
Greek Cypriot George Michael known as “Yog”to his family and as
George Kyriakos Panayiotou in public records died at age 53 in London
England on Christmas day .R.I.P. George Michael
Here is one of the most famous songs “Careless
whispers” so Koutsompoles take notice!
“Time can never mend,
The careless whispers of a good friend
To the heart and mind,
Ignorance is kind
There’s no comfort in the truth,
Pain is all you’ll find”
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αντετοκούνμπο: Πρώτος Έλληνας
στο
εξώφυλλο
κορυφαίου
Νίκη-θρίλερ για Ολυμπιακό, 2-1
στις καθυστερήσεις τον Αστέρα αμερικανικού περιοδικού
Τρίπολης
4 Ιανουαρίου 2017

3 Ιανουαρίου 2017
Ο Αντετοκούνμπο είναι ο
μοναδικός παίκτης στο ΝΒΑ που
ηγείται της ομάδας του στις πέντε
βασικές στατιστικές κατηγορίες.

Νικηφόρα ξεκίνησε το 2017 ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Οι
«ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν 2-1 του Αστέρα Τρίπολης στο «Γ.
Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της εξ αναβολής 1ης αγωνιστικής, σε
έναν αγώνα θρίλερ.
Οι ερυθρόλευκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ (0-1) στο πρώτο
ημίχρονο με πέναλτι που του Μάσα στο 27ο λεπτό.
Ο Ολυμπιακός δεν είχε περιθώριο κι έτσι μπήκε πολύ δυνατά στην
επανάληψη. Ο Φορτούνης ισοφάρισε το σκορ (1-1) στο 54΄μ΄έναν
άπιαστο «κεραυνό» από τα 25 μέτρα. το γκολκαι τον Μάριν να
σημειώνει το «χρυσό» γκολ στις καθυστερήσεις.
Το νικητήριο γκολ ήρθε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από
τον Μάριν, που ήταν το πρώτο του στον Ολυμπιακό και πολύ
σημαντικό.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πάουλο Μπέντο): Λεάλι, Φιγκέιρας, Μποτία,
Βιάνα, Ντε λα Μπέγια, Καμπιάσο (64΄ Ανδρούτσος), Μάρτινς,
Μανθάτης (79΄ Μάριν), Φορτούνης, Σεμπά, Καρντόσο (71΄ Ιντέγε).
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Δημήτρης Ελευθερόπουλος):
Ντοναρούμα, Μπέρτος, Σελίν, Γιαννούλης, Ιγκόρ, Δημούτσος (79΄
Ιωαννίδης), Τσουκαλάς, Μάσα (60΄ Φαρίνια), Τσιλιανίδης, Καλτσάς,
Μανιάς (67΄ Χαμντανί).

The $50 Lesson

L

ast year, while I was working in the flowerbeds in the
front yard, my neighbours stopped to chat as they
returned home from walking their dog. During our
friendly conversation, I asked their little girl what she wanted
to be when she grows up.
She said she wanted to be Prime Minister some day.
Both of her parents (NDP’s) were standing there, so I asked
her,
“If you were Prime Minister what would be the first thing you
would do?”
She replied... “I’d give food and houses to all the homeless
people.”
Her parents beamed with pride. “Wow...what a worthy goal!”
I said. “But you don’t have to wait until you’re Prime Minister to do that, I told her.
“What do you mean?” she replied. So I told her, “You can
come over to my house and mow the lawn, pull weeds, and
trim my hedge, and I’ll pay you $50. Then you can go over to
the grocery store where the homeless guy hangs out, and you
can give him the $50 to use toward food and a new house.”
She thought that over for a few seconds, then, she looked me
straight in the eye and asked, “Why doesn’t the homeless guy
come over and do the work, and you can just pay him the
$50?”
I said, “Welcome to Canada.”
Her Parents aren’t speaking to me anymore....

Για την ακρίβεια, είναι πρώτος
σκόρερ και ριμπάουντερ των
Μπακς και, συγχρόνως, κατέχει την
πρωτιά στις ασίστ, τα κλεψίματα
και τις τάπες, την ώρα που το
Μιλγουόκι προωθεί με κάθε
πιθανό τρόπο τη συμμετοχή του
«Greek Freak» στο All Star Game
που φέτος θα διεξαχθεί στη Νέα
Ορλεάνη (17-19 Φεβρουαρίου).
Ο σούπερ σταρ των Μπακς φιγουράρει στο εξώφυλλο του κορυφαίου περιοδικού Sports Illustrated που
θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιανουαρίου στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Πηγή :Tribune.gr

Ο ΠΑΣ Γιάννινα νίκησε τον ΠΑΟΚ (0-1)
μέσα στην Τούμπα
Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης έπιασε τα… άπιαστα και ο ΠΑΣ Γιάννινα κατάφερε να νικήσει τον
ΠΑΟΚ (0-1)μέσα στην παγωμένη Τούμπα.
Ο τερματοφύλακας του
ηπειρωτικού συγκροτήματος
ήταν συγκλονιστικός και σε πάρα
πολλές περιπτώσεις έσωσε την
ομάδα του από βέβαιη παραβίαση.
Το γκολ που χάρισε τη νίκη στους
φιλοξενούμενους σημείωσε ο
Τζημόπουλος στο 16 λεπτό. Η
ομάδα του Ίβιτς είχε και δοκάρι
με τον Αθανασιάδη τρία λεπτά
πριν την ολοκλήρωση του
90λεπτου.
ΠΑΟΚ (Βλάνταν Ίβιτς): Γλύκος,
Μάτος, Λέοβατς, Κρέσπο, Βαρέλα, Τσίμιροτ (67’ Μυστακίδης), Μπίσεσβαρ, Κάνιας, Πέλκας (86’
Περέιρα), Κουλούρης (61’ Αθανσιάδης), Τζάλμα Κάμπος
ΠΑΣ Γιάννινα (Γιάννης Πετράκης): Πασχαλάκης, Καρανίκας, Μιχαήλ, Τζημόπουλος, Σκόνδρας,
Ναδάλες, Λίλα [28’ Γαρουφαλιάς (76’ Μαμπουλού)], Κοζορώνης, Κούτρης, Ακόστα, Γιάκος (89’
Μπουκουβάλας).

Ο Πλατανιάς χόρεψε πεντοζάλη
τον Παναθηναϊκό στα Χανιά (1-0)
O Πλατανιάς επικράτησε
1-0 του Παναθηναϊκού στα
Περιβόλια, στο πλαίσιο της
1ης εξ αναβολής αγωνιστικής
της Σούπερ Λίγκα, η οποία
ολοκληρώθηκε με αυτό το
παιχνίδι. Το μοναδικό γκολ της
αναμέτρησης σημείωσε στο 74ο
λεπτό ο Γιάγια Μπανανά.
12 βαθμούς πίσω από τον
Ολυμπιακό
Με αυτή τη νίκη οι Χανιώτες
του Γιώργου Παράσχου
ανέβηκαν στους 17 βαθμούς, ενώ οι «πράσινοι» του Μαρίνου Ουζουνίδη βρίσκονται στο -12 από
τον Ολυμπιακό.

Eυτυχισμένο το Νέο Έτος
στους απανταχου Ελληνες!
Έλληνες ψηλά το κεφάλι κι αγάπη στην καρδιά!!!
Όλα τα φερέφωνα των ισχυρών του ανόσιου κέρδους,
αλλά και των υπηρετών τους- που μόνο στο υλικό όφελός
τους αποβλέπουν- για καιρό τώρα, έχουν επιδοθεί σ΄
έναν Μαραθώνιο κακομοιριάς, τραγικών ειδήσεων,
αποκαρδιωτικών παραδειγμάτων, προφητειών καταστροφής
και μιζέριας για την Ελλαδα μας.
Και ομως το μόνο συναίσθημα που επιτρέπεται στους
Έλληνες για το νεο χρονο είναι η αισιοδοξια .
Κάθε υπόλοιπο της έμφυτης Ελληνικης αισιοδοξίας,
δύναμης και αγωνιστικότητας που μας χαρακτηρίζει
γενικά σαν Λαό και σαν Έθνος, δεν πρεπει να εξαφανιστει
. Η ηττοπάθεια και δουλικότητα ειναι μη αποδεχτη. Η
ραγιάδικη κατάσταση στην οποία μας οδήγησαν και στο
αβέβαιο αύριο που μόνο τα ξενα αχόρταγα συμφέροντα
εξυπηρετουνται τα απορπιπτουμε.
Οι Ελλήνες αντιστεκονται εσαεί και εις τους αιώνες
θα αντλούνε απ αυτήν την ανεξάντλητη δύναμη, την
υποστηρικτική αισιοδοξία και την ανίκητη αγωνιστικότητά
μας.
Οι φυσικές ομορφιές της πατρίδας μας, που καμιά τεχνητή
και τεχνολογική τους κατάκτηση δεν μπορεί να μιμηθεί κι
ούτε να ξεπεράσει, θα ναι παντα δικες μας και δεν θα μας
τις αρπάξουν και να τις εκμεταλλευτούν στην ανάγκη μας.
Η οικογενειακή μας αγάπη και συνοχή, πάνω στα γερά
θεμέλια των οποίων στηρίζουμε, όλοι οι Έλληνες, την ζωή
μας σταθερά κι ακλόνητα, θα παραμεινει ο ακρογωνιαιος
λιθος στην Ελληνικη κοινωνια μας.
Η υποστηρικτική μας κοινωνική σύμπνοια και
αλληλεγγύη προς τον πλησίον δεν υπονομευται και
δεν αποδυναμώνεται. Η Ελληνικη κουλτουρα, ηθη, και
συνήθειες δεν αλλοτριώνονται.
Η ηρωικη αντοχης μας, τη κληρονομήσαμε από προγόνους
δοξασμένους και χιλιοτραγουδισμένους για τις γενναίες
κατακτήσεις τους. Οι ηθικες και οθσιαστικες αξιες μας
προηλθαν απ τους γεννητορες μας οι οποίοι έδωσαν τα
φώτα των γραμμάτων των τεχνών, των ιδεωδών και γενικά
του πολιτισμού σ’ όλη την ανθρωπότητα.
Εμείς οι Έλληνες, φτωχοί και μοναχικοί οδοιπόροι δεν
διακριθηκαμε ποτε για τη χλιδη και τα πλουτη μας. Στο
πέρασμα των χιλιετιών ομως , κανένας πλούσιος και
ισχυρός εχθρός δεν μας αλλοτρίωσε και δεν μας εξαφάνισε,
παρ’ όλες τις επιθέσεις και τις επιβουλές του.
Εμείς, ο περιούσιος λαός της θυσίας, πάντα ξεχωριστοί
για τα ανεκτίμητα κεκτημένα μας θα είμαστε, πάντα
προνομιούχοι για τις καταβολες και αξιες μας. Θα
ξεχωρίζουμε και πάντα θα μαστε νικητές. Παντα θα
πορευόμαστε μπροστα στο μέλλον του πολιτισμένου
κόσμου : Αγωνιστες και αδουλωτοι!

LIVE
BOUZOUKI
NIGHT
AT

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
2411 Νanaimo Street, Vancouver.
To reserve table call: 604-253-8714
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Χριστουγενιατικο Δωρo (joke)
Κάποια Χριστούγεννα αγόρασα
στην πεθερά μου για δώρο έναν
τάφο σε ένα ωραίο νεκροταφείο.
Τον επόμενο χρόνο δεν της αγόρασα
δώρο.
Όταν με ρώτησε γιατί, της είπα:
- Ε, μα δεν χρησιμοποίησες ακόμα
το δώρο που σου έκανα πέρσι!
Και έτσι άρχισε ο καυγάς...
***
Τα αρ….α του παππου μου
Ήταν ένας Αγγλος, ένας Αμερικανός
και ένας Έλληνας. Λέει ο Αγγλος:
- “Εγώ είχα έναν παππού που ήταν
τόσο ψηλός, που έφτανε ως τον 30
όροφο”.
- “Τι λες ρε μαλάκα,” λέει ο
Αμερικανός, “εγώ είχα έναν παππού
που όταν ύψωνε το χέρι του έπιανε
τα σύννεφα”.
- “Δε μου λες ρε μαλάκα,” λέει ο
Έλληνας “εκεί που έψαχνε μέσα στα
σύννεφα έπιανε τίποτα μαλακό;”
- “Ναι, ναι” λέει ο Αμερικανός και
του απαντάει ο Έλληνας:
- “Ε! τ` αρ….α του παππού μου
ήταν.”

Ιατρικα Ανεκδοτα
- Γιατρέ, δε μπορώ να σταματήσω
να λέω ψέματα.
- Και περιμένετε να σας πιστέψω;
- Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω
τσάι με πονάει το δεξί μου μάτι.
- Το κουταλάκι το βγάζετε απ το
φλυτζανι;
- Γιατρέ, συνεχίζω να βλέπω τις
κηλίδες που σας είχα πει.
- Δεν σας βοήθησαν τα καινούργια
γυαλιά;
- Πώς! Τώρα βλέπω τις κηλίδες
καλύτερα.
- Γιατρέ, έσπασα το χέρι μου σε δυο
μέρη.
- Να αποφεύγετε αυτά τα δύο μέρη.
- Γιατρέ μου, μπορώ να έχω και μια
δεύτερη γνώμη;
- Βεβαίως! Ελάτε ξανά αύριο.
- Κύριε μου, είστε υπερτασικός.
- Δεν το πιστεύω γιατρέ. Μπορώ να
έχω και μια δεύτερη γνώμη;
- Βεβαίως! Είστε και άσχημος.
- Να παίρνετε όλα τα χάπια που σας
έδωσα.
Το πρωί το κόκκινο χάπι με ένα
ποτήρι νερό,
το μεσημέρι το πράσινο χάπι με ένα
ποτήρι νερό,
και το βράδυ το μπλε χάπι με ένα
ποτήρι νερό.
- Μα τι έχω, γιατρέ μου;
- Δεν πίνετε πολύ νερό.
- Γιατρέ, κάθε πρωί που ξυπνάω
αισθάνομαι τρομερό πονοκέφαλο,
ναυτία και δεν με κρατάνε τα πόδια
μου.
Μετά από ένα τέταρτο όμως, όλα
μου περνάνε... Τι να κάνω;
- Να σηκώνεστε ένα τέταρτο
αργότερα.
- Γιατρέ μου, κάθε βράδυ βλέπω τον
ίδιο τρομαχτικό εφιάλτη. Κάποιος
με κυνηγά να με σκοτώσει.
Τρέχω, τρέχω, τρέχω και φτάνω
μπροστά σε μια μεγάλη πόρτα με
τεράστια κόκκινη επιγραφή.
Σπρώχνω για να ανοίξω την πόρτα,
σπρώχνω, ξανασπρώχνω αλλά δεν
ανοίγει η ρημάδα!
Ο τύπος που με κυνηγά πλησιάζει
συνεχώς με το μαχαίρι στο χέρι.
Ουρλιάζω στον ύπνο μου και ξυπνώ
ιδρωμένος και κατατρομαγμένος.
- Μμμμ, ενδιαφέρον. Και δεν
μου λέτε, σας παρακαλώ, μήπως
θυμάστε τι γράφει η επιγραφή πάνω
στην πόρτα;
- “ΕΛΞΑΤΕ”...
- Γιατρέ, κάθε βράδυ βλέπω το
ίδιο όνειρο, ποντίκια να παίζουν

ποδόσφαιρο.
- Πάρε αυτά τα φάρμακα σήμερα το
βράδυ πριν κοιμηθείς και αύριο θα
είσαι καλά.
- Να τα πάρω από αύριο, γιατί
σήμερα έχουν τελικό;

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
- Πόσα θέλετε γιατρέ, για να μου
βγάλετε το χαλασμένο δόντι;
- 200 Ευρώ.
- 200 Ευρώ για δουλειά λίγων
λεπτών;
- Αν θέλετε, μπορώ να κάνω την
εξαγωγή πάρα πολύ αργά...

φτιάχνει τα μαλλιά της, βάφεται,
στολίζεται και βγαίνει βόλτα στο
Κολωνάκι.
-Πω! Πω! κούκλαρα μου, σαν σταρ
είσαι. Της λέει κάποιος.
-Σιγά να μην είμι και σαν κριθαρ΄.
Του απαντά αυτή.

- Μα μη φωνάζετε! Δεν άγγιξα
ακόμα το δόντι σας!
- Το ξέρω γιατρέ, αλλά πατάτε πάνω
στο πόδι μου.

O πόντιος και η χειροβομβίδα

...ΚΑΙ Ο ΠΛΕΟΝ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ
-Λοιπόν, γιατρέ μου, πέτυχε η
εγχείρησή μου;
-Δεν είμαι γιατρός εγώ, τέκνο μου.
Είμαι ο Άγιος Πέτρος...
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ,
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ...

Γιατί αυτήν και όχι τους 6
εραστές...;

Ήταν κάποτε ένας Ιταλός ένας
Ισπανός και ένας Πόντιος και τους
λένε θα πετάξετε από ένα πράγμα
πάνω από το σπίτι σας. Πετάει
λοιπόν ο Γερμανός ένα μαχαίρι, ο
Ισπανός ένα τσεκούρι και ο Πόντιος
μια χειροβομβίδα. Κατεβαίνουν και
πάνε σπίτι και βλέπει ο Γερμανός
και λέει:
- “Γιατί κλαις μητέρα;”
- “Γιατί έπεσε ένα τσεκούρι και
σκότωσε τον πατέρα.”
Πάει ο Ισπανός και λέει:
- “Γιατί κλαις μητέρα;”
- “Γιατί έπεσε ένα μαχαίρι και
σκότωσε τον πατέρα.”

Αστυνομικός: Δηλαδή παραδέχεσαι
ότι σκότωσες την γυναίκα σου;
Σκοτσέζος: Μάλιστα.
Αστυν: Και ισχυρίζεσαι ότι την
σκότωσες επειδή είχε έξι εραστές;
Σκοτ: Μάλιστα.
Αστυν: Μα όμως ισχυρίζεσαι ότι
την αγαπούσες. Πως λοιπόν αφού
την
αγαπούσες, σκότωσες αυτήν και όχι
τους έξι εραστές της;;
Σκοτσ: Για να κάνω οικονομία στις
σφαίρες!!!!

Πάει ο Πόντιος και λέει:
- “Γιατί γελάς πατέρα, γιατί έκλασε
ο παππούς και ανατινάχτηκε το
σπίτι.”

****

Aντώνης & Σωτήρης

Αϊντι, αϊντι
Ένας βλάχος έρχεται στην Αθήνα,
μπαίνει σε ένα ΤΑΧΙ μάρκας
ΜΕΡΤΣΕΝΤΕΣ, βλέπει το αστέρι
μπροστά και ρωτάει τον ταξιτζή.
– Δε μη λες πατριούτη; Τι είναι
κείνο κι μπρουστά;
– Α αυτό; Σκόπευτρο είναι φίλε μου.
– Κι τι καν.
– Βάζεις έναν πεζό στο μάτι και τον
σκοπεύεις από εκεί μέσα για να τον
πετύχεις.

– Αχα.
Καθώς πηγαίνουν λοιπόν, πετάγεται
μπροστά στο αυτοκίνητο μια γριά, ο
ταξιτζής κάνει δεξιά, κάνει αριστερά
και τελικά την αποφεύγει, όταν
ξαφνικά ακούει ένα δυνατό ντουπ.
Κοιτάει από τον καθρέπτη και
βλέπει την γριά στο οδόστρωμα,
ακούει δε τον βλάχο να λέει από το
πίσω κάθισμα.
– Αϊντι, αϊντι αν δεν άνοιγα την
πόρτα σκατά θα πυτίχηνες!!!

Θα γίνω σταρ
Λέει μια βλάχα στην μάνα της:
- Μάνα, θέλω να γίνω σταρ.
- Δεν πα να γίνεις και κριθάρ’!

Σαν σταρ είσαι
Μία ρουμελιώτισσα τσοπανοκόρη
έρχεται στην Αθήνα.
Βλέπει τις άλλες γυναίκες
περιποιημένες και ντυμένες στην
τρίχα και ζηλεύει.
Αγοράζει και αυτή σινιέ ρούχα,
πηγαίνει στο κομμωτήριο,

Tελευταίοι Πόντιοι ναύτες
- Πώς πέθαναν οι 2 τελευταίοι
Πόντιοι ναύτες μέσα σε ένα
υποβρύχιο;;
- Έκλασε ο ένας και ο άλλος άνοιξε
το παράθυρο!

Πάει ένας κλέφτης να μπουκάρει
σε ένα σπίτι! Απενεργοποιεί τον
συναγερμό, παραβιάζει την πόρτα
και μπαίνει μέσα. Μέσα στο σπίτι
επικρατεί απόλυτο σκοτάδι!
Αρχίζει λοιπόν να ψηλαφίζει
προκειμένου να βρει κάτι να
αρπάξει...
Ψηλαφίζει λοιπόν... ψηλαφίζει...
και βρίσκει ένα ντουλάπι... ανοίγει
το ντουλάπι και συνεχίζει να
ψηλαφίζει... ώσπου ακούει μια
φωνή να του λέει...
- “Πρόσεχε... σε βλέπει ο
Σωτήρης...”.
Σταματά να ψηλαφίζει ο κλέφτης...
περιμένει λίγο και συνεχίζει να
ψηλαφίζει... σε λίγο ακούει πάλι
μια φωνή μέσα από το ντουλάπι να
του λέει... “πρόσεχε... σε βλέπει ο
Σωτήρης”
Τρελένεται ο κλέφτης... τί να
κάνει... τί να κάνει... αποφασίζει
να ανάψει τον φακό για να δει τί
παίζεται!
Ανάβει τον φακό και βλέπει μέσα
στο
ντουλάπι ένα παπαγάλο!!! Τον
ρωτάει λοιπόν τον παπαγάλο,
“ποιος είσαι εσύ;”
Ο παπαγάλος του λέει: “Είμαι ο
Αντώνης!”.
Βάζει τα γέλια ο κλέφτης... και του
λέει:
- “Καλά είναι το Αντώνης όνομα για
παπαγάλο; χάχαχαχαχα”
Και του απαντά ο παπαγάλος:
- “Γιατί είναι το Σωτήρης όνομα για
σκύλο Ντόπερμαν;”
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ,
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ...
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 στο εστιατόριο
TROCANTERO το ετήσιο Χριστουγεννιάτικο γεύμα του συλλόγου Grecian Seniors B.C. Αν
και ο καιρός με το χιόνι ήταν ακατάστατος η αίθουσα ήταν κατάμεστη από μέλη, φίλες και
φίλους του συλλόγου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Μητροπολίτης Τορόντο (Καναδά), κ. Σωτήριος,
συνοδευόμενος από τους ιερείς π. Κώστα Οικονόμου με την Πρεσβυτέρα, από τον π. Δημήτρη
Παρτσάφα με την Πρεσβυτέρα , τον π. Δωρόθεο Τρυφωνόπουλο με την Πρεσβυτέρα και τον π. Peter
Kondratyev.
Η πρόεδρος κα Νιόβη Στεργίου,
ευχαρίστησε ιδιάτερα τον
Σεβασμιώτατο κ. Σωτήριο,
τους ιερείς, τις πρεβυτέρες, την
πρόεδρο της φιλοπτώχου Αγίου
Γεωργίου κα Λιζέτα Πάππα, τα
μέλη, τους φίλους του συλλόγου
και τα μέλη τουΔιοικητικού
Συμβουλίου για την βοήθεια που
προσφέρουν ώστε ο σύλλογός
τους να προσφέρει στα μέλη
στοργή, αγάπη και φροντίδα
που χρειάζοντα σαν υπηρήλικες.
Τα μέλη κατά το πλείστον
είναι γυναίκες υπερήλικες
συναντιώνται εβδομαδιαίως σε
αίθουσα που τους χορηγεί η Κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας, όπου διοργανώνουν εκδηλώσεις
και παίζουν Μπίγκο.
Η δραστήριος πρόεδρος κα Νιόβη Στεργίου και στο διοικητικό συμβούλιο για χρόνια παραμένουν
οι ίδιες, που εργάζονται ακατάπαυστα να διατηρήσουν τον σύλλογό τους, μακριά από γκρίνιες και
παράπονα.

Κώστας Καρατσίκης
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Στιγμιότυπα από τον Πρωτοχρονιάτικο Χορό
στην Ελληνική Κοινότητα Βανκούβερ
- Φωτορεπορτάζ Νίκου Στρατηδάκη

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.
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Elk - a terrific story to enjoy
Firefighter Is Battling A Wildfire When An Elk Walks Up Behind Him... But Watch What Happens!
All animals need a community — a group of fellow creatures to hunt with, travel with, and make life
a little less lonely. For some wild animals, losing their birth family means they need to find their own
community in other ways.
In Kittitas County, in central Washington, locals knew about an elk who would wander onto nearby
farms after being abandoned by her family. The elk was known to approach cows and goats, but her
search of companionship hasn’t stopped with friends of the four-legged variety... as one group of first
responders recently learned firsthand!

One day, a group
of hard-working firefighters
responded to
a blaze in the
woods ofKittitas
County, Washington.

While on a break
at one of their
command posts,
they got a welcome surprise after a hard day’s
work: a friendly
elk walked up to
say hello!

The elk, named
Buttons, is a fixture in the community, and many locals have seen her
hanging around
their ranches and
farms.

Buttons was
abandoned
by her family at a young
age, so she
started hanging around
with groups
of cows and
goats on a
nearby hillside.
She’s been
a part of
the Kittitas
County community ever
since, and
she’s even
become something of a local celebrity.

While most elk keep a safe
distance from humans, Buttons
has no hesitations about saying
hi up close. Sometimes she even
shows her affection in the form
of a nuzzle or a sloppy kiss!

Several elk
herds have
come through
the area, but
Buttons seems
to prefer
hanging out
with her new
friends
— animals and humans alike.

The firefighters reported that during her visit to their post, this sweet elk made sure to
make the rounds and give kisses to every officer there.
With so much love to go around, it’s safe to say that Buttons the elk will never be lonely
again! Share this friendly elk with your friends who love animals!

Δεν θα γίνει συνάντηση Τσίπρα
– Ερντογάν για το Κυπριακό
6 Ιανουαρίου 2017

δεν επιτρέπουν τη διμερή
συνάντηση των δύο ανδρών.
Αντ’ αυτού, θα πραγματοποιηθεί
η συνάντηση των υπουργών
Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας,
Νίκου Κοτζιά και Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, την Παρασκευή
στη Νέα Υόρκη, όπου θα τεθούν επί
τάπητος όλα τα σημαντικά εκκρεμή
ζητήματα του Κυπριακού.

Δεν θα πραγματοποιηθεί
τελικώς συνάντηση μεταξύ του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και
του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν για το Κυπριακό
πριν από τη μετάβασή τους στη
Γενεύη για τη διάσκεψη, όπως

επιβεβαίωσαν κυβερνητικές πηγές
το βράδυ της Πέμπτης.

Οι ίδιοι κύκλοι της κυβέρνησης
διαβεβαιώνουν ότι θα υπάρξουν
επικοινωνίες του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα με όλους τους
εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τις
οποίες επικαλείται το ΑΜΠΕ,
οι δυσάρεστες εξελίξεις των
τελευταίων ημερών στην Τουρκία

Οι διαβουλεύσεις εν όψει της
διάσκεψης της Γενεύης για το
Κυπριακό εντατικοποιούνται κατά
τις ίδιες πηγές.

Αλευρομάγειρος: «Εάν δεν συγκρατηθεί
ο Αναστασιάδης θα χάσουμε την Κύπρο»

M

σχέδιο «ζόμπι» Ανάν.

ία από τις ηρωικές
φυσιογνωμίες της
Κύπρου του 1974,
ο στρατηγός ε.α. και τότε
Ταγματάρχης που με τους
στρατιώτες του και άλλες
δυνάμεις Κυπρίων και της
ΕΛΔΥΚ κράτησαν ελεύθερη
στο μεγαλύτερο τμήμα της
την Λευκωσία, ο Δημήτρης
Αλευρομάγειρος, μιλώντας
στον 9.84 , έκανε λόγο για
προκλητικά ακατανόητη σπουδή
του Νίκου Αναστασιάδη, να
αποδεχτεί ένα Τουρκικής
εμπνεύσεως ουσιαστικά σχέδιο,
που είναι χειρότερο και από το

Ο ίδιος φώτισε άγνωστες πτυχές του Κυπριακού, με αναφορές ακόμη και στα άρθρα των εγγυήσεων που
επικαλέστηκε η Τουρκία για την εισβολή και κατοχή, σημειώνοντας με έμφαση ότι είναι παρανοϊκό, να
θες να βγάλεις από τα αδιέξοδα την Τουρκία στην πιο δύσκολη για την ίδια γεωπολιτικά στιγμή.
Σημείωσε με έμφαση, πως αν η Κύπρος οδηγηθεί σε λύση έκτρωμα, τότε το τελευταίο ανάχωμα έναντι
της Τουρκία για τον Ελληνισμό, θα έπαυε να υπάρχει.
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Παραληρεί ο Ερντογάν:
Η ασφάλεια της Τουρκίας
ξεκινά από Κύπρο και
Βαλκάνια
5 Ιανουαρίου 2017

Τ

ην πεποίθηση ότι εμπλέκεται ξένος δάκτυλος στις τρομοκρατικές
επιθέσεις που δέχεται το τελευταίο διάστημα η Τουρκία,
επανέλαβε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία
του πριν τη διάσκεψη της Γενεύης για το Κυπριακό. Ο Ερντογάν
αναφέρθηκε στην ασφάλεια της Τουρκίας, βάζοντας στο… κάδρο
τόσο την Κύπρο, όσο και τα Βαλκάνια, ενώ έκανε και αναφορά στα
σύνορα με την Ελλάδα, στη Θράκη.
Μιλώντας στα εγκαίνια της νέας γραμμής του μετρό της Αγκυρας,
ο Τούρκος πρόεδρος δικαιολόγησε τη στρατιωτική επέμβαση
της χώρας του κατά του Ισλαμικού Κράτους και των κουρδικών
δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινάει
πέρα από τα σύνορά της, όπως τη Συρία, το Ιράκ, τον Καύκασο,
αλλά και τα Βαλκάνια με την Κύπρο.
«Όσοι μας κατηγορούσαν στο παρελθόν ότι δεν αντιμετωπίζουμε το
Ισλαμικό Κράτος, τώρα μας λένε να μην προχωρήσουμε»
«Όσοι μας κατηγορούσαν στο παρελθόν ότι δεν αντιμετωπίζουμε
το Ισλαμικό Κράτος, τώρα μας λένε να μην προχωρήσουμε, να μην
περάσουμε τα 20 χιλιόμετρα μέσα στο συριακό έδαφος. Οφείλουμε
να αντιμετωπίσουμε εν τη γενέσει τους τiς απειλές κατά της χώρας
μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε στιγμή το εξής: Η ασφάλεια της
Τουρκίας δεν ξεκινάει από τη Γκαζιάντεπ αλλά από το Χαλέπι, δεν
ξεκινάει από την Αλεξανδρέττα αλλά από το Ιντλίμπ, δεν ξεκινάει
από τη Μερσίνα αλλά από την Κύπρο, δεν ξεκινάει από το Αρτβιν
αλλά από το Βατούμι, δεν ξεκινάει από τη Θράκη αλλά από τα
Βαλκάνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Πηγή:Tribune.gr

Το δεύτερο μεγαλύτερο ΑΕΠ
του κόσμου η Κίνα- Έφτασε
το 300% του ΑΕΠ!
5 Ιανουαρίου 2017

Ο Δημήτρης Αλευρομάγειρος γεννήθηκε στην Αθήνα από Μανιάτες γονείς το 1940.
Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) ως ανθυπολοχαγός του Πεζικού.
Αργότερα συμπλήρωσε τις σπουδές του στη Σχολή Πολέμου, τη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), αλλά
και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τον Απρίλιο του 1964 κατήλθε στην Κύπρο -μεταξύ των πρώτων εθελοντών Αξιωματικών- και έλαβε
μέρος στην εκπαίδευση των Κυπρίων εθελοντών εθνοφρουρών της Ακανθού Αμμοχώστου και στη
συνέχεια ως διοικητής λόχου του 206 Τάγματος Πεζικού έλαβε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις της
Μανσούρας τον Αύγουστο του 1964.
Ως υπολοχαγός τον Ιανουάριο του 1967 κατάγγειλε στον μέραρχό του διοικητή της VIης Μεραρχίας
Κιλκίς, υποστράτηγο Ανδρέα Βαρδουλάκη το σχεδιαζόμενο πραξικόπημα του Απριλίου του 1967, όπως
κατατέθηκε από τον ίδιον το στρατηγό στη δίκη των πρωταιτίων.
Για την πράξη του αυτή το Απριλιανό δικτατορικό καθεστώς τον έθεσε εκτός στρατεύματος επί 6
μήνες από τον Οκτώβριο 1967 έως τον Απρίλιο του 1968 και του στέρησε το δικαίωμα να προαχθεί
κατ’ εκλογήν στο βαθμό του ταγματάρχη. Οι συνέπειες αυτές ήρθησαν μετά την αποκατάσταση της
δημοκρατίας.
Το 1974 έλαβε μέρος στην αντίσταση κατά των Τούρκων εισβολέων ως διοικητής του 336 Τάγματος
[αποτελούμενο εξ’ ολοκλήρου από Κυπρίους Εθνοφρουρούς] στην Πράσινη Γραμμή Λευκωσίας [από
περιοχή ΕΛΔΥΚ μέχρι της οδού Λήδρας] η οποία και διατηρήθηκε ανέπαφος.
Τη δράση του αυτή εξύμνησε ο ελληνικός και κυπριακός Τύπος και έγινε ένας από τους ήρωες
εκείνης της περιόδου, ενώ ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης του Δήμου Έγκωμης Λευκωσίας, για τις
προσφερθείσες υπηρεσίες του στη διάσωση της Λευκωσίας από τους εισβολείς.
Από το 1987 έως το 1990 υπηρετεί στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ως διοικητής Συντάγματος
Ευελπίδων και διευθυντής σπουδών, θέση στην οποία τον βρίσκει η αποστρατεία τον Ιούνιο του 1990 με
το βαθμό του ταξίαρχου.
Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ [Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας] επανέρχεται στο
στράτευμα τον Δεκέμβριο του 1993, προάγεται σε αντιστράτηγο και τοποθετείται Α’ υπαρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Ένα από τα σύγχρονα θαύματα της παγκόσμιας οικονομίας είναι
σίγουρα η Κίνα, η χώρα που αυτή τη στιγμή, σκαρφαλώνοντας
πολλές θέσεις στην «κατάταξη», έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ΑΕΠ
στον κόσμο, πίσω μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μέχρι το 2020 θα έχει προσπεράσει τις ΗΠΑ
Μάλιστα, ουκ ολίγοι αναλυτές προβλέπουν ότι μέχρι το 2020 θα
έχει προσπεράσει τις Η.Π.Α και θα απολαμβάνει τον τίτλο της
μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.
Μόνο τη διετία 2015 – 2016, το ΑΕΠ της αυξήθηκε κατά 6,9% και
6,7% (σύμφωνα με τις προβλέψεις) αντίστοιχα, ρυθμοί που είναι από
τους υψηλότερους παγκοσμίως.
Η χώρα των 1,4 δισ. πολιτών κατάφερε να πολλαπλασιάσει το ΑΕΠ
της σε σχέση με τη δεκαετία του 1990 και το 2000, ωστόσο η πολύ
επιθετική πιστωτική επέκταση που ακολούθησε και ακολουθεί ίσως
της κοστίσει στο μέλλον.
Εκτός από τις αμέτρητες εταιρείες – «ζόμπι», οι οποίες είναι κυρίως
κρατικές, και το δημόσιο χρέος, καταγράφεται σημαντικότατη
αύξηση στο εταιρικό χρέος.

Το 1995 αναλαμβάνει τη διοίκηση της Στρατιωτικής Διοίκησης Αθηνών (ΣΔΑ) και το 1996 τοποθετείται
γενικός επιθεωρητής Στρατού.
Αποστρατεύεται ευδοκίμως τον Μάρτιο του 1997 και του απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου γενικού
επιθεωρητού Στρατού.

Όπως διαπιστώνεται και από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες
4 Ιανουαρίου 2017 το Διεθνές Οικονομικό Ινστιτούτο (Institute of
International Finance, IIF), το συνολικό χρέος αγγίζει το ασύλληπτο
ποσοστό του 300% του ΑΕΠ!
Μάλιστα, σε ορίζοντα 20ετίας, φαίνεται πως το ποσοστό έχει
ουσιαστικά τριπλασιαστεί.

Πηγή:Tribune.gr

Πηγή:Tribune.gr
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Νέες τουρκικές απώλειες
στη Συρία από επίθεση
του Ισλαμικού Κράτους
5 Ιανουαρίου 2017

Πρόστιμο – μαμούθ στη Deutsche
Bank για φοροδιαφυγή στις ΗΠΑ
5 Ιανουαρίου 2017

Πρόστιμο-μαμούθ καλείται να
πληρώσει η γερμανική τράπεζα
Deutsche Bank, προκειμένου
να γλιτώσει από τη μήνυση της
αμερικανικής κυβέρνησης η οποία
την κατηγορεί για φοροδιαφυγή.

Νέες τουρκικές απώλειες σημειώθηκαν την Τετάρτη στα περίχωρα
της πόλης Αλ Μπαμπ, στη βορειοδυτική Συρία, από επίθεση της
οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS).
Σύμφωνα με τοπικούς μιντιακούς ακτιβιστές, τουλάχιστον
ένας Τούρκος στρατιώτης σκοτώθηκε και τέσσερις ακόμα
τραυματίστηκαν από αιφνιδιαστική επίθεση των τζιχαντιστών το
απόγευμα της Τετάρτης.
Οι τζιχαντιστές επιτέθηκαν στις θέσεις του τουρκικού στρατού
στα δυτικά της Αλ Μπαμπ μόλις λίγες ώρες μετά από σφοδρές
αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε στις θέσεις τους η ρωσική
πολεμική αεροπορία προσφέροντας υποστήριξη στον τουρκικό
στρατό.
Ο τουρκικός στρατός αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να
αποπειραθεί νέα επίθεση για να καταλάβει την κατεχόμενη από το
Ισλαμικό Κράτος πόλη Αλ Μπαμπ.
Πηγή :Tribune.gr

Οι Κούρδοι (PKK) σκότωσαν
3.404 Τούρκους στρατιώτες
μέσα στο 2016
5 Ιανουαρίου 2017

Συγκεκριμένα, η Deutsche Bank
κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε
«χρεοκοπημένες» εταιρείεςκελύφη για να αποκρύψει
σημαντικές φορολογικές
υποχρεώσεις της από την
αμερικανική εφορία (IRS) το
2000.
Η γερμανική τράπεζα συμφώνησε
να καταβάλει στο αμερικανικό
δημόσιο για τον συμβιβασμό 95 εκατομμύρια δολάρια (90,3 εκατομμύρια ευρώ).
ει» στις εταιρείες αυτές τις φορολογικές της υποχρεώσεις που απέρρεαν από την τότε νέα αγορά
μεριδίου στην φαρμακευτική εταιρεία Bristol-Myers Squibb.
Η συμφωνία επιλύει μια δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε με μήνυση κατά της εταιρείας τον Δεκέμβριο
του 2014, και με την οποία η αμερικανική κυβέρνηση επιδίωξε να αποζημιωθεί με 190 εκατομμύρια
δολάρια (180,6 εκατ. ευρώ) σε φόρους, πρόστιμα και τόκους.
«Η κυβέρνηση, μέσω αυτής της πράξης και της συμφωνίας, έχει αναγκάσει την Deutsche Bank να
ομολογήσει τις πράξεις της που σχεδιάστηκαν για να αποφύγει τη φορολόγηση», υποστήριξε ο Πριτ
Μπαράρα, εισαγγελέας της νότιας περιφέρειας της Νέας Υόρκης, σε δήλωσή του στο Μανχάταν.
Η εκπρόσωπος της Deutsche Bank Αμάντα Ουίλιαμς είπε σε γραπτή δήλωσή της:
«Είμαστε ευχαριστημένοι που λύνουμε αυτή τη διένεξη και αφήνουμε πίσω μας αυτά τα γεγονότα που
έγιναν εδώ και πάνω από 16 χρόνια».
Η συμφωνία αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα στην προσπάθεια της τράπεζας να επιλύσει νομικά θέματα
τα οποία τους τελευταίους μήνες έχουν αυξήσει την ανησυχία των επενδυτών της για το μέλλον της, και
ιδιαίτερα για το αν έχει επαρκή κεφάλαια.
Τον περασμένο μήνα, η Deutsche Bank συμφώνησε κατ’ αρχήν να πληρώσει 7,2 δισεκατομμύρια
δολάρια (6,8 δισ. ευρώ) για να επιλύσει μια αμερικανική δίωξη για την πώληση τοξικών τιτλοποιημένων
στεγαστικών δανείων.
Η φορολογική υπόθεση αναδύθηκε από την αγορά από τη τράπεζα, στις αρχές του 2000, της εταιρείας
Charter Corp, η οποία κατείχε ένα μεγάλο ποσοστό μη υλοποιηθέντων κερδών στην εταιρεία Bristol-Myers.
Σύμφωνα με τα έγγραφα της συμφωνίας, τον Μάιο του 2000 η τράπεζα πούλησε την Charter στις
εταιρείες-κελύφη, η οποίες κατόπιν εκκαθάρισαν την Charter και πούλησαν τις μετοχές της Bristol-Myers πίσω στην τράπεζα, δημιουργώντας μια φορολογική υποχρέωση 52 εκατομμυρίων δολαρίων (49,4
εκατ. ευρώ) και άνω.
Οι εταιρείες-κελύφη όμως αδυνατούσαν να πληρώσουν τους φόρους, και η Deutsche Bank παραδέχθηκε
ότι το γνώριζε ή όφειλε να το γνωρίζει, αναφέρεται στα έγγραφα της δικογραφίας.
«Η Deutsche Bank ανέλαβε τη συναλλαγή του Μαΐου 2000 με σκοπό να αποφύγει να πληρώσει τη
σχετική φορολογική υποχρέωση», αναφέρεται στα έγγραφα.

Έξαλλοι μουσουλμάνοι τα «έσπαγαν» και
ούρλιαζαν τζιχάντ στους δρόμους του Μάλμε
Τουλάχιστον 3.404 άνδρες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και
δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν από Κούρδους αντάρτες του
Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK) τον τελευταίο χρόνο,
συμπεριλαμβανομένων και 38 υψηλόβαθμων αξιωματικών,
σύμφωνα με ανακοίνωση της ηγεσίας του PKK την Τρίτη.
Οι Κούρδοι αντάρτες επίσης ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 166
τουρκικά τεθωρακισμένα οχήματα και οκτώ τανκς, ενώ κατέρριψαν
τρία στρατιωτικά ελικόπτερα και ένα μαχητικό F-16.
«Αυτά τα νούμερα είναι τα αποτελέσματα ενός χρόνου πολέμου
ενάντια στις τουρκικές δυνάμεις», αναφέρει το PKK, προσθέτοντας
ότι ο αγώνας του δεν στρέφεται ενάντια στους Τούρκους πολίτες
«αλλά στις κατασταλτικές Αρχές».
«Εντείναμε τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις ενάντια στα τουρκικά
στρατεύματα το 2016 προς υπεράσπιση του καταπιεζόμενου λαού
μας. Η κυβέρνηση του Ερντογάν επέμεινε στη χρήση βίας αντί για
τον διάλογο και αυτή είναι η απάντησή μας», αναφέρει η κουρδική
ανακοίνωση.
Το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) ανακοίνωσε και τις δικές
του απώλειες, 585 αντάρτες και αντάρτισσες, μέσα στο 2016.
Ο τουρκικός στρατός δεν αποδέχεται τον αριθμό απωλειών που
δημοσιεύουν οι Κούρδοι.
Πηγή :Tribune.gr
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Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο της πόλης Μάλμε στη Σουηδία την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς, όταν ένας όχλος από μουσουλμάνους μετανάστες άρχισε να επιτίθεται σε ανθρώπους
και να καταστρέφει ό,τι έβρισκε μπροστά της, προκαλώντας ένα πραγματικό χάος στη σουηδική πόλη.
Ο φωτογράφος Φρέντι Μαρντέλ κατέγραψε σκηνές τρόμου στους δρόμους της σουηδικής πόλης.
Μουσουλμάνοι φώναζαν «τζιχάντ», δηλαδή «ιερό πόλεμο», και προέβαιναν σε κάθε είδους
βανδαλισμούς, καταστρέφοντας αυτοκίνητα και δημόσια περιουσία.
Όπως αποκάλυψε ο Σουηδός φωτογράφος, οι αστυνομικοί που περιπολούσαν με τα αυτοκίνητά τους,
φοβόντουσαν να τα εγκαταλείψουν και να επέμβουν, ενώ το ίδιο έκαναν και οι δημοσιογράφοι, οι
οποίοι έτρεξαν να κρυφτούν, προκειμένου να «μην ρισκάρουν τη ζωή τους».
Με τη δημοσίευση του φωτογραφικού υλικού, η Αστυνομία του Μάλμε εξέδωσε ανακοίνωση, στην
οποία αναφέρει ότι «ήταν πολύ ριψοκίνδυνο να επέμβει εκείνη τη στιγμή».
Πάνω από 50 άτομα, μουσουλμανικής καταγωγής, εφόρμησαν στους δρόμους της σουηδικής πόλης.
Εάν η Αστυνομία του Μάλμε θεώρησε για 50 άτομα «ριψοκίνδυνο» να επέμβει τότε στη Σουηδία
έχουν σοβαρό πρόβλημα.
Εκτός των καταστροφών που προκάλεσαν, πετούσαν καπνογόνα και πυροτεχνήματα στους
αστυνομικούς και απειλούσαν να κάψουν την πόλη.
Σύμφωνα με το ακόλουθο βίντεο, οι μουσουλμάνοι πέταγαν βεγγαλικά πάνω σε ανθρώπους και
αυτοκίνητα:

ΙΗΑ: Δυσοίωνες Προοπτικές
της Διεθνούς Διάσκεψης για
το Κυπριακό - Καταστροφική
Λύση για τον Κυπριακό
Ελληνισμό
Το International Hellenic Association, ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει
στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών, απηύθυνε έκκληση προς τους Προέδρους της Ελληνικής και
της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Έλληνα πρωθυπουργό, τους Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδος και
Κύπρου, τις ηγεσίας των Εκκλησιών Ελλάδος και Κύπρου, τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων
Ελλάδος και Κύπρου, τα μέλη των Κοινοβουλίων Ελλάδος και Κύπρου καθώς και σε όλους τους
Ευρωβουλευτές Ελλάδος και Κύπρου με θέμα τις δυσοίωνες προοπτικές της Διεθνούς Διάσκεψης για το
Κυπριακό και τον διαγραφόμενο κίνδυνο μιας καταστροφικής λύσης για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Το
πλήρες κείμενο της έκκλησης έχει ως εξής:
Ως Έλληνες που προέρχονται από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Διασπορά, παρακολουθούμε με
φοβερή ανησυχία και αγωνία την επικαιρότητα που αφορά τις εξελίξεις σχετικά με την επερχόμενη
Διεθνή Διάσκεψη για το Κυπριακό. Σε όλους μας η περιρρέουσα ατμόσφαιρα θυμίζει παραμονές της
Τουρκικής εισβολής του 1974. Αυτή συνίσταται από περίεργες ανακοινώσεις των επισήμων, συχνά
αντικρουόμενες, χωρίς μια εσωτερική δομή και την ταυτόχρονη βουβαμάρα των άμεσα ενδιαφερόμενων,
δηλαδή την πλειοψηφία των Κυπρίων. Μοιάζουμε με ασθενή που τον ετοιμάζουν για χειρουργείο και
βρίσκεται σε μια ήπια νάρκωση, ακούμε, βλέπουμε, συνειδητοποιούμε τι πάει να γίνει αλλά δεν θέλουμε
ή δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Μπροστά μας όμως υπάρχει μια φοβερή προοπτική που αφορά την
ίδια την ύπαρξη μας, εμάς και των παιδιών μας, η αμείλικτη προοπτική του ότι : Μετά τις 12 Ιανουαρίου
εισερχόμαστε σε τροχιά η οποία μπορεί να οδηγήσει στην διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και
στην παγίδευση της Ελλάδας. Δυστυχώς δεν τέθηκαν “κόκκινες γραμμές ” που να διασφαλίζουν
κάποια ζωτικά θέματα ύπαρξης του Ελληνισμού της Κύπρου στην διαδικασία των συνομιλιών. Παρόλα
αυτά και οι απλές ανακοινώσεις της Ελληνοκυπριακής και Ελλαδικής ηγεσίας περί «ανάγκης άμεσης
αποχώρησης των στρατευμάτων κατοχής και τερματισμού εγγυήσεων» οδήγησαν τις συνομιλίες σε
εμπλοκή. Με πρωτοβουλία όμως του Προέδρου κ. Αναστασιάδη ξαναξεκίνησαν. Πώς;
Με ποίες προϋποθέσεις ή υποχωρήσεις, εφ’ όσον είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι η Τούρκικη πλευρά
δεν υποχώρησε στο παραμικρό. Μήπως υποχωρήσαμε και πάλι σε όλα όσα θέτει η Τούρκικη πλευρά
ως προϋποθέσεις; Η Τούρκικη πλευρά δείχνει πολύ περισσότερο αξιόπιστη σε αυτά που επιδιώκει
και θεωρεί απαράβατα, τα ανακοινώνει δημόσια και στην συνέχεια τα επιτυγχάνει βήμα-προς-βήμα
με συνεχείς υποχωρήσεις της Ελληνοκυπριακής πλευράς. Το χειρότερο όμως για εμάς είναι ότι οι
Τούρκικες ανυποχώρητες απαιτήσεις οδηγούν με βεβαιότητα στην πλήρη Τουρκοποίηση της Κύπρου και
στον παντελή αφανισμό των Ελληνοκυπρίων από το νησί. Δεν πρόκειται για μια “κακή” ή “μη-βιώσιμη”
λύση, αλλά για ολική καταστροφή.
Ακόμη όμως και αν οι επερχόμενες συνομιλίες ναυαγήσουν, η σύνθεση της “Πενταμερούς Διάσκεψης”
πλήττει ανεπανόρθωτα το κύρος και την διεθνή προσωπικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά από
πολλές παλινωδίες, παραδέχτηκε ο Πρόεδρος κ. Αναστασιάδης το προφανές ότι η διάσκεψη θα είναι
πενταμερής και σε αυτήν δεν έχει προσκληθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, ισχυρίζεται όμως ότι θα την
αντιπροσωπεύσει αφού είναι Πρόεδρος. Ο καθένας γνωρίζει ότι στις διασκέψεις αυτού του επιπέδου
συμμετέχουν αποκλειστικά οι προσκεκλημένες “Οντότητες: (Κράτη, Κοινότητες)”, συνεπώς ο κ.
Αναστασιάδης θα αντιπροσωπεύει απλά την Ελληνό-Κυπριακή Κοινότητα. Το χειρότερο όμως είναι ότι
αν καταφέρει να εμφανισθεί ότι συμμετέχει ως Πρόεδρος της “Κυπριακής Δημοκρατίας”, τότε απλά την
υποβιβάζει στο επίπεδο της προσκεκλημένης Ελληνο-Κυπριακής Κοινότητας.
Έχει εμπεδωθεί από όλους ότι η Τουρκία από το 1974 δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και
συνεχώς επιδιώκει την εξαφάνιση της. Μάλιστα η Τουρκία αξιολογεί αυτόν τον στόχο ως τόσο υψηλής
προτεραιότητας που έθεσε γι’ αυτόν εν-αμφιβόλω την προοπτική ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και μάλιστα κατά το χρονικό διάστημα που την επιθυμούσε διακαώς. Η Τουρκία γνωρίζει καλά γιατί
πρέπει αυτή να είναι η προτεραιότητά της: η διεθνώς αναγνωρισμένη “Κυπριακή Δημοκρατία” είναι
το “Κράτος” μας, είναι ο φορέας που διασφαλίζει την ύπαρξη των Ελλήνων της Κύπρου, εξασφαλίζει
την ευημερία των πολιτών της και το αύριο των παιδιών μας. Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, με αυτές σας
τις κινήσεις έχετε πλήξει ανεπανόρθωτα τα θεμέλια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτού του μόνου
μέσου που διασφάλισε την ύπαρξη μας μετά το 1974. Ακόμη και αν η Πενταμερής Διάσκεψη ναυαγήσει,
θα έχετε, κ. Πρόεδρε, κάνει ανεπανόρθωτη ζημία στο θεσμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βέβαια,
οι συνέπειες θα είναι πλήρως καταστροφικές αν η Πενταμερής Διάσκεψη επιτύχει τους στόχους της,
που κοινή καταθλιπτική πρόβλεψη όλων είναι η αναμενόμενη για άλλη μια φορά υποχώρηση σας, κ.
Πρόεδρε, στις ακλόνητες Τούρκικες απαιτήσεις.
Αξιότιμε. κ. Πρόεδρε σας καλούμε να αναλογιστείτε τις ευθύνες σας και να θέσετε με τον οποιοδήποτε
τρόπο ακόμα και τώρα στο παραπέντε τις δικές μας κόκκινες γραμμές:
1) Την πλήρη κατάργηση όλων των Εγγυήσεων και άμεση αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής, και
2) την επίσημη πρόσκληση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Διεθνή-Πολυμερή και όχι Πενταμερή
διάσκεψη.
Διαφορετικά, κ. Αναστασιάδη, θα καταλήξετε ο τελευταίος, μοιραίος Πρόεδρος της “Κυπριακής
Δημοκρατίας” και θα είστε προσωπικά υπεύθυνος, αλλά και τα μέλη της κυβέρνησης σας για το
ξεκλήρισμα του Ελληνισμού της Κύπρου. Μοναδική δυστυχώς ακτίνα φωτός προς την αφύπνιση
των ναρκωμένων συνειδήσεων είναι το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αρχιεπίσκοπου Κύπρου κ.
Χρυσόστομου. Συμμεριζόμαστε πλήρως τις ανησυχίες του Αρχιεπισκόπου και καλούμε την Κυπριακή
αντιπολίτευση να αναλογιστεί τις ευθύνες της και να πράξει ανάλογα. Καλούμε όμως προπαντός
όλους τους Έλληνες της Κύπρου και τους απανταχού Έλληνες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να
αντισταθούμε στις ζοφερές προοπτικές της επερχόμενης καταστροφικής διάσκεψης. Αυτή δεν είναι
καμιά λύση επανένωσης του Νησιού, είναι η προδιαγραφόμενη ολική καταστροφή του Κυπριακού
Ελληνισμού.
Πηγή: ΙΗΑ
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Obtaining the Greek citizenship
and passport.

Thousands of people of Greek descent from all over the world wish
to Some of them base their claim to the Greek citizenship on one or
both of their parents, who were born in Greece as Greek citizens.
In other cases, the ancestor born in Greece is not a parent, but a
grandparent of the present applicant.
And there are cases where the applicant has a great-grandparent born
in Greece.
In all these cases, the starting point for every application is the
search for the birth record or birth certificate of the ancestor who
was born in Greece. The person who is going to make the search in
Greece, preferably a specialised lawyer, or someone else who has
experience in cases of Greek citizenship, will need the basic data
of the ancestor who was born in Greece, which are their first name,
last name (maiden name for a woman), father’s first name, place of
birth in Greece as close as possible and year of birth, as accurate as
possible.
If the birth record or birth certificate of the ancestor born in Greece
is located, either at the municipality registry (Demotologion, for men
and women), or at the male registry (Mitroo Arrenon, for men only,
connected to the army), the case will look promising. The next documents required are the marriage certificate of the Greek ancestor who
was born in Greece, and then the birth certificate of his child, until
we reach the birth certificate of the present applicant.
One common problem is the modification of the name of a person in
the family tree. In other words, if the same person appears in more
than one certificate (birth or marriage) with different names, the
dossier of the citizenship application will have to be enriched with
evidence that name A and name B belong to the same person.
Another question which must be asked at the beginning of the
process of the citizenship application is whether the Greek parent or
grandparent of the applicant had a prior marriage and a prior divorce.
For example, we take the imaginary case of the present applicant
who is named James Panegyris, who was born in the USA, where he
lives now. His father, Apostolos Panegyris, was born in Greece, as
a Greek citizen. He moved to the USA and married there his nonGreek wife. After their marriage, James (the present applicant for
the citizenship) was born. James’ father, Apostolos, did not have any
prior marriage. In that case we move forward, since the case seems
to be straightforward.
If, however, in another hypothetical scenario, James’ father, Apostolos, was initially married to another woman, then he got divorced
and then he married for the second time, to the mother of James, who
is now interested in the Greek citizenship, we will need additional
documents. And apart from additional documents, the citizenship
case will take more time and it will require more expense. This is
because under Greek law, we must first register in Greece the first
marriage of James’ father, Apostolos. Then, we must find his divorce
decree, or court decision, in its detailed form, which we will present
to the Greek court in order to have it recognised in the Greek legal
order. Once the Greek court issues its decision, recognising the US
divorce decree or decision, we will register the divorce in Greece,
and then we will register the second marriage of Apostolos, from
which James was born.
That is why we have to ask the potential applicant for the Greek citizenship, among other questions, whether his or her Greek ancestor
had a prior marriage and divorce, before he/she was married for a
second (or even third) time, to the mother or father of the present
applicant for the Greek citizenship

THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary

Statement by the President on
the Celebration of Orthodox
Christmas
Michelle and I wish a joyful Christmas to Orthodox Christians
in the United States and around the world. During this sacred
season, we celebrate the birth of Jesus Christ and reflect on the
commandment that we love one another as He has loved us. We
are grateful for the many ways in which Orthodox Christians have
shown such love to their neighbors and strengthened both religious and civic bonds. As worship services take place in churches
across the nation and around the world, we reaffirm our commitment to protect the universal and inalienable right of all people to
practice their faith and stand in solidarity with communities and
congregations that have been persecuted and subjected to violent
attacks. As we enter this new year, we join our Orthodox brothers
and sisters in praying and working for peace and justice.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

HUMAN NET
Συγγραφέας: Κατερίνα Ζωντανού
Εικονογράφηση: Γιώργος Δημητρίου
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Ο Λεωνίδας είναι καινούριος στο
σχολείο και περνάει δύσκολα. Ο
Αντρέας τον κοροϊδεύει και ο Πέτρος,
ο διπλανός του, αν και θέλει να κάνει
παρέα μαζί του, διστάζει. Μια όμορφη
ιστορία για το bullying από την πλευρά
του παρατηρητή. Δεν είναι εύκολο να
πάρεις θέση, αν φοβάσαι κι εσύ. Να
όμως που ένα παιχνίδι στο τάμπλετ
δίνει τη λύση. Το μήνυμα που περνάει
η συγγραφέας είναι συγκινητικό. Όλα
τα παιδιά μαζί, σαν ομάδα, μπορούν
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η
συσπείρωση και η αλληλεγγύη είναι ο σωστός τρόπος.
Ένα βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί από παιδιά των τελευταίων
τάξεων του δημοτικού. Θα τα ευαισθητοποιήσει και θα τους δείξει
το δρόμο.
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΛΙΖΑΣ
Συγγραφέας: Κατερίνα Ζωντανού
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Η Λίζα θέλει να γίνει πριγκίπισσα
αληθινή. Παλιότερα ήταν, όμως από τότε
που εμφανίστηκε στο σπίτι το αδερφάκι
της, κανείς δεν την προσέχει. Γι’ αυτό κι
η Λίζα αποφασίζει να χτίσει έναν πύργο
από τουβλάκια. Κι όσο περισσότερο
θυμώνει, τόσο ψηλότερο τον κάνει.
Κλείνεται μέσα στον πύργο της για να
μην ακούει και να μη βλέπει. Ώσπου κάτι
συμβαίνει και καταλαβαίνει πως ίσως
για τον μικρό της αδερφό να είναι μια
πραγματική πριγκίπισσα.
Μια τρυφερή ιστορία για τη ζήλεια και για το πώς βιώνει η ηρωίδα
την άφιξη του μικρού της αδερφού στο σπίτι. Με ευαισθησία
και χιούμορ η συγγραφέας μας βάζει στη θέση της Λίζας,
ταυτιζόμαστε και συμπάσχουμε. Ενώ οι όμορφες εικόνες της
εικονογράφου δίνουν μια άλλη διάσταση στην ιστορία.

Δικαίωμα χρήσης επωνύμου πρώην συζύγου –
Δικαστική απόφαση εκδίδεται μόνο εφόσον υπάρχει
αντιδικία με τον πρώην σύζυγο!!!!
Γράφει η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Χρ. Μήλιου*
Στο άρθρο 1388 ΑΚ, ορίζεται ότι με το γάμο δεν μεταβάλλεται το
επώνυμο των συζύγων, ως προς τις έννομες σχέσεις αυτών. Η διάταξη
αυτή εφαρμόζεται μόνο στους γάμους που τελούνται μετά το έτος 1983.
Στους γάμους που είχαν τελεσθεί προηγουμένως, σύμφωνα με την
παλαιά ΑΚ 1388, η έγγαμη γυναίκα είχε ως επώνυμο της υποχρεωτικά
και αποκλειστικά το επώνυμο του άνδρα της.
Μετά την ισχύ του νέου δικαίου (18.2.1983), δόθηκε στις γυναίκες
των παλαιών γάμων, προαιρετικώς, η δυνατότητα να ανακτήσουν το
πατρικό τους επώνυμο, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 54
§ 2 του ν. 1329/1983. Στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 66 εδ. α` του ν. 1329/1983 ορίζεται ότι η γυναίκα, που
είχε εξακολουθήσει μετά την ισχύ του ν. 1329/ 1983 να φέρει το επώνυμο του συζύγου της (δηλαδή, εκείνη που
είχε τελέσει γάμο προηγουμένως και δεν είχε θελήσει να ανακτήσει το πατρικό της επώνυμο), περιορίζεται μετά
το διαζύγιο στο οικογενειακό της επώνυμο (δηλαδή, σε περίπτωση που λυθεί ο γάμος της, ανακτά αυτοδικαίως και
υποχρεώνεται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το επώνυμο που είχε πριν από την τέλεση του γάμου). Στο δεύτερο
εδάφιο του ίδιου άρθρου 66, όμως, ορίζεται ότι η γυναίκα αυτή “δικαιούται να χρησιμοποιεί και μετά το διαζύγιο
το επώνυμο του πρώην συζύγου της, εφ` όσον απέκτησε με αυτό επαγγελματική ή καλλιτεχνική φήμη και δεν
βλάπτονται από τη χρησιμοποίηση του σοβαρά συμφέροντα του τελευταίου”.
Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι μετά τη λύση ενός γάμου που είχε τελεσθεί πριν από την έναρξη της ισχύος
του ν. 1329/1983, η γυναίκα, που είχε διατηρήσει μέχρι την αμετάκλητη απαγγελία του διαζυγίου το επώνυμο
του συζύγου της, το οποίο, σύμφωνα με το προϊσχύσαν δίκαιο, είχε λάβει αναγκαστικά, είναι υποχρεωμένη να το
εγκαταλείψει και να χρησιμοποιεί στο εξής, σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής, το επώνυμο που είχε πριν από την
τέλεση του γάμου (δηλαδή, το πατρικό ή οικογενειακό της επώνυμο).
Ο κανόνας αυτός, όμως, επιδέχεται εξαίρεση υπέρ της γυναίκας, η οποία, κατά τη διάρκεια του γάμου και από
τη νόμιμη χρησιμοποίηση του επωνύμου του τότε συζύγου της, απέκτησε επαγγελματική ή καλλιτεχνική φήμη
που συνδέεται άρρηκτα με το επώνυμο αυτό. Η γυναίκα αυτή, προκειμένου να ασκήσει δικαστικώς το δικαίωμα
παρατάσεως της χρήσεως του επωνύμου του πρώην συζύγου της (δηλαδή, για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί
η δραστηριότητα που επιβάλλει τη χρήση αυτή), πρέπει να επικαλεσθεί και να αποδείξει τις προϋποθέσεις της
εξαιρέσεως, δηλαδή το ότι η ίδια προέρχεται από γάμο που είχε τελεσθεί πριν από την 18.2.1983, ότι διατήρησε
το συζυγικό επώνυμο και μετά την ημερομηνία αυτή, ότι ο γάμος λύθηκε αργότερα και ότι αυτή, κατά τη διάρκεια
του είχε αποκτήσει επαγγελματική ή καλλιτεχνική φήμη με το επώνυμο του πρώην συζύγου. Παρά τη διατύπωση
του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 66, το περιστατικό ότι “δεν βλάπτονται από τη χρησιμοποίηση του (επωνύμου)
σοβαρά συμφέροντα” του πρώην συζύγου, δεν αποτελεί όρο, τον οποίο βαρύνεται να επικαλεσθεί και να αποδείξει
η γυναίκα.
Αντίθετα, ο άνδρας, που επιδιώκει δικαστικώς τη μη εφαρμογή της εξαιρέσεως και την επαναφορά στον κανόνα,
πρέπει να επικαλεσθεί και να αποδείξει το ότι από τη χρησιμοποίηση του δικού του επωνύμου, την οποία επιθυμεί
να εξακολουθήσει η πρώην σύζυγος του, βλάπτονται κάποια σοβαρά συμφέροντα αυτού, τα οποία μόνο αυτός (και
όχι η πρώην σύζυγος του) είναι σε θέση να γνωρίζει και να προσδιορίσει (ΕφΛαρ 689/2006 ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 70 του ΚΠολΔ, “όποιος έχει έννομο συμφέρον να αναγνωριστεί η ύπαρξη
κάποιας έννομης σχέσης, μπορεί να εγείρει σχετική αγωγή”. Από την ουσιαστικού δικαίου διάταξη αυτήν προκύπτει
ότι μπορεί να αναγνωριστεί η ύπαρξη ή ανυπαρξία έννομης σχέσης, η οποία τελεί σε αβεβαιότητα, εφόσον
συντρέχει γι’ αυτό έννομο συμφέρον. Ως έννομη σχέση θεωρείται η βιοτική σχέση ενός προσώπου προς άλλο
πρόσωπο ή πράγμα, η οποία ρυθμίζεται από το δίκαιο και περιέχει ένα τουλάχιστον δικαίωμα ή μια υποχρέωση.
Εξάλλου, από την ίδια τη διάταξη του άρθρου 70 ΚΠολΔ συνάγεται ότι, για την έγερση αναγνωριστικής αγωγής,
πρέπει να συντρέχει έννομο συμφέρον, το οποίο, ερευνώμενο αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της
δίκης, υπάρχει όταν εξαιτίας της αμφισβήτησης, δημιουργείται αβεβαιότητα για τις έννομες σχέσεις του ενάγοντος,
από την οποία απειλείται σ’ αυτόν βλάβη, που δεν μπορεί να ανατραπεί διαφορετικά παρά μόνο με την αναγνώριση
από το δικαστήριο της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας του δικαιώματος ή της υποχρέωσης, αιρόμενης έτσι της νομικής
αβεβαιότητας και του από αυτήν προερχομένου κινδύνου. Το έννομο τούτο συμφέρον πρέπει να είναι άμεσο,
δηλαδή η αβεβαιότητα ως προς την επίδικη σχέση πρέπει να υπάρχει κατά τη συζήτηση κατά την οποία εκδίδεται η
απόφαση, υπό την έννοια ότι η έννομη προστασία, που ζητείται με τη μορφή έκδοσης αναγνωριστικής απόφασης,
πρέπει ν’ αποτελεί πρόσφορο και μοναδικό ένδικο μέσο για την εξάλειψη της αβεβαιότητας.
Στην υπό εξέταση περίπτωση, η ενάγουσα, με την υπό κρίση αγωγή της, ισχυρίζεται τα ακόλουθα: Ότι με τον
εναγόμενο τέλεσαν νόμιμο γάμο πριν το 1983 από τον οποίο απέκτησαν και τέκνα. Ότι, κατά τη διάρκεια της
έγγαμης συμβίωσής τους αυτή έκανε έναρξη επιτηδεύματος και συνέστησε επιχείρηση ραπτικής έτοιμων ενδυμάτων
(φασόν), την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα.
Περαιτέρω ότι αυτή απέκτησε επαγγελματική φήμη από τη συνεργασία της ως επιχειρηματίας, τόσο με ιδιώτες όσο
και με το Δημόσιο, με το συζυγικό της επώνυμο, το οποίο χρησιμοποιούσε από την αρχή του έγγαμου βίου τους. Ότι
το 2013 λύθηκε συναινετικά και σε φιλικό κλίμα ο μεταξύ τους γάμος, ενώ η ίδια συνέχισε να δραστηριοποιείται
επαγγελματικά κάνοντας χρήση του επωνύμου του πρώην συζύγου της, ο οποίος δεν είχε και δεν έχει μέχρι σήμερα
καμία αντίρρηση σχετικά με τη χρήση του επωνύμου του από αυτήν.
Τέλος, ότι το Φεβρουάριο του 2014, ο Δήμος, την ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 66 α του ως άνω
αναφερόμενου νόμου, αυτή είχε ήδη, μετά την έκδοση του διαζυγίου τους, αυτοδικαίως ανακτήσει το επώνυμο που
έφερε πριν το γάμο της με τον εναγόμενο, ήτοι το πατρικό της επώνυμο, το οποίο θα πρέπει εφεξής αποκλειστικά
να χρησιμοποιεί, επανεκδίδοντας παράλληλα, υποχρεωτικά, όλα τα σχετικά έγγραφα στα οποία αναφερόταν με
το μέχρι το διαζύγιο της επώνυμο, που δεν δύναται πλέον να φέρει, τουλάχιστον στις συναλλαγές και τις εν γένει
έννομες σχέσεις της με το Δημόσιο. Με βάση τα παραπάνω, ζητεί να αναγνωριστεί ότι δικαιούται να χρησιμοποιεί
το επώνυμο του πρώην συζύγου της, στις κοινωνικές αλλά και στις επαγγελματικές της συναλλαγές τόσο με ιδιώτες
όσο και με το Δημόσιο.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή εισήχθη προς συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου αλλά
απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, διότι η ενάγουσα εκθέτει στην αγωγή της
ότι ο εναγόμενος πρώην σύζυγός της, κατά του οποίου και μόνο στρέφει την αγωγή της, συναινεί στη χρήση
του επωνύμου του από αυτήν (ενώ, αντίθετα, προϋπόθεση του παραδεκτού της αναγνωριστικής αγωγής είναι
να αμφισβητείται από τον εναγόμενο η επίδικη έννομη σχέση) και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει από μέρους του
αμφισβήτηση από την οποία να δημιουργείται αβεβαιότητα για τη δυνατότητα ή μη χρήσης από αυτήν του ως άνω
επωνύμου του, από την οποία (αμφισβήτηση) να απειλείται στην ενάγουσα βλάβη που να μην μπορεί να ανατραπεί
διαφορετικά παρά μόνο με την αναγνώριση από το Δικαστήριο της ύπαρξης του ως άνω δικαιώματός της, αιρόμενης
έτσι της νομικής αβεβαιότητας και του απ’ αυτήν προερχομένου κινδύνου.
Το γεγονός αυτό άλλωστε (της μη αμφισβήτησης εκ μέρους του εναγομένου) καταδεικνύει επίσης ότι όχι μόνο δεν
υφίσταται έννομο συμφέρον της ενάγουσας για την άσκηση της ένδικης αγωγής σε βάρος του εναγομένου, αλλά
και ότι αυτό (έννομο συμφέρον) δεν είναι άμεσο, δηλαδή, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη, όχι
μόνο δεν υφίσταται αβεβαιότητα ως προς την επίδικη σχέση, κατά την παρούσα συζήτηση, αλλά ούτε και η έννομη
προστασία που ζητείται με τη μορφή έκδοσης αναγνωριστικής απόφασης επί της ένδικης αγωγής αποτελεί εν
προκειμένω πρόσφορο και μοναδικό ένδικο βοήθημα για την εξάλειψη της φερομένης αβεβαιότητας, η οποία, κατά
την αγωγή, εντοπίζεται στις σχέσεις της με τις δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες.
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

The real story of Rudolph
the Red-Nosed Reindeer

A

man named Robert L. May, depressed and broken hearted, stared out his drafty apartment window
into the chilling December night. His 4-year-old daughter Barbara sat on his lap quietly sobbing.
Bobs wife, Evelyn, was dying of cancer. Little Barbara couldn’t understand why her mommy
could never come home. Barbara looked up into her dad’s eyes and asked, “Why isn’t Mommy just like
everybody else’s Mommy?”
Bob’s jaw tightened and his eyes welled with tears. Her question brought waves of grief, but also of
anger. It had been the story of Bob’s life. Life always had to be different for Bob.
When he was a kid, Bob was often bullied by other boys. He was too little at the time to compete in
sports. He was often called names he’d rather not remember. From childhood, Bob was different and
never seemed to fit in.
Bob, after completing college, married his loving wife Evelyn and was grateful to get a job as a copywriter at the Timothy Eaton Department Store, in Toronto, during the Great Depression. Then he was
blessed with his little girl. But it was all short-lived. Evelyn’s bout with cancer stripped them of all their
savings and now Bob and his daughter were forced to live in a two-room apartment in the poorer area of
Toronto. Evelyn died just days before Christmas in 1938.
Bob struggled to give hope to his child, for whom he couldn’t even afford to buy a Christmas gift. But if
he couldn’t buy a gift, he was determined a make one - a storybook!
Bob had created an animal character in his own mind and told the animal’s story to little Barbara to give
her comfort and hope. Again and again, Bob told the story, embellishing it more with each telling.
Who was the character? What was the story all about?
The story Bob May created was his own autobiography in fable form. The character he created was a
misfit outcast like he was. The name of the character? A little reindeer named Rudolph, with a big shiny
nose.
Bob finished the book just in time to give it to his little girl on Christmas Day.
But the story doesn’t end there.
The general manager of the T. Eaton Store caught wind of the little storybook and offered Bob May a
nominal fee to purchase the rights to print the book. They went on to print, “Rudolph the Red-Nosed
Reindeer” and distribute it to children visiting Santa Claus in their stores.
By 1946, Eaton’s had printed and distributed more than six million copies of Rudolph. That same year, a
major publisher wanted to purchase the rights from Eaton’s to print an updated version of the book.
In an unprecedented gesture of kindness, the CEO of Eaton’s returned all rights back to Bob May. The
book became a best seller.
Many toy and marketing deals followed and Bob May, now remarried with a growing family, became
wealthy from the story he created to comfort his grieving daughter. But the story doesn’t end there
either. Bob’s brother-in-law, Johnny Marks, made a song adaptation to Rudolph. Though the song was
turned down by such popular vocalists as Bing Crosby and Dinah Shore, it was recorded by the singing
cowboy, Gene Autry.
“Rudolph the Red-Nosed Reindeer” was released in 1949 and became a phenomenal success, selling
more records than any other Christmas song, with the exception of “White Christmas.”
The gift of love that Bob May created for his daughter so long ago kept on returning back to bless him
again and again. And Bob May learned the lesson, just like his dear friend Rudolph, that being different
isn’t so bad. In fact, being different can be a blessing.
A true Canadian story, can you believe this? eh?

THE BACK NINE
THIS EMAIL IS VERY THOUGHT PROVOKING. MAKES YOU STOP AND THINK.
READ SLOWLY!
AND THEN IT IS WINTER

You know ... time has a way of moving quickly and catching you unaware of the passing years.
It seems just yesterday that I was young, just married and embarking on my new life
with my mate.
Yet in a way, it seems like eons ago, and I wonder where all the years went.
I know that I lived them all. I have glimpses of how it was
Back then and of all my hopes and dreams.
But, here it is... the back nine of my life and it catches me by surprise...
How did I get here so fast? Where did the years go and where did my youth go?
I remember well seeing older people through the years and thinking that those older
people were years away from me and that I was only on the first hole and the back
nine was so far off that I could not fathom it or imagine fully what it would be like.
But, here it is...my friends are retired and getting gray...they move slower and I see an
older person now.
Some are in better and some worse shape than me...but, I see the great change...
Not like the ones that I remember who were young and vibrant...but, like me, their
age is beginning to show and we are now those older folks that we used to see and
never thought we’d become.
Each day now, I find that just getting a shower is a real target for the day!
And taking a nap is not a treat anymore... it’s mandatory! Cause if I don’t on my own
free will... I just fall asleep where I sit!
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Tourism Minister Kountoura Visits
Toronto Canada

Tourism Minister Elena Kountoura is visiting Toronto with the aim
of strengthening the tourism flow from Canada in 2017.
Kountoura was the key speaker at the special event titled “Window”
organized by the General Consulate in Toronto to promote the Greek
tourism in the Canadian market and the presentation of tourist investment opportunities in Greece.
The Greek minister had a meeting with Greek and Canadian tour
operators and representatives of the Canadian airline to discuss the
promotion of packages in 2017 and the expansion of the tourism
season in Greece.
Kountoura will also meet with film studio owners, entrepreneurs and
investors as well as with members of the Greek-Canadian Chamber.
Η Ελληνίδα υπουργός είχε συνάντηση με κυβερνητικούς
αξιωματούχους και επαγγελματίες του Τουρισμού στον Καναδά.
O πολύ άσχημος καιρός δεν επέτρεψε στους περισσότερους
επαγγελματίες του είδους να παραυρεθούν, να απολαύσουν τους
γευστικούς μεζέδες και τα κρασιά και παράλληλα να δουν από κοντά
τα φίλμ που ετοιμάστηκαν για την εκδήλωση ως προς την προσφορά
της Ελλάδας μας στον επισκέπτη.

Η τεράστια δύναμη
του οικουμενικού
Ελληνισμού
Π

έρα από το οριοθετημένα γεωγραφικά όρια του Ελληνικού
κράτους, υπάρχει ένας δυναμικός και ακμάζων Ελληνισμός
που εξαπλώνεται στα πέρατα της γης και αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι και προέκταση του Ελλαδικού Ελληνισμού.
Η διασπορά, η παραμονή και η προκοπή του σε όλες τις γωνιές
της υφηλίου δίνει μια οικουμενική διάσταση στο Ελληνικό
έθνος.
Ο οικουμενικός Ελληνισμός αποτελεί εθνικό κεφάλαιο
.Οι συναισθηματικοί δεσμοί, με την μητέρα Ελλάδα και η
διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της εθνικής συνείδησης,
παραμένουν ζωντανές χάρη στην οργάνωση του Ελληνισμού
της διασποράς σε κοινότητες, ενώ η παρουσία τους στις νέες
πατρίδες είναι δυναμική όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά
και στις τέχνες, τα γράμματα, τις επιστήμες και την πολιτική.
Το Ελληνικό κράτος αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της
ομογένειας, κατα καιρους φρόντισε με θεσμοθετημένα όργανα
και υπηρεσίες να την αγκαλιάσει και να ενισχύσει τους δεσμούς
της με αυτήν.
Έτσι ιδρύθηκε η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού,
και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) .Παράλληλα
στα πλαίσια της λειτουργίας της Βουλής δημιουργήθηκε η
“Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς” .
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η πατρίδα μας, που αντιμετωπίζει
ιστορικές προκλήσεις, έχει ανάγκη όλες τις δημιουργικές
δυνάμεις του Ελληνισμού. Είναι η στιγμή που οι Έλληνες,
όλοι μαζί, καλούμαστε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να
καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες για να ξεπεράσουμε την
κρίση και να βάλουμε την Ελλάδα στο δρόμο της ανάπτυξης
και της προόδου. Ο οικουμενικός Ελληνισμός σε αυτήν την
Εθνική πανστρατιά μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο
Χρειαζεται η αμεση
1. Η νομοθετική κατοχύρωση του δικαιώματος των
ομογενών να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές.
2. ενίσχυση των οργανώσεων της ομογένειας και των
δεσμών της με την Ελλάδα,ισως η επαναλειτουργία του
ΣΑΕ σε νεα βαση.
3. Η αξιοποίηση του διαδικτύου και η δημιουργία ενός
παγκόσμιου δικτύου διασύνδεσης.
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Try These 10 Natural Weight-Loss Tips
Though “pleasantly plump” was
once a compliment, attitudes
have shifted dramatically, and
the 21st century ushered in new
definitions as health problems
ballooned. Doctors had previously used weight-for-height tables to set standards for men and
women. But in the late 1990s,
the body mass index (BMI),
devised in the 19th century
to measure body fat, took on
greater significance. In 1998 the
National Institutes of Health and
the Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) switched
to the BMI to reassess weight
standards.
If your waist size or BMI indicates that you are overweight,
you are far from alone. Fewer
than one-third of Americans
boast a “normal” weight for
their height, a fact that has
turned extra weight into a
national epidemic. According to
the CDC, 69 percent of adults

age 20 years and over are overweight or obese.
Despite national initiatives the
fat war continues to be a leading
public health problem.
Changing habits can be a challenge, to say the least. But it is
possible. Here are 10 tips that
can help:
1. Eat a good breakfast. Studies
show that eating breakfast protects against being overweight.
For many, a good breakfast satisfies the hunger of the overnight
fast. A high-protein breakfast
including eggs, for example,
fends off hunger longer than a
high-carb breakfast.
2. Push away from the table before you feel full. It takes about
20 minutes for your brain to
register that your stomach is full.
3. Use smaller plates and serve
smaller portions. Don’t just eat
what’s in front of you.

4. Split meals. In restaurants,
portions can be huge enough for
two or three. Share desserts. And
never order fried foods.
5. Eat only when you’re hungry
and eat only real foods: fruits,
vegetables, meats, nuts, and
seeds. Avoid processed foods
(the stuff that comes in bags and
boxes).
6. Try fresh fruit. Juicy grapes or
apples shake hunger better than
dried fruit or juice. (Fruit juice
is packed with sugar naturally
contained in fruit but without the
hunger-satisfying fiber. If you
drink juice, cut it by half with

water).
7. Stay away from sodas and
soft drinks. Both sugar-sweetened and artificially sweetened
(zero-calorie) sodas are associated with being overweight.
High-fructose corn syrup can
contribute unwanted calories
linked to weight gain, type 2 diabetes, high tryglyceride levels,
and more.
8. Manage stress. The stress
hormone cortisol and other
stress-induced hormones increase appetite. Recurrent stress
promotes compulsive overeating.

9. Get enough sleep. Sleep
deprivation leads to changes in
nervous system function, hormone release, and inflammatory
chemicals that increase hunger,
decrease satiety, and favor visceral fat deposition.
10.Make time to exercise.
Physical activity should be part
of a comprehensive weight
loss therapy and weight control
program because it contributes
to weight loss and reduction of
abdominal fat. Exercise can also
help you maintain any weight
you’ve already lost.

Αυτό είναι το μεγάλο φάρμακο
του χειμώνα...και όχι μόνο - Όταν
μάθετε τα οφέλη θα τρέξετε να το
φτιάξετε και εσείς!
Το τέλος του καλοκαιριού και
η αρχή του φθινοπώρου και
του χειμώνα σημαίνουν και τις
πρώτες περιπτώσεις γρίπης και
κρυολογημάτων. Γι΄αυτό και
είναι σημαντικό αυτή την εποχή
να θωρακίσετε όσο πιο καλά
μπορείτε το ανοσοποιητικό σας
σύστημα.
Ένα δοκιμασμένο “γιατροσόφι”
βασίζεται στις μοναδικές
ιδιότητες του σκόρδου, του
μελιού και του πιπεριού.
Όλοι γνωρίζουμε για τις
ευεργετικές ιδιότητες του
σκόρδου και του αγνού μελιού
για την υγεία μας, ενώ και το
πιπέρι έχει αποδειχτεί σε πλήθος
ερευνών ότι συμβάλλει θετικά
στον οργανισμό και τις καύσεις
με μοναδικό τρόπο.

Δείτε τι θα κάνετε:
Θα χρειαστείτε περίπου 10
σκελίδες σκόρδου, περίπου 480
γραμμάρια μέλι και μερικούς
σπόρους μαύρου πιπεριού (όχι
τριμμένο).
Ξεφλουδίστε το σκόρδο και
κόψτε κάθε σκελίδα στα δύο.
Βάλτε τες σε ένα μεγάλο βάζο
και προσθέστε μέσα το μέλι και
το πιπέρι. Ανακατέψτε καλά και
αφήστε το για πέντε ημέρες.
Κάθε πρωί, όταν ξυπνάτε, φάτε
μία κουταλιά στην οποία θα
υπάρχει ένα κομμάτι σκόρδου
και ένας κόκκος πιπεριού,
σύμφωνα με το tonwtiko.

Πώς αυτό ωφελεί
την υγεία σας
Αυτή η συνταγή βοηθά να
βελτιώσει την ικανότητα του
σώματός σας να απορροφά
διάφορα είδη θρεπτικών ουσιών,
συμπεριλαμβανομένων των
βιταμινών-Β και της βήτακαροτίνης. Επειδή συμβάλλει
στην ενίσχυση του ρυθμού
του μεταβολισμού, είναι
επίσης ευεργετικό για όσους
έχουν υπερβολικό βάρος.
Όταν αρχίσετε να παίρνετε
τη συνταγή, το σώμα σας θα
αρχίσει να καίει περισσότερες
θερμίδες και θα χάνετε βάρος
γρηγορότερα. Αποτρέπει επίσης
την αποθήκευση νερού στο
σώμα, βοηθώντας έτσι την
περαιτέρω απώλεια βάρους.

Φυτοχημικά:
Η συνταγή είναι γεμάτη
από τα αντιοξειδωτικά
φυτοχημικά. Αυτά βοηθούν στην
καταπολέμηση των βλαβερών
ελεύθερων ριζών, οι οποίες
είναι ζωτικής σημασίας για την
πρόληψη του καρκίνου.
Μαύρο πιπέρι: Είναι εξαιρετικά

ευεργετικό για το πεπτικό σας
σύστημα. Καταπολεμά τα κακά
βακτήρια στο στομάχι σας, αλλά
και αποτρέπει τα φυσικά αέρια
και το πρήξιμο.
Θεραπεία για παθήσεις
Χρησιμοποιήστε τη συνταγή με
σκόρδο, πιπέρι και μέλι για τη
θεραπεία ή την πρόληψη από τα
ακόλουθα:

Υψηλή αρτηριακή
πίεση
Έρευνα έχει δείξει ότι το σκόρδο
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό
στη μείωση της αρτηριακής
πίεσης. Εάν πάσχετε από
υπέρταση, αυτή η συνταγή θα
σας βοηθήσει στον έλεγχο της
αρτηριακής σας πίεσης.
Πρόληψη από τον καρκίνο
του παχέος εντέρου και του
στομάχου
Μελέτες δείχνουν επίσης
ότι η τακτική κατανάλωση
σκόρδου μπορεί να βοηθήσει
στην ελαχιστοποίηση των
πιθανοτήτων εμφάνισης
καρκίνου του παχέος εντέρου ή
του στομάχου. Μετά από μεγάλη
έρευνα σε άνδρες, Κινέζοι
ερευνητές διαπίστωσαν ότι
όσοι κατανάλωναν 1 σκελίδα
καθημερινά μείωσαν τον
κίνδυνο καρκίνου του προστάτη
κατά 50%.

Καταπολέμηση
της αθηροσκλήρωσης
Στην αθηροσκλήρωση τα
τοιχώματα των αρτηριών
γίνονται πιο παχιά εξαιτίας της
συσσώρευσης χοληστερόλης και
της απόθεσης ασβεστίου. Αυτή
η ασθένεια μπορεί να αυξήσει
τις πιθανότητες εγκεφαλικού
επεισοδίου και καρδιακής
προσβολής.
Πηγή: Kontranews.gr

Αστυνομική Διαταγή έτους 1907
«Προς απάσας τας αρχάς που διηκούν το
χωρίον Ματαράγκα Καρδίτσης: Δήμαρχο,
ιερέα του χωριού, Δάσκαλο και άπαντας
τους προύχοντας του χωριού.

χρονοτριβής και άμεσα.

Ήλθα εις Ματαράγκαν κατόπιν
διαταγής του Διοικητού μου μετά ενός
χωροφύλακος πρός επιβολήν της τάξεως
από άκρου είς άκρον του χωριού, άνευ

Διότι προχθές στο σιργιάνη μετά την θίαν και Ιεράν λιτουργίαν εν τω Ναό όταν έπεζαν τα κλαρίνα και
τα όργανα ο Κώστας (ας μη αναφέρο το ονομά του) χόρευε σινέχια μπροστά χορίς να αφίνη και τους
άλους να χορέψουν μπροστά με κατά σινέπια παραξιγιθίκανε και πλακοθίκανε στο ξίλο με τα παλούκια
και τα μαχέρια και κατά σινέπια να τραβματιστούν πολλοί άνθροποι.
Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τας εξίς διαταγάς μου .
1) Αν ξανασιμβή τιάφτη πράξης εν τω χωρίο να γνορίζετε ότι θα σας συλλάβω και άνεφ χρονοτριβής
άμεσος θα σας κλείσο στη φυλακή. Όταν πέζουν τα κλαρίνα και τα μουσικά όργανα στο σιργιάνη στο
πανιγίρη και στο γάμο πρέπη να χορέβουν μπροστά άπαντες που επιθιμούν να χορέψουν και όχι μόνο ο
ίδιος άνθροπος. Αφτό είνε γαηδουριά.
2) Μου αναφέρθικε ότι ο γάηδαρος του χαντζόπουλου τον Σεπτέμριο μπίκε στο καλαμπόκ του Βάϊου
(ας μην αναγράψο το επίθετο)και ο Βάϊος εκνεβρίστικε και κάρφοσε τον γάηδαρο με τιν αξάλη στο ένα
καπούλη. Καταλαβένετε ο γάηδαρος δεν είναι o όνος αλά ο Βάϊος. Άνεφ πολόν σκέψεον καταλαβένη
κανής ότι το κεφάλη δεν έχη μιαλό αλά κολοκιθόσπορο. Απαγορεύετε να ξαναγίνη εκ νέου τέτιο
απαράδεκτο η παράμιο πράγμα.

ΠΕΝΘΗ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 5 Δεκεμβρίου 2016 η Βικτώρια
ΜΕΓΑΛΟΥ σε ηλικία 87 χρόνων. Το τρισάγιο έγινε στις 20
Δεκεμβρίου και ώρα 2 μ.μ. στο Mount Peasant Funeral Home 306
East 11th Avenue.
Στο γιό της Joe στην κόρη της Λίντα στον εγγονό της Wesley,
στην αδελφή της Μάρθα και ανηψιό της Richard, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ
1935-2016
Πέθανε στο Νοσοκομείου St. Paul’s του
Βανκούβερ στις 24 Δεκεμβρίου 2016 ο
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ Πελοπίδας. Γεννήθηκε
στο χωριό Ελληνόπυργος Καρδίτσης. Το
τρισάγιο έγινε στις 3 Ιανουαρίου 2017
στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου. Η κηδεία
έγινε στις 4 Ιανουαριου 2016 και η ταφή
στο κοιμητήριο του Forest Lawn Cemetery Burnaby.
Στη σύζυγό του Βασιλική, τον γιό του Τέρη, στα αδέλφια του
Γιώργο, Θανάση και Δημήτρη, στην αδελφή του Ευαγγελία και σε
όλους τους φίλους και συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

3) Πήγα στο μαγαζη για κάφε και από έξο βρομούσε κατρουλιό. Απαγερεύετε να κατουράτε, έξω στον
τίχο του μαγαζιού·
4) Απαγορεύετε το βρισίδιν το φονασκίν και εντός του καφενίου το ανεμίζιν διότι είναι χιμόνας, και
εσθάνετε τις αποφορά από τι βρόμα. Όστις επιθιμή να ανεμιστή να εξέρχετε έξοθεν του καφενίου.
5) Ίδα πολές γυνέκες να πιάνουν τη σιγγούνα μετά του υποκαμίσου να το τραβούν πρότα έμπροσθεν να
ανίγουν τα πόδια και να ουρούν ορθίος. Το τιούτον είναι απαράδεκτο και πρέπη άνεφ χρονοτριβίς να τις
βρακόσετε άπαξ και διαπαντός.
6) Όταν λίαν προΐαν πάτε τα γελάδια στο γελαδάρη και γιρίζοντας πρέπη ανιπερθέτος να μαζέβετε τις
βονιές των ζώον από το δρόμο, το ίδιο να κάνετε και το βράδη διότι δεν έχη που να πατίση όστις βαδίζη
εις τας οδούς του χωρίου. Και έκτος του τιούτου σας χριάζοντε αι βονιές να ζεστένεστε στο μπουχαρί το
χιμόνα με τα κρία.
7) Σε. κάθε πανιγίρι αποκριές Πάσχα και γάμους που βαδίζη καλοντιμένος ο κόσμος και πάι στην
Εκλισία και μετά χορέβη στο σιργιάνια και στους γάμους πρέπη άπαντα τα σκυλιά να είναι δεμένα δια
χονδρόν αλισίδεον και σχινίον προς αποφιγίν ατιχιμάτων εκ τον σκιλοδακομάτων.
8) Να μίν πίνετε πολί ινοπνευματόδη ποτά τσίπουρα και ίνους και μετά ξερνοβολάτε και κάνετε
χαζαμάρες.
9) Να τιρίσετε άνεφ αντιρίσεος και χρονοτριβής την άνοθεν τάφτην διαταγήν μου άνθροπη σκύλη και
γινέκες διότι όπιος συληφθή παραβάτις θα τον σιλάβο θα τον κλίσο στο σχολίο και αλίμονο του θα τον
ταράξο και θα τον μαβρίσο στο ξίλο
Να με σινχορίτε αν έκανα κάπιο σιντακτικό λάθος καθότι τελίοσα και εγώ την τρίτη του Δημοτικού
σχολίου διότι δεν με έστιλε ο πατέρας μου από το χωρίον στιv Λάρισσαν για να μάθο περισότερα
γράματα Σαν γκαραγκούνις που είμε και εγώ καταλαβένετε άπαντες τας γραφάς μου τας οπίας θέλετε
δεν θέλετε θα τας τίρισετε ανιπερθέτος.

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
Με επιτυχία έγιναν οι εκλογές στις τρείς
κοινότητές μας και όπως πληροφορηθήκαμε
και στις τρείς κοινότητες συμπληρώθηκε
ο καθορισμένος αριθμός ατόμων για τα
Διοικητικά Συμβούλια. Θα περιμένουμε να
ορκισθούν και να εκλέξουν τους προέδρους και
τους αξιωματούχους εκάστου συμβουλίου για
να σας δημοσιεύσουμε τα ονόματά τους.

Εν Ματαράγκα τη 8η Δεκεμβρίου 1907
Ο Διοικητής του Χωρίου
Νικόλαος Παπάκωνσταντινου
Υπονωμοταρχης

Η Εφημερίδα “ΓΝΩΜΗ” κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 1988 και
τον Σεπτέμβριο 2017 συμπηρώνει 29 χρόνια παρουσία στον Δυτικό Καναδά και
τό πετύχαμε χάρην της αγάπης των αναγνωστών μας και της οικονομικής υποστήριξης
των ελληνικών επιχειρήσεων και πολλών φίλων.
Είναι όμως καιρός οι Κοινότητες, οι συλλόγοι και πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες
να βάλουν λίγο το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την έκδοσή της.
Τα έξοδα εκδόσεώς της έχουν αυξηθεί και είναι αδύνατο να συνεχίσουμε αν όλοι δεν
προσφέρουν ένα μικρό ποσόν για να την εκδίδουμε δείχνοντας ότι είμαστε οργανωμένος
Ελληνισμός και όχι ένα μπάχαλο στην καναδική κοινωνία.
Θερμή παράκληση σε όλους να μας βοηθήσετε.
Οι εκδότες

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

Seven Seas Fish Co., Ltd
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

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Έπειτα από 50 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο ψαριών και τροφίμων είμαστε
σίγουροι για την ποιότητα και το επίπεδο των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών μας.
Ασυναγώνιστες τιμές στο Ελληνικό ελαιόλαδο, στις φρέσκες και γευστικές ελιές από την
Πελοπόννησο. Η εταιρεία προμηθεύει με τα προϊόντα μας Ξενοδοχεία, εστιατόρια, και μεγάλα
καταστήματα που πωλούν τρόφημα (Επώνυμες αλυσίδες τροφίμων). Εμπιστευθείτε μας και
καλέστε για τις παραγγελίες σας τον Γιάννη Χήρα στο τηλέφωνο 604-828- 5772 ή τα παιδιά του στο
604-247-1266. Στο κατάστημά μας 7Seas Fish Market 2328 West 4th Avenue (Kitsilano) θα βρείτε
όλα τα προϊόντα μας σε πολύ καλές τιμές.
Θα βρείτε όλα τα τοπικά και άλλα εισαγώμενα
Ο Γιάννης Χήρας είναι στο εμπόριο και
ψάρια, Halibut,Petrale Sole,Dover Sole,Rock Sole, Black

ιδίως στα ψάρια από το 1967. Εκτός από Cod (Sablefish),Ling Cod,Pacific Cod,Herring,Sardines, Perτο εργοστάσιο που γίνονται όλες
ch,Rockfish,Albacore Tuna.
οι χονδρικές συναλλαγές και βρίσκεται
ΣΟΛΟΜΟΙ:Spring,Coho,Atlantic,Chum,Pink,Rainbow
στο Ρίτσμοντ, έχει και δυο καταστήματα Trout,Arctic Char,Sockeye. Smoke Salmon.
ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ:Ahi Tuna,Marlin,Swordfish,Mahi Maλιανικής πώλησης ψάρια,ποικιλίες
hi,Chilean Seabass
θαλασσινά, γνήσιο ελαιόλαδο, ελιές,
και άλλα ελληνικά προϊόντα. Είναι
Pacific Oyster,Clams,Mussels,Baja
Scallops,Octopus,Squid
(Todarodes/
προμηθευτής εστιατορίων
Loligo/Neon) - Blue
και ξενοδοχείων. Σύντομα θα φέρει
Crab,Atlantic Lobφρέσκα ψάρια από
ster,Warm Water
Lobster,Shrimp.White
Vannamei Prawns,Natural Sea Ti
ger Prawn,Dunge
ness Crab,King Crab

την Ελλάδα με παραγγελία.

SPECIAL
EXTRA LARGE

Τα 2 κιλά $15.00
3L
Γνήσιο ελληνικό ελαιόλαδο Extra Virgin

Μια κάσα με 24 κουτιά Wild
Samon Sockeye SALES $49.00

SALE: 1 c/s (6 tins x 3 Ltrs)

O Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
του συλλόγου Μεσσηνίων Βρετανικής Κολομβίας
εύχονται στα μέλη στις οικογένειές τους και σε όλη
την ελληνική παροικία

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
2017
ΥΓΕΙΑ-ΕΥΗΜΕΡΙΑ-ΠΡΟΔΟΣ
Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017
Σας περιμένουμε όλους στο Ελληνικό Κοινοτικό
Κέντρο 4500 Arbutus St. Βανκούβερ
να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον 47ο ετήσιο χορό
του συλλόγου με ζωντανή μουσική -Γιάννης
Σαχάμης στο μπουζούκι. Σας υποσχόμαστε μια
βραδιά αξέχαστη.

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

160 gm

Messinian Brotherhood of B.C.

$145.00

Δωρεά μεταφορά μέσα στο Βανκούβερ
για 5 κιβώτια και πάνω.

Λιανικής πώλησης καταστήματα
7Seas Fish Market (Kitsilano Specials) 7Seas Fish Market (White Rock/South Surrey Specials)
2328 West 4th Avenue,Vancouver BC
2990-152 Street, Surrey, BC
Tel: 604-732-8608
Tel:604-541-8558

