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Graduation Ceremony of the Toronto HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER
41st Annual Gold Plate Dinner
Orthodox Theological Academy
Τhe Graduation Ceremony for our Theological Academy was held with great success.
Just as every year, the dinner
was held at the Cultural Centre
of our Metropolis, where over
five hundred (500) people gathered to celebrate.
The evening’s program began
with prayer and the singing of
the national anthems of Greece
and Canada, led by Metropolitan
Sotirios.
Everyone congratulated the
persons in charge of the Cultural
Centre, notably for the excellent
food, especially Mrs. Anastasia Sotiropoulos, who is both
the President of St. Nicholas
G.O. Community in Toronto
and responsible for the Cultural
Centre, along with Fr. F. Pappas,
Parish Priest of the aforementioned community.

The speakers that evening
included: Fr. C. Papadeas, Dean
of the Theological Academy;
Mrs. S. Rassias, President of the
National Philoptochos; Fr. Yvan
Mathieu, Dean of the Theological School of St. Paul’s University; Mr. J. Anas, President
of the Archons of Canada; and,
the Hon. A. Ioannidis, Consul
General of Greece in Toronto.

The program continued with a musical interlude led by
Fr. O. Drossos. The
choir was comprised of students
and graduates of
the Academy, along
with the Toronto-area clergy. It
was an excellent
performance. Those
gathered clapped at
the end of every piece. Many of
the musical pieces were chanted
or sung by all those in attendance as well.
After the interlude, Mr.
Chrysostom Gitsali, the class
valedictorian, spoke so wonderfully in both Greek in English.
The final speaker of the evening

was Metropolitan Sotirios, giving fatherly exhortations to the
graduates, students and clergy on
the theme, “My Father is always
at work and I also work” (John
5:17). His Eminence explained
that part of the Holy Scriptures,
describing God’s work regarding creation in general, and also
specifically about mankind.
Furthermore, he asked from the
students, graduates and clergy to

follow the example of God the
Father – the Creator – to work
constantly and without ceasing
on bettering themselves in both
body and soul, and also to try
to enhance society through their
parishes.
Metropolitan Sotirios also
discussed the recent expansion
of the Metamorphosis Greek
Orthodox Day School of our
Holy Metropolis, which will cost
approximately $1,500,000. The
first million in costs will be contributed by the Metropolis and
the other half a million will be
generously donated by parents
and grandparents of current and
past Metamorphosis students.
Metamorphosis Greek Orthodox
Day School has more than three
hundred (300) pupils currently
enrolled and has a list of over
sixty (60) waiting to be registered.
His Eminence also announced
the creation of an Endowment

(Cont. on page 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

Bill V. Thomopoulos

On Wednesday, May 17th, 2017 the 41st annual Gold Plate Dinner
was held and this year’s event was one of the most successful ever!

Well over 600 guests attended the Hellenic Community of Vancouver’s annual gala, which for the second year in a row was not only
sold out but oversold above capacity. For the first time in many years
each and every draw ticket was sold, and even though the barrel had
many more tickets than last year, the organizing committee was able
to conduct
the draw
quickly and
efficiently
to finish off
the evening
at the same
time they
always
have.
This year’s
grand
prize was a
2017 Jaguar XE which was taken home by Apostolis Klimos, who
struck a deal to pay $8,000 to each of the 5 final ticket holders Jim
Glavas, Jim Pantazis, Alex Vassos, James Paleologos and Stefanos
Greek Restaurant. Young Mr. Klimos also made an additional $4,000
generous donation to the Hellenic Community which was very much
appreciated, and for the first time in history each of the finalists also
generously donated a $1,000 portion of their winnings back as well
in a very noble gesture. The total accumulated donations back to the
Community from the draw were $9,000. This amount was added to
the $2,500 contributed by Perry Askounis of The Mortgage Group
who sponsored the back of each of the 900 tickets, as well as another
$1,000 from the draw of a BC Lions jersey with celebrity ambassador Marco Iannuzzi
whose presence
onstage and in the
crowd generated a
new atmosphere.

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

But the most fitting
donation this year
was from Trigate
Development Corporation, whose founder
Mr. George Tsakumis
donated $5,000 (an
amount matched by
his son Mr. Alex G.
Tsakumis) to seed an
athletic scholarship
fund in memory of
the late Mr. Peter
Tsakumis, who had
committed 39 years
of his life to the Gold Plate Dinner and the Hellenic Community.
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On the brief documentary video that was played during the event,
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As the Weather Warms Up, Door-to-Door
Sales Heat Up Too: BBB Tips
Vancouver, BC - Door-to-door sales is not illegal in B.C. butconsumers do need to be aware of the
pitfalls and potential scams that come knocking, as well as what their rights are when signing direct sales
contracts.
“The biggest concern we have is aggressive sales tactics that we sometimes hear about,” says Evan
Kelly, Senior Communications Advisor for BBB serving Mainland BC. “While aggressive selling is
not illegal, we hear about questionable companies that travel around demanding to inspect your furnace
based on some non-existent government program is unethical. Consumers need to do their due diligence
before making big purchases.”
BBB offers seven tips to get the work done properly and protect against fraudulent operators:
•
Do not make decisions at your front door. If your property requires maintenance or remodeling,
BBB recommends researching companies at www.bbb.org, to see what other consumers’ experiences
have been like. Also, do not invite unsolicited sales people into your home.
•
Ask for identification and information. If someone is selling door to door, request they provide
you with proper identification and leave you with material to read about their products and services. Legitimate sellers and contractors will give you the time you need to research their reputation and reliability.
•
Watch out for high pressure sales tactics. Avoid sellers who encourage you to sign a contract or
put down a deposit right away, claiming that they will offer a special rate, but only if you act immediately.
•
Check all contractor’s credentials. Make sure they provide proof of required insurance coverage, licensing and proof of registration.
•
Get it all in writing. A contract should contain a description of the project, labor and materials
to be used, a start and completion date and payment schedule. Make sure contracts contain any verbal
promises in writing. Never pay in advance more than one-third of the contract value.
•
Be wary of down payments. By law it can’t be more than 10% of the cost.
•
Remember your rights. In B.C. the “Cooling-Off Period” gives you ten days to cancel purchases
over $50 made at your home or other location that is not the seller’s permanent place of business.
•
If you ever feel in danger, call local authorities.
Some popular door-to-door schemes include:
•
Asphalt pavers - They offer cut-rate paving services, claiming they have material left over from
another job in the neighborhood. Their work and materials are often substandard and the quality of work
is poor for what ends up being a very inflated price.
•
Home improvement contractors - Many door to door contractors are unlicensed, uninsured and
unqualified to do the work they offer. Roofing contractors may make false claims that major repairs are
necessary or that your roof needs
replacement.
•
Cash deals - BBB sees
this as an unethical practice in an
effort to avoid taxes and leaves
the consumer with no binding
contract.
(Cont. from page 1)
•
Alarm systems - BBBs
Fund for the Theological Acade- Academy, which has twelve (12) across the country receive
my, which will raise five million students this year.
complaints about people selling
dollars so that the Academy
alarm systems and failing to
There were many dignitaries
continues to ensure the Greek
divulge terms of the contract for
invited to the event, which
Orthodox Faith.
alarm system monitoring.
included Archons of the Ecu•
HVAC systems - Some
menical Patriarchate. Both Fr. T. door-to-door salespeople will try
The conclusion of the program
was the benediction prayer, with Paraskevopoulos, the Master of
to sell new furnaces or parts that
Ceremonies and President of the you likely don’t need. They can
everyone chanting “Christ is
Presbyters Council, and MetroRisen!”
be aggressive claim it’s part of
politan Sotirios thanked everya government program, which it
one, especially the professors of
Everyone was very impressed
likely isn’t.
the Theological Academy who
and spoke highly about the
offer their services gratis.
progress of the Theological
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Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate

29th Clergy Laity Assembly of the Greek Orthodox
Metropolis of Toronto (Canada)
Two years have passed and the
blessed hour is at hand. The
29th Clergy Laity Assembly will
soon be convening in Belleville,
Ontario. Taking place together
with the Clergy Laity Assembly
are the respective Assemblies of
the National Philoptochos, the
Archons of the Ecumenical Patriarchate, and of our Youth. The
entire Greek Orthodox family of
the Greek Orthodox Metropolis
of Toronto (Canada) is coming
together to meet, setting their
various agendas, and making
studious decisions for the progress of their particular ministries.
As the highest Legislative Body
of our Church in Canada, the
Clergy Laity Assembly discusses
an array of topics, except for
dogmatic ones. All decisions,
once they are ratified by our
Ecumenical Patriarchate, are implemented. Nothing happens in
the family known as the Greek
Orthodox Metropolis of Toronto
(Canada) without the blessing of
the Mother Church, our Ecumenical Patriarchate.
The progress of our spiritual
family, our Holy Metropolis,
“shines more than the sun.” No
one can deny it, except for those
who choose to be blind to the
truth. They are the ones who
live by the saying, “You can
never convince me even if you
convince me // let them rant …”
These people have remained on
the margin and will continue to
remain there.
From the moment when Canada
became a Metropolis under the
direct jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate, we have
taken care to enact Uniform
Community Regulations and
Special Regulations, voted upon
by a Clergy Laity Assembly,
all of which were approved by
the Mother Church. Since then,
our Holy Metropolis continues
its progress and development
unhindered. This year, our
Clergy Laity Assembly will not
be dealing with legal matters.
Here are the topics which our
Clergy Laity Assembly will be
discussing:
The main theme, which all other
topics will be centred on is “Let
the little children come to Me”
(Mark 10:14). The specific topics and speakers are:
1.
All of us are children of
God: How to be saved — Rev.
Fr. Lambros Kamperidis
2.
Raising Saints: Parents
and children — Dr. Fotis Karantonis
3.
Strategies for Communities: Good management —
Archon Hartoularios Nicholas
Pagonis, President HCGM
4.
Reconnecting families
with the Church: Hardware and
Software — Mr. E. Sotiropoulos
5.
Finances of the Communities and the salvation of
people: Tithing — Mr. Dimitrios
Koutougos, President of Ypapanti GOC, Victoria
6.
Orthodox Faith and
Greek Education: Connecting
salvation with Greek Education
— Archon Depoutatos Spyros
Volonakis, Director of Greek
Education

These are the topics which our
Clergy-Laity Assembly will be
discussing. The Youth, Philoptochos, and Archons Assemblies
have their own agendas.
Every day of the Assembly will
begin with a Divine Liturgy,
celebrated alone by Metropolitan Sotirios. All delegates will
attend the Divine Liturgy and
will receive Holy Communion.
We are truly a living Orthodox
family, having communion with
our Lord and Saviour Jesus
Christ in our daily lives. The
program of our Assemblies was
sent to the Communities, Philoptochos Societies, Youth Groups,
and Archons of our Ecumenical
Patriarchate for some time now.
We happily await all the representatives of the Communities,
Philoptochos Societies, Youth
Groups, and Archons of the
Ecumenical Patriarchate, to live
a week filled with joy and the
blessings of God.
We fervently pray and ask the
Life-Giver Christ to be present at all our Assemblies. To
accompany us at every moment.
To bless and guide our steps
and our actions to always do
good, for the advancement of
our family, the Greek Orthodox
Metropolis of Toronto (Canada),
and the salvation of all people.
29η Κληρικολαϊκή Συνέλευση
Ι.Μ. Τορόντο (Καναδά)
Πέρασαν δύο χρόνια. Ήλθε η
ευλογημένη ώρα. Συνέρχεται
στο Belleville Ontario, η 29η
Κληρικολαϊκή Συνέλευση.
Μαζί με την Κληρικολαϊκή,
η Συνέλευση της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας, των Αρχόντων
του Οικουμενικού μας
Πατριαρχείου και της Νεολαίας.
Συνέρχεται και συνεδριάζει και
προγραμματίζει και αποφασίζει,
ολόκληρη η οικογένεια
της Ελληνικής Ορθόδοξης
Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά).
Η Κληρικολαϊκή Συνέλευση
είναι το Ανώτατο Νομοθετικό
Σώμα της Εκκλησίας μας
στον Καναδά, που ασχολείται
με όλα τα θέματα, εκτός τα
δογματικά. Οι αποφάσεις της,
όταν επικυρώνονται από το
Οικουμενικό μας Πατριαρχείο,
τίθενται σε εφαρμογή. Τίποτε
δεν γίνεται στην οικογένεια
της Ελληνικής Ορθόδοξης
Μητρόπολης Τορόντο Καναδά,
χωρίς την ευλογία της Μητέρας
Εκκλησίας, του Οικουμενικού
μας Πατριαρχείου.
Η πρόοδος την οποία έχει
κάνει η οικογένεια της Ιεράς
μας Μητρόπολης είναι «ηλίου
φαεινότερον». Ουδείς δύναται
να την αμφισβητήσει εκτός
βέβαια οι εθελοτυφλούντες.
Αυτοί οι οποίοι διέπονται από το
«ου με πείσεις κάν με πείσης»,
«έασον αυτούς ληρείν και ….».
Έμειναν και θα μένουν στο
περιθώριο.
Από τότε που ο Καναδάς
έκκλησιαστικά έγινε
Μητρόπολη υπαγομένη
απευθείας στο Οικουμενικό
μας Πατριαρχείο, φροντίσαμε
και εψηφίσθησαν Ομοιόμορφοι
Κανονισμοί Κοινοτήτων

και Ειδικοί Κανονισμοί για
την Ιερά μας Μητρόπολη, οι
οποίοι ενεκρίθησαν από την
Μητέρα Εκκλησία και η Ιερά
μας Μητρόπολη προχωρεί
απρόσκοπτα στην προοδευτική
της, ανοδική πορεία. Εφέτος η
Κληρικολαϊκή μας Συνέλευση,
δεν θα ασχοληθεί με νομοθετικά
θέματα. Ιδού τα θέματα με τα
οποία θα ασχοληθεί εφέτος η
Κληρικολαϊκή μας Συνέλευση:
Το κύριο θέμα, πέριξ του οποίου
θα κινηθούν όλα τα άλλα
θέματα, είναι «Άφετε τα παιδία
έρχεσθαι προς με» (Μάρκ. ι’14).
Τα επί μέρους θέματα και οι
ομιλητές είναι:
1.
Όλοι είμαστε παιδιά
του Θεού: Πώς θα σωθούμε —
π. Λάμπρος Καμπερίδης
2.
Ανατρέφοντας Αγίους:
Γονείς και παιδιά — Δρ. Φώτης
Καραντώνης
3.
Καλή διαχείριση
Κοινοτήτων — κ. Ν. Παγώνης,
Άρχων-Χαρτουλάριος, πρόεδρος
ΕΚΜΜ
4.
Επανασυνδέοντας την
οικογένεια με την Εκκλησία:
Κτιριακή συγκρότηση
Κοινοτήτων και πνευματικά
προγράμματα — κ. Ευάγγελος
Σωτηρόπουλος
5.
Οικονομικά
Κοινοτήτων και σωτηρία
των ανθρώπων: Δεκάτη —
κ. Δημήτριος Κουτούγκος,
πρόεδρος Ελληνορθ. Κοινότητας
Υπαπαντής, Victoria, BC
6.
Ορθόδοξη Πίστη και
Ελληνική Παιδεία: Σύνδεση
της σωτηρίας μας με την
Ελληνική Παιδεία — κ. Σπύρος
Βολονάκης, Άρχων-Δεπουτάτος,
Διευθυντής Ελληνορθόδοξης
Παιδείας
Αυτά είναι τα θέματα με τα
οποία θα ασχοληθεί εφέτος η
Κληρικολαϊκή μας Συνέλευση.
Η Νεολαία, η Φιλόπτωχος και οι
Άρχοντες θα έχουν τα δικά τους
θέματα.
Επισημαίνεται εδώ, ότι κάθε
ημέρα των Συνελεύσεων, αρχίζει
με πρωϊνή Θ. Λειτουργία,
την οποία τελεί μόνος του
ο Μητροπολίτης Σωτήριος,
κάθε ημέρα και όλοι οι
σύνεδροι προσέρχονται στην
Θ. Λειτουργία, αλλά και στην
Θεία Κοινωνία. Είμαστε μία
αληθινή, ζωντανή ορθόδοξη
οικογένεια, συνδεδεμένη με
τον Σωτήρα Χριστό, στην
καθημερινή μας τη ζωή. Το
πρόγραμμα των Συνελεύσεών
μας έχει προ πολλού σποσταλεί
στις Κοινότητες, στις
Φιλόπτωχες Αδελφότητες, στα
τμήματα Νεολαίας και στους
Άρχοντες του Οικουμενικού μας
Πατριαρχείου.
Αναμένουμε με χαρά όλους
τους εκπροσώπους των
Κοινοτήτων, των Φιλοπτώχων
Αδελφοτήτων, των Τμημάτων
Νεολαίας και τους Άρχοντες
του Οικουμενικού μας
Πατριαρχείου, να ζήσουμε μία
εβδομάδα χαράς και ευλογίας
του Θεού.
Θερμή αναπέμπουμε προσευχή
και παρακαλούμε τον Ζωοδότη
Χριστό να είναι Παρών στις
Συνελεύσεις μας. Να μας
συντροφεύει στο κάθε τι. Να
μας ευλογεί και να οδηγεί τα
βήματά μας, τις σκέψεις μας
και τις πράξεις μας στο καλό,
για την πρόοδο της οικογένειας
της Ελληνικής Ορθόδοξης
Μητρόπολης Τορόντο, Καναδά
και την σωτηρία όλων.
18 Μαΐου 2017 | Εκ του
Γραφείου της Ι. Μητρόπολης
Τορόντο (Καναδά)

Η θρυλική Ελληνίδα Ζητιάνα
Ψαροκώσταινα που έσωσε
δεκάδες ορφανά από την πείνα;
Σήμερα, το παρατσούκλι της χρησιμοποιείται
απαξιωτικά, για να αποδώσει την κακομοιριά και
την άθλια οικονομική κατάσταση της χώρας. Η ίδια
όμως, υπήρξε μια ηρωική και αξιέπαινη Ελληνίδα.
Η Πανωραία Χατζηκώστα, όπως ήταν το
πραγματικό της όνομα, έζησε στα δύσκολα της
ελληνικής Επανάστασης. Το 1821, μετά την
καταστροφή του Αϊβαλιού από τους Τούρκους,
μεγάλο μέρος του πληθυσμού του σφαγιάστηκε και
το υπόλοιπο βρήκε σωτηρία στα Ψαρά.
Τόσο τον άντρα της, Κώστα Αϊβαλιώτη, πλούσιο
έμπορο, όσο και τα παιδιά της, τους έσφαξαν μπρος
τα μάτια της οι Τούρκοι. Η ίδια πάμφτωχη και
ολομόναχη, βρέθηκε αρχικά στα Ψαρά, απ’ όπου
πήρε και το προσωνύμιο Ψαροκώσταινα και έπειτα
στο Ναύπλιο.
Εκεί, ξεκινά ένας δυσβάστακτος αγώνας επιβίωσης,
για την άλλοτε αρχόντισσα, καθώς για να βγάλει
το ψωμί της, αναγκάζεται να κάνει την αχθοφόρο
και την πλύστρα. Παρά τα προβλήματά της όμως,
παίρνει υπό την προστασία της ορφανά παιδιά
αγωνιστών, τα οποία για να τα θρέψει, γυρνά από
σπίτι σε σπίτι και ζητιανεύει.
Τα χαμίνια της παραλίας την παίρνουν στο κατόπι
και την φωνάζουν Ψωροκώσταινα. Το 1826,
ενώ μαίνονταν η πολιορκία του Μεσολογγίου
από τον Ιμπραήμ, διενεργήθηκε έρανος στην
κεντρική πλατεία της πόλης, για την ενίσχυση των
αποκλεισμένων μαχητών. Οι υπεύθυνοι μάταια
ζητούσαν από τον πολύπαθο λαό να βάλει το
χέρι στην τσέπη. Η φτώχια και η εξαθλίωση ήταν
συγκάτοικος σε κάθε ελληνικό σπίτι.
Τότε και ενώ κανένας δεν πλησίαζε το τραπέζι, η
φτωχότερη όλων, η χήρα Χατζηκώσταινα, βγάζει το
ασημένιο δαχτυλίδι που φορούσε στο δάχτυλό της
και μαζί με ένα γρόσι που είχε στην τσέπη της, τα
ακουμπά στο τραπέζι της ερανικής επιτροπής.
«Δεν έχω τίποτα άλλο από αυτό το ασημένιο
δαχτυλίδι κι αυτό το γρόσι. Αυτά τα τιποτένια
προσφέρω στο μαρτυρικό Μεσολόγγι».
Η απρόσμενη αυτή χειρονομία έκανε κάποιον από
το πλήθος να αναφωνήσει:
«Για δείτε, η πλύστρα η Ψωροκώσταινα πρώτη
πρόσφερε τον οβολό της» κι αμέσως ξύπνησε το
ελληνικό φιλότιμο.
Ένας, ένας όλοι άρχισαν να αποθέτουν στο τραπέζι
του εράνου λίρες, γρόσια και ασημικά, ότι είχε ο
καθένας από το υστέρημά του.
Έπειτα από το περιστατικό του εράνου, όταν έφτασε
ο Καποδίστριας στην Ελλάδα, τη συμμάζεψε
κι όταν ίδρυσε το ορφανοτροφείο, η Πανωραία
προσφέρθηκε να πλένει τα ρούχα των ορφανών
χωρίς καμιά πληρωμή.
Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, σε μια
συνεδρίαση της Συνέλευσης, κάποιος παρομοίασε
το Ελληνικό Δημόσιο με την Ψαροκώσταινα. Ο
συσχετισμός αυτός άρεσε και έμεινε.
Αργότερα, επί της βασιλείας του Όθωνα, οι
αγωνιστές συνήθιζαν να αποκαλούν ειρωνικά
την βαυαρική αντιβασιλεία «Ψωροκώσταινα»
και αυτή γεμάτη περιφρόνηση ανταπαντούσε, σε
όσους ζητούσαν τη βοήθεια του κράτους για να
συντηρηθούν, «όλοι από την Ψωροκώσταινα ζητούν
να ζήσουν».
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10 γεγονότα για τη λειτουργία του εγκεφάλου μας
10 γεγονότα για τη λειτουργία του εγκεφάλου μας
που αποδεικνύουν ότι είμαστε ικανοί για τα πάντα
Ο εγκέφαλός μας είναι καταπληκτικός. Μπορεί να μας βοηθήσει
να φτάσουμε κάθε κορυφή, να πραγματοποιήσουμε τα πιο τρελά
μας όνειρα και να πετύχουμε τους πιο περίπλοκους στόχους μας.
Ωστόσο, αν θέλουμε να τα καταφέρουμε όλα αυτά, θα πρέπει πρώτα
να κατανοήσουμε τις αρχές με τις οποίες λειτουργεί.
Δείτε παρακάτω 10 γεγονότα σχετικά με τη λειτουργία του
εγκεφάλου, που πρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε από σήμερα.
1.Για τον εγκέφαλό μας, δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην
πραγματικότητα και την φαντασία
Ο εγκέφαλός μας αντιδρά σε κάθε σκέψη και δεν μπορεί να
ξεχωρίσει ένα πραγματικό γεγονός από την φαντασία. Αυτός είναι ο
λόγος που οι άνθρωποι που βλέπουν μέσα από ροζ γυαλιά, είναι πιο
ευτυχισμένοι και το σώμα μας δέχεται το εικονικό φάρμακο (placebo) ως πραγματικό φάρμακο.
2.Η πνευματική δουλειά δεν κουράζει τον εγκέφαλο
Το αίσθημα της κόπωσης του εγκεφάλου, προκύπτει εξαιτίας των
συναισθημάτων. Η σύνθεση του αίματος που ρέει διαμέσου του
εγκεφάλου, παραμένει αμετάβλητη κατά την ενεργή λειτουργία του.
Ωστόσο, για παράδειγμα, το αίμα από τις φλέβες ενός ανθρώπου που
δουλεύει όλη μέρα, αλλάζει σημαντικά.
3.Συνήθως, ο εγκέφαλος λειτουργεί αυτόματα
Περισσότερες από τις μισές σημερινές σκέψεις, αφορούν σκέψεις
του χθες. Γι’ αυτό είναι τόσο δύσκολο για τους απαισιόδοξους να
αλλάξουν την αντίληψή τους για τον κόσμο. Πρέπει κυριολεκτικά
να καθαρίσουν τον εγκέφαλό τους και να αντιδρούν σε θετικά
πράγματα πιο συχνά.
4.Βλέπουμε αυτό που σκεφτόμαστε
Όλες οι σκέψεις μετατρέπονται σε εμπειρίες ζωής. Για παράδειγμα,
αν ονειρευτείτε ένα ταξίδι στο Παρίσι, θα βλέπετε ενθύμια της
πόλης παντού. Αν θέλετε να αλλάξετε τον κόσμο γύρω σας, αλλάξτε
τις σκέψεις σας.
5.Ο εγκέφαλός μας χρειάζεται προπόνηση, όπως και οι μύες μας
Ο εγκέφαλος δεν διαφέρει από τους μυς: χρειάζεται επίσης
προπόνηση. Η μάθηση, η υγιεινή διατροφή, ο καλός ύπνος, τα
ταξίδια σε καινούργιους τόπους, οι καινούργιες δραστηριότητες, ο
χορός ακόμα και παιχνίδια σαν το Τέτρις, μπορούν να είναι χρήσιμα
για τον εγκέφαλο.
6.Ο εγκέφαλός μας δεν ξεκουράζεται ποτέ
Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, ο εγκέφαλός μας συνεχίζει να δουλεύει
σκληρά. Η δραστηριότητα κατά την διάρκεια του ύπνου, είναι
ακόμα μεγαλύτερη.
7. Για να μην πνιγούμε από τις αρνητικές σκέψεις, πρέπει
να “σταματάμε την λειτουργία του εγκεφάλου μας”, για τον
εγκέφαλό μας αυτό είναι το πιο χρήσιμο είδος χαλάρωσης.
8.Είναι καλό να ξεχνάμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο κρατάμε την
ευελιξία του νευρικού συστήματος
Για να “αποθηκεύσουμε” καινούργιες αναμνήσεις, ο εγκέφαλός μας
πρέπει να ξεφορτωθεί τις παλιές. Θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε
να αποφασίσουμε τι θα θυμόμαστε και τι θα ξεχνάμε. Για να το
κάνουμε αυτό, πρέπει να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που
θέλουμε να διατηρήσουμε πιο συχνά.
9.O εγκέφαλός μας είναι αναίσθητος στον πόνο
Ο εγκέφαλός μας αντιδρά στον πόνο, αλλά δεν τον αισθάνεται,
εξαιτίας της έλλειψης των απαραίτητων υποδοχέων..
10.Μπορούμε να αλλάξουμε τον εγκέφαλό μας
Οποιοδήποτε είδος δραστηριότητας κάνει τον εγκέφαλό μας να
δημιουργεί νέες νευρικές συνδέσεις με την πάροδο του χρόνου. Αν
χρησιμοποιήσετε την φράση “Θα πετύχω”, ο ίδιος ο εγκέφαλός σας
θα σας δώσει ευκαιρίες για να πετύχετε τον στόχο σας.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΚΥΤΑΛΗ

Ήρθε ο καιρός σιγά-σιγά εμείς οι ηλικιωμένοι που είμασταν ή και είμαστε ακόμη ενεργά μέλη στις
κοινότητες, στους συλλόγους και σε άλλες ελληνικές οργανώσεις να παραδώσουμε την σκυτάλη στους
νέους. Η δική μας γενιά ξεκίνησε γεμάτη αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό και διαφυλάξαμε με κάθε
θεμιτό μέσο όπως για παράδειγμα την θρησκεία μας, χτίζοντας εκκλησίες, τα ήθη και έθιμα και τις
παραδόσεις μας.
Όλα τα ωραία στη ζωή τελειώνουν και έρχεται η στιγμή που θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ήρθε ο χρόνος
να αφήσουμε την μεγάλη παρακαταθήκη που δημιουργήσαμε στους νέους να την συνεχίσουν και να την
κάνουν μεγαλύτερη.
Όπως διαβάζω οι γενιές αλλάζουν κάθε 25 χρόνια. Γι’ αυτό ακούμε τα παιδιά μας να μας λένε η δική τους
γενιά δεν είναι η ίδια που ζήσανε εμείς, έχει αλλάξει.
Έτσι όταν έχει πλέον ολοκηρωθεί ο κύκλος αυτός της γενιάς μας φυσικό είναι τη θέση της να την πάρει
η επόμενη η οποία εδράζεται πάνω στη προηγούμενη, και χτίζει νέα θεμέλια, με απώτερο στόχο πάντα την
καινοτομία και την επίτευξη της διαφορετικότητας.
Με την ταχύτητα που εξελίσσεται η τεχνολογία στη σύγχρονη εποχή θα πρέπει να μας βάζει σε σκέψεις
οι συνέπειες που μπορεί να έχει η κοινωνία της σύγχρονης νεαρής ηλικίας που είναι η επιζήτησει της
γρήγορης «ωρίμανσης», της εύκολης πολυτελέστατης ζωής, και η αδιάφορη στάση απέναντι στις αξίες
και συνήθειες που διαφυλάξαμε οι παλαιότεροι. Ας ευχηθούμε το καλύτερο στους νέους και στις νέες που
επανδρώνουν τα διοικητικά σύμβούλια κοινοτήτων, συλλόγων και οργανώσεων.

ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Παρατηρούμε από χρόνια ότι στις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις των κοινοτήτων δεν γίνεται
καμία προσπάθεια για την μεταφορά ηλικιωμένων στις παραπάνω εκδηλώσεις. Όλοι γνωρίζουμε ότι
πολλά άτομα ηλικιωμένα δεν οδηγούν, και ενώ παρατηρούμε να μισθώνουν λεωφορείο για απολαύσεις
γεύσεων και άλλων διασκεδάσεων, εκτός της οργάνωσης της φιλοπτώχου που φροντίζει για την μεταφορά
των μελών της για της δικιές της μόνο εκδηλώσεις, κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτούς που δεν μπορούν
να οδηγήσουν, λόγω ηλικίας.
Παρατηρώ στο πάρκιν της Ελληνικής Κοινότητας του Βανκούβερ, ένα σταθευμένω λεωφορείο που
δώρησε κάποιος ανοιχτόμυαλος ομογενής για την μεταφορά ηλικιωμένων, που είναι για πολύ καιρό
παρκαρισμένο και να μην γίνονται ενέργειες για την λειτουργία του. Γιατί αυτή η αδιαφορία για ανθρώπους
που δεν μπορούν να πήγαιναν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στον εορτασμό του Αγίου Νικολάου
και στον εορτασμό της εκκλησίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Σούρεη; Δεν είναι ένα θέμα
επίκαιρο που θα πρέπει να φροντίσουμε σαν ελληνισμός και να δείξουμε ότι έχουμε αξίες όπως αγάπη,
αλληλεγγύη και σεβασμό στους ηλικιωμένους: Ας το καλοσκεφθούν αυτοί που θέλουν να λένε ότι μας
αντιπροσωπεύουν. Θέλουμε πράξεις και έργα, όχι πασαρέλα μόνο.

ΣΚΙΤΣΟ Του Πάνου Μαραγκού
ΕΘΝΟΣ 23/5/17

Κώστας Καρατσίκης
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Κεφτέδες γαλοπούλας
κοκκινιστοί με μακαρόνια
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ

Υλικά (για 4 άτομα)

Υλικά (για 4 άτομα)
•
1/3 κούπας λάδι ή
βούτυρο
•
4 στήθη κοτόπουλου
χωρίς κόκκαλα
•
1/2 κούπα λευκό ξηρό
κρασί
•
1/2 κούπα ζωμού κότας
•
1/2 κούπα μουστάρδα ντιζόν
•
1/4 κρέμα γάλακτος
•
1 κουταλάκι κορν φλάουρ διαλυμένο σε 1
κουταλιά νερό
•
2 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό
•
αλάτι, πιπέρι

Για τους κεφτέδες

Εκτέλεση
Σωτάρετε το κοτόπουλο στο λάδι και από τις δύο πλευρές.
Προσθέτετε το κρασί, το ζωμό, το αλάτι και το πιπέρι.
Σκεπάστε την κατσαρόλα και σιγοβράστε ώσπου να
μαλακώσει το κοτόπουλο. Ανακατέψτε τη μουστάρδα με την κρέμα
γάλακτος και το κορν φλάουρ. Προσθέστε τα στην κατσαρόλα μαζί
με το μαϊντανό και συνεχίστε το μαγείρεμα λίγο ακόμη, ώσπου να
δέσει η σάλτσα.
That’s it. Bon apetitit.

Κοτόπουλο με αρακά και μπρόκολο
Συνταγή: Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Styling: Elena Jeffrey, Food styling:
Μάκης Γεωργιάδης - Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: STUDIOM.gr
Υλικά για 6 άτομα
Υλικά
-600 γρ. κοτόπουλο (από μπούτι) φιλεταρισμένο
-300 γρ. πατάτες μικρές
-300 γρ. μπρόκολο σε μικρά κομμάτια
-300 γρ. αρακά
-2 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα
-1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
-1/2 λίτρο ζωμό λαχανικών
-2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
-1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
-1 φλιτζάνι μαϊντανό και βασιλικό
ψιλοκομμένο
-1/2 φλιτζάνι αμύγδαλα λευκά
χοντροκομμένα
-αλάτι, πιπέρι
Eκτέλεση
Τσιγαρίζουμε το ξερό κρεμμύδι σε μεγάλη κατσαρόλα με ελαιόλαδο
για 5 λεπτά. Προσθέτουμε το σκόρδο και το κοτόπουλο και
τσιγαρίζουμε για 2 λεπτά ακόμη, να ροδοκοκκινίσει. Ρίχνουμε
τον ζωμό και τις πατάτες, αλατοπιπερώνουμε και μαγειρεύουμε
για μισή ώρα περίπου. Προσθέτουμε τον αρακά, το μπρόκολο και
τα κρεμμυδάκια. Τα αφήνουμε να βράσουν μαζί για 10 λεπτά και
στο τέλος ρίχνουμε τα μυρωδικά και τα αμύγδαλα. Αν χρειαστεί,
προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι επιπλέον.
Πηγή: ethnos.gr

ΑΣΠΡΗ ΣΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ
Υλικά:
•
•
•
•
•
•

• 500 γρ. σπαγκέτι (αν θέλουμε, μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε και σπαγκέτι ολικής άλεσης)

• 500 γρ. κιμάς από στήθος γαλοπούλας
• 2 λεπτές φέτες ψωμί χωρίς την κόρα, μουλιασμένες
σε νερό και καλά στυμμένες
• 1 κρεμμύδι, χοντροτριμμένο
• 1 πιπεριά κέρατο, καθαρισμένη και κομμένη σε
ψιλά καρέ
• 1 πιπεριά Φλωρίνης, καθαρισμένη και κομμένη σε
ψιλά καρέ
• 1 αυγό
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Για τη σάλτσα
• 4 μέτριες ώριμες ντομάτες, τριμμένες στον τρίφτη
• 1 κρεμμύδι, τριμμένο στη χοντρή πλευρά του
τρίφτη
• 2 κουτ. σούπας φύλλα φρέσκου βασιλικού (ή
δυόσμου), ψιλοκομμένα
• 1/2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Κεφτέδες: Σε ένα βαθύ μπολ ρίχνουμε όλα τα υλικά
για τους κεφτέδες και ζυμώνουμε για 2 - 3 λεπτά,
μέχρι να σχηματιστεί ένα αφράτο μείγμα. Πλάθουμε
σε μικρούς κεφτέδες και τους αφήνουμε στο ψυγείο
μέχρι να τους χρειαστούμε. (Αν το μείγμα κολλάει στα
χέρια μας κατά το ζύμωμα και το πλάσιμο, τα βουτάμε
σε κρύο νερό και συνεχίζουμε).
Σάλτσα: Σε μια μέτρια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το
λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι για
περίπου 2 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει ελαφρώς.
Ρίχνουμε την ντομάτα, 50 ml νερό, το βασιλικό,
αλατοπιπερώνουμε και βράζουμε για περίπου 2 - 3
λεπτά, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα.
Ρίχνουμε στη σάλτσα τα κεφτεδάκια (χωρίς να τα
τηγανίσουμε ή να τα ψήσουμε), χαμηλώνουμε τη
φωτιά και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 20 λεπτά,
μέχρι να γίνουν τα κεφτεδάκια και να δέσει η σάλτσα.
Παράλληλα, σε μια κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο
νερό που κοχλάζει βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με
τις οδηγίες της συσκευασίας. Τα στραγγίζουμε και τα
σερβίρουμε με τα κεφτεδάκια και τη σάλτσα τους.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Μακεδονίτικη πρασόπιτα
ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τα πράσα με το πρόβειο βούτυρο και το μαραθόσπορο
συνδυάζονται ιδανικά. Οταν μάλιστα περιβάλλονται
και από δύο αφράτα, σπιτικά φύλλα, δίνουν την
τέλεια πίτα. Αν θέλουμε, προσθέτουμε στη γέμιση
120 γρ. φέτα μαζί με 60 γρ. τριμμένη γραβιέρα και
αντικαθιστούμε το βούτυρο με ελαιόλαδο.
Mέτριας δυσκολίας / Προετοιμασία: 20΄, Αναμονή:
30΄, Σοτάρισμα + Ψήσιμο: 1 ώρα
Υλικά (για ταψί 26 - 28 εκ.)

2 κ.σ.βούτυρο φυτίνη
3 κ.σ. αλεύρι
1 φλ. ζωμό από τους λαχανοντολμάδες
1 φλ. γάλα
2 κρόκοι αυγού
χυμό λεμονιού

Εκτέλεση:
Σε μιά κατσαρολίτσα λιώνουμε τη φυτίνη και προσθέτουμε το
αλεύρι.
Ανακατεύουμε με το σύρμα συνέχεια για να μη σβωλιάσει το αλεύρι.
Προσθέτουμε το γάλα, το ζουμί του φαγητού ανακατεύοντας
συνέχεια μέχρι να πηκτώσει η σάλτσα.
Τραβάμε την κατσαρολίτσα από τη φωτιά, και χτυπάμε τους 2
κρόκους αυγών με το λεμόνι.
Το προσθέτουμε στην σάλτα και την ξαναβάζουμε στη φωτιά.
Αφήνουμε να πάρει μιά-δυό βράσεις και είναι έτοιμη.
Καλή επιτυχία!

Για το φύλλο
• 250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 1 κουτ. γλυκού αλάτι
• 2 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ
• 40 ml ελαιόλαδο
• 1 κουτ. σούπας ξίδι
• 2 κουτ. σούπας πρόβειο βούτυρο, λιωμένο (για το
άλειμμα)
Για τη γέμιση
• το λευκό και τρυφερό πράσινο μέρος από 1½ κιλό
πράσα, ψιλοκομμένα (θα μείνουν περίπου 900 γρ.
καθαρό βάρος)
• 120 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
• 2 αυγά
• 1 κουτ. γλυκού μαραθόσπορος, καλά κοπανισμένος
• 1 κουτ. γλυκού ξύσμα από ακέρωτο λεμόνι
• 1/2 κουτ. γλυκού ξερός κόλιανδρος, σε σκόνη
• 4 κουτ. σούπας πρόβειο βούτυρο

• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Φύλλο: Σε ένα βαθύ μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το
αλάτι και το μπέικιν πάουντερ. Ρίχνουμε το ξίδι, το λάδι
και σταδιακά 150 ml νερό και ζυμώνουμε για περίπου
5 λεπτά, μέχρι να σχηματιστεί μια λεία και εύπλαστη
ζύμη. Για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, μπορεί
να χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο αλεύρι ή λίγο νερό.
Χωρίζουμε τη ζύμη και την πλάθουμε σε 2 μπάλες.
Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να ξεκουραστεί
για περίπου 30 λεπτά.
Γέμιση: Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το
βούτυρο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το μαραθόσπορο
και τον κόλιανδρο για περίπου 1 λεπτό, να σκορπίσουν
το άρωμά τους. Ρίχνουμε τα πράσα και λίγο αλάτι
και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 13 - 15 λεπτά,
ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα, μέχρι να μαλακώσουν
ελαφρώς. Αποσύρουμε από τη φωτιά, αδειάζουμε σε βαθύ
μπολ και αφήνουμε να κρυώσουν. Ρίχνουμε τα αυγά, το
γιαούρτι, το ξύσμα και αλατοπίπερο και ανακατεύουμε
απαλά.
Πίτα: Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C και
αλείφουμε το ταψί με λίγο από το λιωμένο βούτυρο.
Αλευρώνουμε μια λεία επιφάνεια και ανοίγουμε κάθε
μπάλα ζύμης με τον πλάστη σε χοντρό φύλλο διαμέτρου
περίπου 32 εκ. Απλώνουμε το ένα φύλλο στο ταψί, με
τρόπο ώστε να καλύψει τον πυθμένα και τα τοιχώματα.
Αδειάζουμε τη γέμιση, στρώνουμε ομοιόμορφα και
καλύπτουμε με το δεύτερο φύλλο.
Γυρίζουμε προς τα μέσα τις άκρες του φύλλου της βάσης,
στρίβοντάς τες με τα δάχτυλά μας ώστε να δημιουργηθεί
ένα όμορφο σχήμα (σαν κορδόνι).
Αλείφουμε το φύλλο με το υπόλοιπο λιωμένο βούτυρο
και χαράσσουμε ελαφρώς την πίτα, χιαστί, σε κομμάτια.
Ψήνουμε για περίπου 40 λεπτά στο χαμηλό ράφι του
φούρνου, μέχρι να ροδίσει στην επιφάνεια, αλλά να ψηθεί
και από κάτω. Ελέγχουμε ανασηκώνοντας προσεκτικά
με μια σπάτουλα μία άκρη της πίτας. (Σκεπάζουμε την
πίτα με αλουμινόχαρτο, αν χρειαστεί.) Ξεφουρνίζουμε,
αφήνουμε την πίτα να κρυώσει λίγο και να γίνει χλιαρή
και σερβίρουμε.
Τι πίνουμε
Ενα Βιδιανό ή ένα Chardonnay.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Ανάλαφρη τούρτα με κρέμα και φράουλες
Υλικά για 8-10 άτομα
-500-600 γρ. φράουλες
-2-3 κουτ. σούπας ζάχαρη
-500 ml κρέμα γάλακτος
-1/2 φλιτζάνι αμύγδαλο εφιλέ ελαφρά ψημένο στον
φούρνο, για 5 λεπτά στους 170οC (προαιρετικά)
Για το παντεσπάνι
-3 αβγά
-250 γρ. ζάχαρη
-90 ml νερό βραστό
-1½ κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ
-150 γρ. αλεύρι
-1-2 βανιλίνες ή 1 κουτ. γλυκού απόσταγμα πικραμύγδαλο
ή ξύσμα από 1 λεμόνι
Για την κρέμα ζαχαροπλαστικής
-2 κρόκους
-2 κουτ. σούπας ζάχαρη
-2 κουτ. γλυκού κορν φλάουρ
-250 ml γάλα πλήρες
-1 βανιλίνη ή 1/2 λουβί βανίλιας
Eκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Ντύνουμε με
αντικολλητικό χαρτί τον πάτο μιας στρογγυλής φόρμας
(22-24 εκ. διάμ.) με αποσπώμενο πάτο και βουτυρώνουμε
τα πλαϊνά.
Ετοιμάζουμε το παντεσπάνι: Χτυπάμε στο μίξερ τα
αβγά με τη ζάχαρη, μέχρι να έχουμε μια αφράτη κρέμα.
Χτυπώντας πιο απαλά, προσθέτουμε το βραστό νερό.
Ανακατεύουμε το αλεύρι με το μπέικιν και το άρωμα και
τα προσθέτουμε απαλά στο μείγμα. Ψήνουμε για περίπου
35 λεπτά. Το αφήνουμε να κρυώσει και το κόβουμε σε
τρεις φέτες.
Ετοιμάζουμε την κρέμα: Ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε
μικρή κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά. Αποσύρουμε μόλις η
κρέμα πάρει βράση και αδειάζουμε αμέσως σε κρύο μπολ.
Σκεπάζουμε με μεμβράνη (να ακουμπάει στην κρέμα)
και αφήνουμε να κρυώσει στο ψυγείο. Καθαρίζουμε και
κόβουμε τις φράουλες. Τις ανακατεύουμε με τη ζάχαρη
και τις αφήνουμε στην άκρη για περίπου 20 λεπτά.
Χτυπάμε στο μίξερ την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει
απαλή σαντιγί. Προσοχή, μην την παραχτυπήσετε γιατί
θα κόψει. Ανακατεύουμε απαλά το 1/3 της σαντιγί με την
κρέμα ζαχαροπλαστικής.
Στήνουμε την τούρτα: Ακολουθούμε τη σειρά
παντεσπάνι, κρέμα ζαχαροπλαστικής, φράουλες,
παντεσπάνι, κρέμα ζαχαροπλαστικής, φράουλεςπαντεσπάνι, σαντιγί, φράουλες. Τέλος, πασπαλίζουμε
με αμύγδαλο εφιλέ. Βάζουμε την τούρτα στο ψυγείο
τουλάχιστον 4 ώρες πριν τη σερβίρουμε.

Statement by the Prime Minister of Canada on
the anniversary of the Komagata Maru inciden)
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Health Canada: Advisory - Unauthorized
“High By Nature” kratom products recalled by Garnoff Botanicals as they may
pose serious health risks
Advisory - Unauthorized “High By Nature” kratom products recalled by Garnoff Botanicals as they may pose serious health risks

Otawa, Ontario - May 23, 2017
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on the 103rd anniversary of the
Komagata Maru incident:
“More than a century ago today, a great injustice took place when most of the 376 passengers onboard
the Komagata Maru steamship were denied entry into Canada and forced to return to India where some
were killed and many imprisoned.
“Last year, I stood in the House of Commons to apologize on behalf of the Government of Canada to
all those affected by this tragic incident. An unjust federal law ultimately led to these passengers being
turned away. For that grave injustice and for the regrettable consequences that followed, we are sorry.
“The Komagata Maru passengers share much in common with the many immigrants, past and present,
who have come to Canada to build a better life for themselves and their families. By offering compassion
and a fair chance at success, we not only help provide more opportunities for them and their loved ones,
we also build a better Canada – one that is stronger, more inclusive, and more prosperous.
“Today, we honour the victims of the Komagata Maru tragedy and their descendants. Canadians are
proud to be part of a country that respects and protects multiculturalism as a core and defining value,
and we thank all those from the South Asian community who make such invaluable contributions to our
society. We benefit greatly from the vibrant diversity of our country.”

Statement by the Prime Minister of Canada on an apparent terrorist attack in Manchester, United Kingdom
Ottawa, Ontario- May 22, 2017
The Prime Minister, Justin
Trudeau, today issued the following statement on an apparent
terrorist attack in Manchester,
United Kingdom:
“I was devastated when I heard
about the innocent victims who
were killed or injured at the
Ariana Grande concert tonight in
Manchester – many of them far
too young.
“On behalf of all Canadians, our
deepest condolences go out to
the families and friends of those
who were killed. We also wish
a speedy recovery to everyone

who was injured.
“Canada and the United Kingdom are the closest of friends,
and we stand together as a
people in this most tragic of
circumstances.

of so many innocent victims.”
***IMPORTANT***
“We are still in the process of
determining whether any Canadians have been impacted by this
event.

“With our allies and partners,
we will continue to counter
such senseless acts and to fight
terrorism in its many forms. We
will do all that we can to assist
British authorities in bringing
those responsible to justice.

“Canadian citizens in the United
Kingdom requiring emergency consular assistance should
contact the High Commission of
Canada at 0207 004 6000 or call
Global Affairs Canada’s 24/7
Emergency Watch and Response
Centre toll free at 00-800-23266831 or collect at +1 613 9968885. An email can also be sent
to sos@international.gc.ca.”

“Our hearts are with the people
of the United Kingdom tonight,
and we mourn with them the loss

What you should do
•
Stop using these products. Consult with your health care
professional if you have used any of these products and have health
concerns.
•
Read product labels to verify that health products have been
authorized for sale by Health Canada. Authorized health products
have an eight-digit Drug Identification Number (DIN), Natural
Product Number (NPN) or Homeopathic Drug Number (DIN-HM).
You can also check whether products have been authorized for sale
by searching Health Canada’s Drug Product Database and Licensed
Natural Health Product Database.
•
Report adverse events to health products to Health Canada
by calling toll-free at 1 866 234 2345, or by reporting online, by mail
or by fax.
•
Report complaints about health products to Health Canada
by calling toll-free at 1 800 267 9675, or complete an online complaint form.

Minister Duclos to visit
Argentina and Chile to
discuss poverty reduction and building a more
inclusive society
GATINEAU, QC, May 14, 2017 /CNW/ - The Government of
Canada is committed to deepening bilateral relations and further
meaningful and transparent engagement with important partners
in the Americas. As part of this effort, the Honourable Jean-Yves
Duclos, Minister of Families, Children and Social Development will
be travelling to Argentina and Chile from May 14-18, 2017 to share
with government officials, civil society and academic representatives Canada’s approach to poverty reduction and ensuring that all
citizens feel valued and included in society.
Minister Duclos’ meetings in Argentina build on the successful visit
by Prime Minister Trudeau last November and provide Canada with
an opportunity to continue strengthening its relationship with Argentina. Minister Duclos will co-host the Canada-Argentina Symposium
on Social Inclusion with Carolina Stanley, Minister of Social Development of the Argentine Nation. The Symposium provides an opportunity to work together to strengthen the middle class and ensure
that all citizens have an equal opportunity to share in and contribute
to the prosperity of society. Themes that will be discussed include
demographic changes, poverty reduction, and social mobility.
The Minister will also advance bilateral relations with Chile and discuss best practices on poverty reduction, social inclusion and access
to affordable housing. The Minister will also speak at the University
of Chile to discuss social policy and pension reform.
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Μετά το χάλκινο πήρε και
το χρυσό η Κορακάκη

Η 38Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

«Διπλό» στην αυλαία η Γιουβέντους
GOAL News ONLINE 27/5/2017

περήφανος για την επιτυχία
της Γιουνάιτεντ να νικήσει τον
Αγιαξ με 2-0 στη Στοκχόλμη
και να κερδίσει το τρόπαιο της
Europa League για πρώτη φορά
στην ιστορία της, αλλά και να
προκριθεί για το επόμενο Champions League.
Είκοσι δύο άνθρωποι έχασαν
τη ζωή τους και περισσότεροι
από 100 τραυματίστηκαν
μετά από βομβιστική επίθεση
αυτοκτονίας στο Manchester
Arena όπου η Αμερικανίδα ποπ
τραγουδίστρια Αριάνα Γκράντε
πραγματοποιούσε συναυλία τη
Δευτέρα.

Η Γιουβέντους στέφθηκε και επίσημα πρωταθλήτρια Ιταλίας για την
περίοδο 2016-17. Η «Μεγάλη Κυρία», ολοκλήρωσε τους αγώνες
της στο Καμπιονάτο με εκτός έδρας νίκη 2-1 επί της Μπολόνια για
την 38η ημέρα της διοργάνωσης. Ο Βασίλης Τοροσίδης αγωνίστηκε
για τους γηπεδούχους βασικός και στα 90 λεπτά του αγώνα.
Η Γιουβέντους έχανε 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στην
επανάληψη κατάφερε να επικρατήσει με τέρματα του Νταμπαλά
στο 70΄ και του Κίιν στο 90΄).

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΞΑΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2012

Αϊντράχτ Φρανκφούρτης - Μπορούσια Ντόρτμουντ 1-2
Η Ντόρτμουντ κατέκτησε τον 4ο τίτλο της στο Κύπελλο Γερμανίας,
αφού στην 4η συνεχή συμμετοχή της στον τελικό της διοργάνωσης
επικράτησε στο Ολυμπιακό στάδιο του Βερολίνου 2-1 της Άϊντραχτ
Φρανκφούρτης.
Η ομάδα της Βεστφαλίας προηγήθηκε στο 8ο λεπτό με τον
Ντεμπελέ, ενώ η Άϊντραχτ ισοφάρισε στο 29΄ με τον Ρέμπιτς.
Η ομάδα του Τόμας Τούχελ έφθασε στη νίκη με πέναλτι του
Ομπαμεγιάνγκ στο 67΄, το οποίο κέρδισε Πούλισιτς από τον
Χραντέσκι.
Το τρόπαιο σήκωσε ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ως αρχηγός
της Ντόρτμουντ, μετά την αντικατάσταση του Ρόις στο ημίχρονο
λόγω προβλήματος τραυματισμού. Η Ντόρτουμντ είχε «σηκώσει»
το Κύπελλο τελευταία φορά το 2012, μετά το επικό 5-2 επί των
Βαυαρών.

Ντόρτμουντ (Τόμας Τούχελ): Μπούρκι, Πίσεκ, Μπάρτρα (76΄
Ντουρμ), Παπασταθόπουλος, Σμέλτσερ (46΄ Κάστρο), Γκίντερ,
Γκερέιρο, Καγκάβα, Ρόις (46΄ Πούλισιτς), Ντεμπελέ, Ομπαμεγιάνγκ.
Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Νίκο Κόβατς): Χραντέσκι, Βαγιέχο,
Άμπραχαμ, Οτσίπκα, Τσάντλερ (72΄ Μάιερ), Έκτορ, Μεντόγιεβιτς
(56΄ Ταβάτα), Γκατσίνοβιτς, Φαμπιάν (79΄ Μπλουμ), Ρέμπιτς.
Πηγή: ethnos.gr

Φέργκιουσον: Περήφανος για τη Γιουνάιτεντ,
ανάταση ηθικού για τον κόσμο της πόλης
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον υποκλίθηκε στους πολίτες του
Μάντσεστερ και δήλωσε ότι η επιτυχία της Γιουνάιτεντ στον τελικό
του Europa League δημιούργησε σε όλους μία αίσθηση ανάτασης
μετά τη θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση της Δευτέρας.

Μιλώντας σε μια εκδήλωση στη
Γλασκώβη για τον εορτασμό
της 50ής επετείου της Σέλτικ,
από τότε που έγινε η πρώτη
βρετανική ομάδα που κατέκτησε
το Κύπελλο Πρωταθλητριών το
1967, ο Σκωτσέζος χαιρέτησε
την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.
«Νομίζω ότι η Γιουνάιτεντ
δημιούργησε στην πόλη ένα
αίσθημα ανάτασης και αυτό
ήταν που χρειαζόταν. Είμαστε
όλοι υπερήφανοι για αυτούς,
ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα”,
δήλωσε ο Φέργκιουσον στο
Sky Sports News. «Πιστεύω ότι
πρώτα απ ‘όλα, το Μάντσεστερ,
όπως η Γλασκώβη, είναι μια
πόλη εργατικής τάξης, υπάρχουν
φανταστικοί άνθρωποι εκεί και
θα συναντηθούμε», είπε. «Θα
ενωθούν επειδή υπάρχει μια
ηθική της εργατικής τάξης γι
‘αυτούς και υπάρχει μεγάλη
ενότητα τώρα στην πόλη». Ο
Φέργκιουσον, ο οποίος είναι
τώρα 75 ετών, ήταν μάνατζερ
της Γιουνάιτεντ για 27 χρόνια,
κερδίζοντας 13 τίτλους της
Premier League, δύο Champions
League, το FA Cup πέντε φορές
και το League Cup τέσσερις
φορές.

Πιστός στο
καθήκον του ο
Παναθηναϊκός
AΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΟΡΤΑΤΟΣ :
28 ΜΑΪOU. 2017
Tα αγωνιστικά προβλήματα δεν
κάμπτουν τον Παναθηναϊκό. Η
ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη
βρήκε τον τρόπο να νικήσει με
το...σύνηθες 1-0 τον Πανιώνιο
στο “Απόστολος Νικολαϊδης”
και να κάνει μεγάλο βήμα για
την αποφυγή της τελευταίας
θέσης στα πλέι οφ. Σκόρερ ο
Λουντ στο 17’.
Μια τρομερή κάθετη από
τον Λέτο στο 17’ κι ένα
υποδειγματικό τελείωμα με
διαγώνιο σουτ από τον Λουντ,
ήταν η φάση που έκρινε τα
πάντα στη Λεωφόρο, με το
γκολ του Φινλανδού να χαρίζει
στον Παναθηναϊκό τη νίκη
με 1-0, η οποία τον φέρνει

Η Άννα Κορακάκη συνεχίζει τις διακρίσεις στις κορυφαίες διεθνείς
διοργανώσεις της σκοποβολής. Κατέκτησε το χρυσό στο αεροβόλο
πιστόλι 10 μ. στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μονάχου με σκορ 241,2.
H 21χρονη Ολυμπιονικής, λίγες ημέρες μετά το χάλκινο μετάλλιο
που κατέκτησε στη διοργάνωση που διεξάγεται στην Γερμανία,
τίμησε και πάλι τα ελληνικά χρώματα, κατακτώντας το χρυσό
μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μονάχου (το πρώτο της σε
αυτή τη διοργάνωση), παρότι προκρίθηκε στον τελικό ως 5η (585).
Πηγή: Εθνος 22/05/2017

σε πλεονεκτική θέση έναντι
των “κυανέρυθρων”, για την
αποφυγή της τελευταίας θέσης
στα πλέι οφ, η οποία δίνει το
“κακό” εισιτήριο για το Europa
League.

αξιώσεις στην περιοχή των
γηπεδούχων.

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης
παρέταξε για ακόμη μια φορά
ενδεκάδα ανάγκης, κρατώντας
μάλιστα στο ματς μέχρι το
τέλος τους Ζέκα και Χουλτ,
που ταλαιπωρούνταν από
ενοχλήσεις, ενώ έριξε στο
παιχνίδι για σχεδόν μισή ώρα
τον Βιγιαφάνιες, ο οποίος
διέψευσε τα προγνωστικά και
κατάφερε να αγωνιστεί στα πλέι
οφ, παρότι όλα έδειχναν πως η
σεζόν γι αυτόν είχε τελειώσει
μετά το βαρύ διάστρεμμα που
είχε υποστεί στο πρώτο παιχνίδι
με τον Πανιώνιο.

για τη διακοπή στο ματς με
τον ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα ο
Πανιώνιος παρέμεινε στους 4
βαθμούς.

Τελικά όλα κύλησαν ομαλά
για τους “πράσινους”, με
τους φιλοξενούμενους να μην
καταφέρνουν παρά να φτάσουν
σε ελάχιστες περιπτώσεις με

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη
βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός
έφτασε τους 8 βαθμούς,
όμως εκκρεμεί η απόφαση

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
(Μαρίνος Ουζουνίδης):
Ο.Βλαχοδήμος, Κουτρουμπής,
Μολέδο, Μαρινάκης,
Χουλτ, Κουρμπέλης, Ζέκα,
Λουντ, Χατζηγιοβάνης (67΄
Βιγιαφάνιες), Λέτο (85΄
Πίσπας), Κλωναρίδης (74΄ Ρέις)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Βλάνταν
Μιλόγεβιτς): Γιαννιώτης,
Τασουλής (78΄ Αντωνιάδης),
Οικονόμου, Βλάχος, Ρισβάνης,
Κόρμπος, Σιώπης, Μασούρας
(71΄ Σαββίδης), Μπεν, Γεσίλ
(46΄ Λάμπρου), Μασούντ

H Μοναδική ελληνική
εφημερίδα στο Δυτικό Καναδά
που κυκλοφορεί για 30
ολόκληρα χρόνια.
Για διαφημίσεις στο τηλέφωνο
604-435-4580

7 Γυναίκες Φιλόσοφοι από την Ελλάδα
7 γυναίκες φιλόσοφοι από την αρχαία
Ελλάδα που μάλλον αγνοείτε την ύπαρξή
τους!!!
Αν εξαιρέσουμε την, σχετικά γνωστή, μεγάλη Ελληνίδα
φιλόσοφο Υπατία, δύσκολα οι πιο πολλοί θα μπορούσαμε
να ονοματίσουμε κάποια άλλη. Όμως υπήρχαν σημαντικές
και πολυγραφότατες γυναίκες φιλόσοφοι, που συνέβαλαν τα
μέγιστα στο θαύμα της αρχαίας Ελλάδας. Μερικές από αυτές
ήταν οι εξής: Αρήτη της Κυρήνειας - 5ος αιώνας π.Χ.

Η ΑΡΗΤΗ ήταν σύγχρονη του Σωκράτη. Δίδασκε

φιλοσοφία στη σχολή της Αττικής. Ήτανε κόρη του
Αριστίππου, του ιδρυτή της Κυρηναϊκής Σχολής της
φιλοσοφίας. Ακόμη και την εποχή του Βοκάκιου (1313-1375
μ.α.χ.χ.) χίλια χρόνια αργότερα μνημονευόταν ως πολύτιμη
πηγή γνώσεων, συγγραφέας 40 βιβλίων, και δασκάλα
περισσοτέρων από 110 φιλοσόφων. Ο γιος της Αρίστιππος
επίσης φιλόσοφος, συνέχισε την οικογενειακή παράδοση
ως διευθυντής της Κυρηναϊκής Σχολής. Ονομάστηκε
«Μητροδίδακτος»,επειδή διδάχτηκε τη φιλοσοφία από τη
μητέρα του, πράγμα σπάνιο για την εποχή εκείνη.

ΔΙΟΤΙΜΑ από τη Μαντινεία - φιλόσοφος
Ο Πλάτων έγραψε ότι τιμήθηκε από τον Σωκράτη (469-399
π.α.χ.χ.) ως δασκάλα του. Ο Πλάτωνας δίδαξε δύο γυναίκες
στο σχολείο του: τη Λασθένια και Αξιόθεα του Φύλου (350
π.α.χ.χ.). Υπήρξε επίσης ιέρεια στην Μαντινεία της Αρκαδίας.
Σήμερα, κέντρα μελετών και ιδρύματα φέρουν το όνομά της.

ΠΕΡΙΚΤΙΩΝΗ
-Φυσική φιλόσοφος

Υπήρξε μαθήτρια του
Πυθαγόρα (569 - 475
π.α.χ.χ.) και πιθανόν
δίδασκε στη σχολή του.
Δύο από τα έργα της
που έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα και αποδίδονται σ’ αυτήν
είναι η«Σοφία» και «Αρμονία της Γυναίκας».

ΘΥΜΙΣΤΑ - φυσική φιλόσοφος
Ήταν σύζυγος του Λέοντος, και επιστολογράφος του
Επίκουρου (371 - 271 π.α.χ.χ.). Ονομαζόταν «η θηλυκή
Σόλων» και ήταν γνωστή ως φιλόσοφος. (Ο Σόλων ήταν ο
μεγάλος νομοθέτης της Αρχαίας Αθήνας).

ΥΠΠΑΡΧΙΑ των Κυνικών - 360 - 280 π.α.χ.χ.

Υπήρξε μέλος της δημοφιλούς σχολής των κυνικών. H
Υππαρχία παντρεύτηκε έναν άλλο κυνικό φιλόσοφο που
λεγόταν Κράτης και επέλεξαν τον τρόπο ζωής των κυνικών.
Έτσι διάλεξε μια ζωή χωρίς ανέσεις, ιδιοκτησία και τεχνητούς
συμβατικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένου και του γάμου.
Οι κυνικοί πίστευαν ότι για να γίνουν πολίτες του σύμπαντος
πρέπει να απορρίψουν την ισχύουσα κοινωνική και πολιτική
τάξη πραγμάτων.

ΛΑΣΘΙΝΙΑΛ - Φυσική φιλόσοφος

Ο Πλάτων αναφέρει αρκετές γυναίκες οι οποίες ήτανε
αναγνωρισμένες φιλόσοφοι στην αρχαία Ελλάδα. Η Λασθινία
ήτανε μία από αυτές.

ΘΕΑΝΩ η Θουρια
Ήταν αρχαία Ελληνίδα
μαθηματικός και αστρονόμος.
Καταγόταν από τους Θούριους
της Κάτω Ιταλίας και άκμασε
περί τον 6ο αιώνα π.α.χ.χ.
Η Θεανώ ήταν κόρη του
ιατρού Βροντίνου. Υπήρξε
αρχικά μαθήτρια και στη
συνέχεια συζυγός του κατά
30 χρόνια μεγαλύτερού της Πυθαγόρα. Δίδαξε αστρονομία
και μαθηματικά στις Σχολές του Πυθαγόρα στον Κρότωνα
και μετά το θάνατο του συζύγου στη Σάμο. Επιμελήθηκε τη
διάδοση της διδασκαλίας και του έργο του, τόσο στον κυρίως
Ελλαδικό χώρο, όσο και στην Αίγυπτο, σε συνεργασία με τα
παιδιά της την Δαμω, την Μυια, την Αριγνωτη τον Μνησαρχο
και τον Τηλαυγη που ανέλαβαν με τη σειρά τους και τη
διοίκηση των Πυθαγορείων σχολών.
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
SEX AND THE ELDERLY.....
The eighty-three year old lady
finished her annual physical
examination, the Doctor said,
“You are in fine shape for your
age, Mrs.Green, but tell me, do
you still have intercourse?”
“Just a minute, I’ll have to ask
my husband, “she said.
She stepped out into the crowded reception room and yelled out
loud:
“Bob, do we still have intercourse?”
There was a complete hush - you
could have heard a pin drop.
Bob answered impatiently,
“If I told you once, Irma, I’ve
told you a hundred Times...What
we have is Blue Cross!”
Πάει ένας τύπος στο γιατρό...
-Γιατρέ κάνε κάτι, δε μπορώ
να ευχαριστηθώ το σεξ,
εκσπερματώνω πολύ γρήγορα.
=Χμ..Πάρε αυτό το πιστόλι..
-Πιστόλι;
-Πιστόλι κρότου είναι, κάθε
φορά που θα βλέπεις ότι φτάνεις
στο τέλος, θα ρίχνεις μια και
απ’ τον κρότο θα φοβάσαι και
θα μαγκώνεσαι. .......- ΟΚ.
Την άλλη μέρα.
–Γιατρέ χάλια η ξεραπεία...
– Γιατί: - Να, χτες έκανα
το 69 με την δικιά μου,
πάνω λοιπόν που κόντευα,
τραβάω μια πιστολιά...
-Πρώτον, χέστηκε η γκομενα απ’
το φόβο της στα μούτρα μου..
- δεύτερον, μου τον δάγκωσε
για τα καλά απ’ την τρομάρα της...
και τρίτον, πετάχτηκε ένας απ’
τη ντουλάπα με τα χέρια ψηλά....
Ο μαφιόζος
- Μπαμπά, στο σχολείο, με
φωνάζουν μαφιόζο...
- Καλά, θα περάσω να το
κανονίσω.
- Ωραία, κοίτα να φανεί σαν
ατύχημα ε;
Ο χαρούμενος σύζυγος
Τρέχει χαρούμενος ο άνδρας να
ανακοινώσει στη γυναίκα του
τα… νέα:
- Χαρίκλεια τα έμαθες;
Βγήκαν… ολυμπιακά
προφυλακτικά!
- Καλά Κώστα μου, σοβαρά
μιλάς; Και τι το ιδιαίτερο έχουν
δηλαδή;
- Είναι σαν τα μετάλλια,
Χαρίκλεια, βγαίνουν σε χρυσό,
ασημένιο και χάλκινο.
- Αλήθεια; Πήρες Κώστα μου
εσύ; Πήρες;
- Εμ, βέβαια Χαρίκλεια, έτσι θα
σ’ άφηνα; Πάμε γρήγορα να το
«δοκιμάσουμε».
- Και ποιο από τα τρία πήρες
καλέ μου;
- Μα ποιο άλλο; Το χρυσό
βέβαια!
- Ουφ… χάθηκε βρε αγάπη
μου να πάρεις το ασημένιο,
μήπως και τελειώσεις κι εσύ μια
φορά… δεύτερος;
Ανέκδοτα με τον Τοτό
Ρωτάει ο Τοτός τη μαμα του :
– Μαμά, γιατί σε πονάει το
στομάχι σου;
– Επειδή είναι άδειο παιδί μου,
απαντά η μαμά.

Εκείνη την στιγμή μπαίνει μια
φίλη της μαμάς του και λέει :
– Άσε, με πονάει φοβερά το
κεφάλι μου!
Και ο Τοτός της λέει :
– Σας πονάει, επειδή είναι άδειο
κυρία!
****
Πηγαίνει ο μικρός Τοτός στη
μικρή Αννούλα, κατεβάζει τα
παντελόνια του μπροστά της και
της λέει :
– Κοίτα εγώ τι έχω μικρή
Αννούλα! Εσύ δεν έχεις τέτοιο!
Και η Αννούλα του λέει :
– Σιγά το πράγμα! Η μαμά μου
είπε πως όταν μεγαλώσω θα έχω
όσα θέλω σαν το δικό σου!!!
****
Χτυπάει το τηλέφωνο στο
σχολείο:
– Εμπρός, απαντάει η
διευθύντρια.
– Καλημέρα σας. Πήρα για
να σας πω ότι ο Τοτός δε θα
μπορέσει να έρθει σήμερα στο
σχολείο, επειδή είναι άρρωστος.
– Και ποιός είναι στο τηλέφωνο
παρακαλώ;
– Ο μπαμπάς μου!
****
Συζητάνε οι γονείς του Τοτού:
– Τι λες άντρα μου, πάμε τον
Τοτό στο τσίρκο;
– Γιατί γυναίκα; Όποιος θέλει να
τον δει ας έρθει εδώ!
Ο μηχανικός πηγαίνει στη
κόλαση
Ένας μηχανικός πεθαίνει και
τον πηγαίνουν καταλάθος στη
κόλαση.
Εκεί ο μηχανικός τα βλέπει όλα
σε άθλια κατάσταση : Έχει πάρα
πολύ ζέστη, λάβα και φωτιές.
Βρίσκει λοιπόν το διάβολο
και του λέει να εγκαταστήσει
κλιματισμό.
Ο διάβολος συμφωνεί οπότε
ο μηχανικός στρώνεται στη
δουλειά.
Ο Θεός αντιλαμβάνεται το
λάθος κάποια στιγμή και παίρνει
το διάβολο τηλέφωνο :
– Άκου να δεις διάβολε, έγινε
ένα λάθος και πρέπει να μας
στείλεις το μηχανικό πίσω.
– Δεν πρόκειται, του λέει ο
διάβολος. Εδώ ο μηχανικός μας
κάνει δουλειά.
– Στείλε τον αμέσως πίσω,
διαφορετικά θα σου κάνω
μήνυση! του λέει ο Θεός.
– Αλήθεια ρε μεγάλε; του λέει
ο διάβολος. Και για πες μας…
που θα βρεις δικηγόρο στο
παράδεισο;
****
Πόσοι δικηγόροι χρειάζονται για
να αλλάξουν μία λάμπα;
Τρεις. Ένας για να αλλάξει τη
λάμπα, ένας για να σπρώξει
τον πρώτο από τη σκάλα και
ένας τρίτος για να μηνύσει
την εταιρεία που φτιάχνει τις
σκάλες.
****
Μια γυναίκα πηγαίνει την έφηβη
κόρη της στο γιατρό.
– “Λοιπόν κυρία μου, ποιο είναι
το πρόβλημα;”, την ρωτάει ο
γιατρός.
– “Γιατρέ η κόρη μου, έχει
αρχίσει να παίρνει βάρος και το
πρωί έχει ζαλάδες…”
Ο γιατρός εξετάζει την κόρη και
έπειτα γυρίζει στη μητέρα της

και λέει:
– “Η κόρη σας είναι έγκυος.
περίπου τριων μηνών.”
Η μητέρα λέει :
– “Έγκυος; αποκλείεται! Η κόρη
μου δεν έχει παέι ποτέ της με
άντρα!!! Έτσι δεν είναι, κόρη
μου;”
– “Ετσι είναι μαμά!”
Ο γιατρός λέει στη μητέρα :
– “Τότε πρόκειται για θαύμα
γιατί την τελευταία φορά που
έγινε κάτι ανάλογο, ένα αστέρι
φάνηκε στην ανατολή και από
κει ήρθαν τρεις σοφοί μάγοι…”
Στο νοσοκομείο
Μία γυναίκα πηγαίνει στo
νοσοκομείο και τη βλέπει ένας
γιατρός.
Ύστερα απο πέντε λεπτά
εξέτασης, ο γιατρός της λέει ότι
είναι έγκυος.
Αμέσως η γυναίκα βγαίνει
έξαλλη από το δωμάτιο και
αρχίζει να φωνάζει μαινόμενη,
τρέχοντας στον διάδρομο.
Ένας δεύτερος γιατρός τη
πλησιάζει, τη ρωτάει τη συνέβη
και έπειτα τη βάζει να καθίσει
σε ένα άλλο δωμάτιο.
Μετά πηγαίνει στο εξεταστήριο
του πρώτου γιατρού και του
λέει :
– Η γυναίκα είναι 70 χρονών,
έχει εγγόνια και εσύ της λες πως
είναι έγκυος;
Ο πρώτος γιατρός του λέει τότε :
– Ναι, αλλά της πέρασε ο
λόξυγκας!
****
Λέει ο σύζυγος στη σύζυγο :
Τι θες και φοράς το σουτιέν,
αφού είναι άδειο!
Του απαντάει λοιπόν η σύζυγος :
Για τον ίδιο λόγο που εσύ φοράς
βρακί…
Πεθαίνει ένας άντρας και
πηγαίνει στον παράδεισο.
Τον σταματάει ο Άγιος Πέτρος
μπροστά από την πύλη του
παραδεισου του λέει :
-Εαν μου πεις μια καλή πράξη
που έκανες θα σε αφήσω να
μπεις.”
-“Λοιπόν ακου Αγιε Πέτρο να
σου πω ιστορία. Περπατούσα σε
ένα σκοτεινό δρόμο ένα βράδυ
και βλέπω κάτι αλήτες να έχουν
περικυκλώσει μια κοπέλα και να
ετοιμάζονται να την βιάσουν!
Βουτάω λοιπόν ένα λοστό δίνω
μια γερή στον ένα από αυτούς
και λέω στους άλλους :
” Η θα αφήσετε την κοπέλα
ήσυχη ή θα σας σπάσω στο
ξύλο!!!”
-“Μπράβο σου!”, του λέει ο
Άγιος Πέτρος. “Και πότε έγινε
αυτό;”
-“Ε, θα ’ναι δεν θα’ναι κάνα
πεντάλεπτο…”

ΔΕΗ-ΟΤΕ
Τι σημαίνει Δ.Ε.Η.: Δεν έχουμε
ηλεκτρισμό!!!
Τι σημαίνει Ο.Τ.Ε.: Ούτε
τηλέφωνο έχουμε!!!
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41st Annual Gold Plate Dinner
(Cont. from Page 1)

the organizing committee put together commentary from the surviving original Gold Plate Dinner founding committee (and the sons of
founding members who have passed away) explaining the purpose,
history, highlights and successes of this 40+ year phenomenon of the
Hellenic Community. At the end of this video, as unanimously agreed
by this year’s organizers, the 2017 reverse draw was dedicated to the
memory of Mr. Peter Tsakumis in a fitting tribute. The ceremonial
drawing of the very first ticket from the barrel was done by Mr. Alex
P. Tsakumis, a years-long veteran himself of the Gold Plate committee, to mark this dedication to his late father.
Topping off this very successful year was an unexpected and very
special guest appearance by legendary news anchor Mr. Tony Parsons, who was the original celebrity attraction beginning with the
very first Gold Plate Dinner in 1977. Mr. Parsons acknowledged the
hard work of the new generation on the Gold Plate Committee, as
well as the legacy of all its previous members, and gave the documentary video one of the classiest introductions that would make all
of today’s news broadcasters and journalists stand up and take note.
A very big thank you goes out from the organizing committee to all of
the sponsors, donors and guests that made this year the raging success
that it was. Another incredible Gold Plate Dinner has come and gone,
with over 600 people already waiting for WEDNESDAY, MAY 16,
2018 to secure their seats at the 42nd Annual Gold Plate Dinner!

Φωτογραφίες από το 41st Annual
Gold Plate Dinner και
στη σελίδα 12

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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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ από το 41st Annual Gold Plate Dinner
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Πανηγυρικά γιόρτασε το Σούρεη
τον εορτασμό της εκκλησίας των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Με την δέουσα λαμπρότητα γιορτάστηκε στον Ιερό Ναού των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης του Σούρεη η μνήμη των Αγίων Βασιλέων
Κωνσταντίνου και Ελένης.
Το Σάββατο 20 Μαϊου 2017 τον Μέγα Εσπερινό τέλεσαν μόνο
ο π. Κωνσταντίνος Οικονόμου και ο ιερέας της εκκλησίας π.
Κωνσταντίνος Καλτσίδης. Ανήμερα όμως στην μνήμη των Αγίων
ήταν μόνος του ο π. Καλτσίδης ενώ πλήθος κόσμου περίμενε μέχρι
τα εξωτερικά σκαλιά να εισέλθει στην εκκλησία να μεταλάβει. Για
να λέμε την αλήθεια εδώ ο π. Καλτσίδης χρειαζόταν μια βοήθεια.
Παρευρέθη στη γιορτή της εκκλησίας των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Βανκούβερ μαζί
με την σύζυγό του και τα παιδιά του ο κ. Θάνος Ιωάννου, καθώς
και η επίτιμος Πρόξενος Κύπρου με τον σύζυγό της η κα Τασούλα
Berggren.
Τόσο ο π. Καλτσίδης όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο τίμησαν
την γιορτή με το παραπάνω. Η ημέρα ήταν θαυμάσια και προσήλθε
πλήθος κόσμου, που υπομονετικά ακόμα και έξω στα σκαλιά της
εκκλησίας παρακολούθησε την θεία Λειτουργία και στη συνέχεια
απόλαυσε γευστικούς λουκουμάδες και το σουβλάκι, άλλ0ι στην
αίθουσα της εκκλησίας και άλλη στα τραπέζια και στις καρέκλες
που είχαν βγάλει έξω στο πάρκιν.

Άνω στη φωτογραφία διακρίνονται : Aπό δεξιά ο Γενικός Πρόξενος κ. Θάνος Ιωάννου με την συζυγό του και τα
δύο παιδιά τους. Στη συνέχεια η επίτιμος Πρόξενος Κύπρου κα Τασούλα Berggren με τον σύζυγό της.

Κώστας Καρατσίκης

Στις φωτογραφίες άνω και κάτω διακρίνεται ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας για πολλά
χρόνια ο κ. Γιώργος Γιαννακόπουλος και ενεργό μέλος του Δ.Συμβουλίου, ώρες στην ψησταριά
έψηνε σουβλάκια.
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PRESS RELEASE
Phone: 416-876-7664Daniela Spirlac or Maria Saras-Voutsinas 416-727-3004
Email: info@nationalethnicpresscouncil.com
Ethnic Community Newspapers Reach International Audience
Online!
New digital/mobile platform gives ethnic papers unprecedented
online reach and resources: www.nationalethnicpresscouncil.
com
Toronto, Ontario:
In today’s technology driven world where every industry is going
through a massive transformation, the publishing industry is no
different.
The content consumption, as well as advertising budgets, are quickly
moving to mobile devices as opposed to print media. It is extremely
important for Canadian Media to keep up and embrace technology.
The National Ethnic Press and Media Council of Canada (NEPMCC) is proud to announce that their local ethnic newspapers will
now be accessible to Canadians coast to coast and to readers around
the world through the Digital Media Project.
Each community newspaper will have its own templated website and
native mobile app and access to the same online publishing resources
as the country’s major dailies, thanks to a new content monetization
platform and apps created for each member publication by Apptellect, one of the largest development houses in Canada.
NEMPCC and its members are adapting to the changes in technology, to the growing population of ethnic media consumers including
the younger generation, by making the content available online,
which benefits ethnic media organizations as it is developing a stronger presence online.
NEPMCC is thrilled to partner with Apptellect and would also like
to thank the Government of Canada and Canadian Heritage (https://
www.canada.ca/en/canadian-heritage.html) for their support of this
groundbreaking initiative.
About the National Ethnic Press and Media Council of Canada: The
National Ethnic Press and Media Council of Canada (NEPMCC) is a
non-profit organization. Our mission is to promote and integrate the
economic, social and cultural interests of ethnic communities into
the mainstream of Canadian society.

The European Union and EU Member States
join Canada’s 150thcelebrations
OTTAWA – The European Union Delegation to Canada and the Diplomatic Missions of EU Member
States are delighted to join Canada’s sesquicentennial festivities on 11 June with The European Union:
Capitals & Cultures, a full European cultural experience as part of Ottawa Welcomes the World series at
Lansdowne Park.
The day-long celebration will take you on a tour of Europe’s beautiful capitals and cities, and features
a rich programme of folk dance and live music. Among participating EU Member States are Austria,
Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia,
Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Spain and Sweden. The event is organized in partnership with
Ottawa 2017.
“Europe’s rich cultural heritage is remarkable and we are proud to be able to share this experience with
our Canadian friends on this milestone anniversary year for both Canada and the European Union,” saidMarie-Anne Coninsx, Ambassador of the European Union to Canada. “This year the EU also marks the
60thanniversary of the Treaty of Rome, the founding treaty of our European Union.
“We are thrilled to be part of the 2017 commemorative year and contribute to its success. The bonds
Canadians and Europeans share run deep and this celebration is a reflection of this unique friendship,”
the Ambassador continued.
Doors open at 10 a.m. with the official inauguration at 10:30 a.m., followed by a multimedia presentation
on the history of Rome in Cinema. The day’s programme showcases folk dance performances and live
music, accompanied by sampling of European traditional foods and wine. The event also features photo
exhibits and a photo booth, kids’ games and European souvenirs for sale. Throughout the day, fairgoers
will have the opportunity to discover Europe’s tourist and cultural treasures on display at the stands organized by the diplomatic missions.
About the EU Delegation to Canada
Established in 1976, the European Union Delegation to Canada is a fully-fledged Diplomatic Mission
and, as such, the natural contact point in Canada between the EU and the Canadian authorities. It
also has a strong public diplomacy mandate designed to enhance the knowledge and understanding of
the European Union as well as EU-Canada relations.

Prime Minister Trudeau attends NATO
Leaders’ Meeting
May 25, 2017
Brussels, Belgium

Website: http://nationalethnicpresscouncil.com/

The Prime Minister, Justin Trudeau, participated today in the NATO Leaders’ Meeting. NATO is a cornerstone of Canada’s international security policy and is one of our most important relationships outside
of North America. Canada is committed to continue playing a leading role in the Alliance.

We thankfully acknowledge financial assistance received from
the government of Canada, department of Canadian HeritageCanada Periodical Fund, “TD Bank Group”, “East Side GMBuick, Chevrolet” and “Easy Plastics Canada”.

At the meeting, NATO Heads of State and Government discussed burden-sharing within the Alliance and
counter-terrorism. During the discussion, Prime Minister Trudeaureaffirmed Canada’s commitment to
NATO. The Prime Minister reinforced this message by highlighting Canada’s leadership of the multinational battlegroup deploying to Latvia, as part of the NATO enhanced Forward Presence.

UPCOMING EVENTS
AND ACTIVITIES
TORONTO-MONTREAL
June 2, A Night in Plaka, by Hellenic Heritage Foundation (HHF)
June 2, The Mystery of Life, Paradosi Hellenic Dance
Company
June 2, Club Night V - OLA ELLINIKA, by Greek
Community of Toronto
June 9, Melina Aslanidou in Concert (Chicago), by
OPA Productions
June 11, Mount Olympus Greek Supper Club, by Peter
(aka Kalofagas) Minakis
June 16, Melina Aslanidou in Concert (Toronto), by
Signature Productions
June 17, Melina Aslanidou in Concert (Montreal), by
OPA Productions
June 19, GCT 18th Annual Golf Classic, by Greek
Community of Toronto.

NATO Heads of State and Government participated in a handover ceremony for the new NATO Headquarters. The leaders also took part in an event to unveil memorials for the tragic events of September
11, 2001, and the historic fall of the Berlin Wall in November 1989.
The Prime Minister will now travel to Taormina, Italy, to participate in the 43rd G7 Leaders’ Summit,
followed by a visit to Rome and Vatican City.

How many hours of sleep
are enough for good
health?

T

he amount of sleep you need depends on various factors — especially your age. While sleep needs vary significantly among individuals, consider these general guidelines for different age groups:
Age group
Recommended amount of sleep
Newborns
14 to 17 hours a day
12 months
About 10 hours at night, plus 4 hours of naps
2 years
About 11 to 12 hours at night, plus a 1- to 2-hour afternoon nap
3 to 5 years.......................................
10 to 13 hours
6 to 13 years....................................
9 to 11 hours
14 to 17 years
............................. 8 to 10 hours
Adults ........................................... 7 to 9 hours
In addition to age, other factors can affect how many hours of sleep you need. For example:
•
Pregnancy. Changes in the body during early pregnancy can increase the need for sleep.
•
Aging. Older adults need about the same amount of sleep as younger adults. As you get older, however,
your sleeping patterns might change. Older adults tend to sleep more lightly and for shorter time spans than do
younger adults.
•
Previous sleep deprivation. If you’re sleep deprived, the amount of sleep you need increases.
•
Sleep quality. If your sleep is frequently interrupted, you’re not getting quality sleep. The quality of your
sleep is just as important as the quantity.
Some people claim to feel rested on just a few hours of sleep a night, but their performance is likely affected.
Research shows that people who sleep so little over many nights don’t perform as well on complex mental tasks as
do people who get closer to seven hours of sleep a night.

Ο Βίος της Ισαποστόλου Αγίας Ελένης
Η Αγία Ελένη (Flavia Iulia
Helena Augusta), η μητέρα
του γλυκυτάτου βλαστού (1),
του Μεγάλου Κωνσταντίνου,
δεν ήταν για τον αυτοκράτορα
απλώς η μητέρα του. Ήταν
ο άνθρωπος που με τη
χριστομίμητη ταπείνωση άσκησε
καθοριστική επίδραση στην
προσωπικότητα και ιδιαίτερα
στη θρησκευτική συνείδηση του
υιού της.
Παρά το γεγονός ότι στα νεανικά
του χρόνια ο Κωνσταντίνος
στερήθηκε τη μητρική θαλπωρή,
αφού σύμφωνα με τις πηγές,
ήταν σχεδόν μόνιμη η παρουσία
του στα αυτοκρατορικά
στρατόπεδα και τα πεδία
των μαχών, εν τούτοις είναι
βέβαιο ότι στην πορεία της
κοινωνίας του με τον Τριαδικό
Θεό, η μητέρα του είχε το
μεγαλύτερο μερίδιο συμβολής.
Αυτό φυσικά το βίωνε ο Μέγας
Κωνσταντίνος, ο οποίος την
περιέβαλλε με βασιλικές τιμές,
δίνοντάς της αρχικά τον τίτλο
της επιφανεστάτης γυναικός
και στη συνέχεια τον τίτλο της
Αυγούστας.
Η Αγία Ελένη γεννήθηκε στο
Δρέπανο της Βιθυνίας της
Μικράς Ασίας περί το 247 μ.Χ.
Φαίνεται ότι ήταν ταπεινής
καταγωγής (2) και, όπως
προαναφέραμε, θυγατέρα ενός
πανδοχέως από το Δρέπανο της
Βιθυνίας.
Μεταξύ των ετών 274 έως 288
μ.Χ. γέννησε στη Ναϊσσό της
Μοισίας τον Κωνσταντίνο.
Όταν, πέντε έτη αργότερα, ο
Κωνστάντιος Χλωρός έγινε
Καίσαρας από τον Διοκλητιανό,
αναγκάσθηκε να την
απομακρύνει για να συζευχθεί
τη Θεοδώρα, θετή κόρη του
αυτοκράτορος Μαξιμιανού, και
να έχει έτσι το συγγενικό εκείνο
δεσμό, ο οποίος θα του ήταν
χρήσιμος για τη στερεότητα του
διοκλητιανείου τετραρχικού
συστήματος. Παρά το γεγονός
αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος
τιμούσε ιδιαίτερα τη μητέρα του.
Η Αγία Ελένη έδειξε την
ευσέβειά της με πολλές
ευεργεσίες και την
ανοικοδόμηση νέων Εκκλησιών
στη Ρώμη (Τιμίου Σταυρού),
στην Κωνσταντινούπολη (Αγίων
Αποστόλων), στη Βηθλεέμ
(βασιλική της Γεννήσεως) και
επί του Όρους των Ελαιών
(βασιλική της Γεθσημανή.

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
Η Αγία Ελένη κοιμήθηκε με
ειρήνη μάλλον το 328 μ.Χ.
σε ηλικία ογδόντα ετών. Ο
ιστορικός Ευσέβιος γράφει
ότι η Αγία προαισθάνθηκε
τον θάνατό της και κατά την
ώρα της εξόδου της από τον
επίγειο βίο ήταν δίπλα της και
ο Μέγας Κωνσταντίνος που την
αγκάλιαζε με τα χέρια του, έτσι
ώστε να δίνεται η εντύπωση
πως δεν έχει πεθάνει, αλλά απλά
μετατέθηκε από την επίγεια ζωή
στην επουράνια.
Όπως ήταν φυσικό ο υιός της
μετέφερε το τίμιο λείψανό της
στην Κωνσταντινούπολη και την
ενταφίασε στο ναό των Αγίων

Αποστόλων.
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΜΑΣ
Ο ελληνικός λαός έχει συνδέσει
πλήθος παραδόσεων με την
Αγία Ελένη· μαζί με τον Άγιο
Κωνσταντίνο θεωρούνται
προστάτες των προσκυνητών
στους Αγίους Τόπους. «Με
την βοήθεια του Αγίου
Κωνσταντίνου να πάτε και με
την ευχή της Αγίας Ελένης να
γυρίσετε», έλεγαν οι Έλληνες
της Μικράς Ασίας.
Σε πολλές περιοχές της πατρίδας
μας υπάρχουν ιστορικές
αναφορές και παραδόσεις, ότι η
Αγία πέρασε και ευλόγησε τον
τόπο τους ιδρύοντας Εκκλησίες,
είτε πηγαίνοντας προς τα
Ιεροσόλυμα είτε επιστρέφοντας.
Η Ρόδος, η Κάλυμνος, η Τήλος,
το Καστελόριζο (όπου με τον
Άγιο Κωνσταντίνο είναι οι
πολιούχοι του νησιού), η Νάξος,
η Πάρος, είναι μερικά μόνο
από τα ελληνικά νησιά που
επισκέφθηκε η Αγία Ελένη.
Στην Πάρο, η Αγία Ελένη
προσευχήθηκε να την αξιώσει
η Παναγία να βρει τον Τίμιο
Σταυρό και έταξε να κτίσει ναό
αφιερωμένο στη Θεομήτορα.
Εκπλήρωσε το τάμα της και
έκτισε το ναό της Παναγίας
της Εκατονταπυλιανής. Το
σωζώμενο κτίσμα είναι έργο
της εποχής του Ιουστινιανού,
όμως κατά τις αναστηλώσεις
που πραγματοποιήθηκαν
αποδείχθηκε ότι του
ιουστινιάνειου ναού προϋπήρχε
ξυλόστεγη βασιλική της εποχής
του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Επίσης στην Ιερά Μονή
του Όρους Σινά η Αγία
Ελένη ανήγειρε παρεκκλήσι
αφιερωμένο στην Παναγία
και αμυντικό πύργο για την
προστασία των μοναχών που
σώζεται μέχρι σήμερα και
αποκαλείται «Πύργος της Αγίας
Ελένης».
Ο μυρωδάτος και
χιλιοτραγουδισμένος βασιλικός,
το πολυαγαπημένο φυτό του
ελληνικού λαού, συνδέεται με
τον Τίμιο Σταυρό και την Αγία
Ελένη. Η παράδοση αναφέρει
ότι όταν η Αγία Ελένη είχε
φτάσει στα Ιεροσόλυμα, δεν
ήξερε πού να σκάψει για να βρει
τον Τίμιο Σταυρό. Καθώς βάδιζε
προβληματισμένη, μύρισε ένα
υπέροχο άρωμα. Ψάχνοντας
να δει από πού προέρχεται η
εξαίσια ευωδία, εντόπισε ένα
μέρος όπου ήταν γεμάτο από
πράσινους θάμνους. Αυτοί ήταν
που μύριζαν τόσο όμορφα. Τότε
κατάλαβε ότι έπρεπε να σκάψει
σε αυτό το σημείο και εκεί,
κάτω από τη ρίζα του εύοσμου
φυτού, βρήκε τον Σταυρό του
Χριστού.
Από τότε το ταπεινό αυτό φυτό
ονομάστηκε «βασιλικός»,
επειδή φύτρωσε στο σημείο
που σταυρώθηκε ο Βασιλεύς
του κόσμου και επειδή οδήγησε
τη βασίλισσα Αγία Ελένη να
βρει το αρραγές τρόπαιο των
χριστιανών, το σωτήριο όπλο,
τον Τίμιο Σταυρό.

O Ιπποκράτης κατά του καρκίνου
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Ο Ιπποκράτης έδωσε το φάρμακο για τον καρκίνο πρίν πολλά χρόνια. Ο Ιπποκράτη έλεγε ότι
είμαστε ό,τι τρώμε. Η Ιπποκράτειος αντικαρκινική άμυνα στηρίζεται στην ισορροπία των 4
βασικών γεύσεων.

Ο Ιπποκρατης διατύπωσε ως εξής τις αντιλήψεις του για την υγεία και την αρρώστια: «Εκείνο
που διατηρεί την υγεία είναι ισομερής κατανομή και ακριβής μείξη μέσα στο σώμα των
δυνάμεων (= ισονομία) του ξηρού, του υγρού, του κρύου, του γλυκού, του πικρού, του ξινού
και του αλμυρού. Την αρρώστια την προκαλεί η επικράτηση του ενός (=μοναρχία). Η θεραπεία
επιτυγχάνεται με την αποκατάσταση της διαταραχθείσας ισορροπίας, με τη μέθοδο της
αντίθετης από την πλεονάζουσα δύναμη».
Γράφει χαρακτηριστικά ο Ιπποκράτης: «Μέσα στον άνθρωπο υπάρχει και το πικρό και
το αλμυρό, το γλυκό, το ξινό, το στυφό και το άνοστο και… τα συστατικά αυτά όταν
αναμειγνύονται και ενώνονται μεταξύ τους, ούτε φαίνονται ούτε βλάπτουν τον άνθρωπο. Όταν
όμως κάποιο απ΄ όλα διαχωριστεί και μείνει μόνο του τότε φαίνεται να προκαλεί βλάβη». Έχει
υποστηριχθεί, ότι με τον αποκλεισμό των πικρών ουσιών – μόνο ηδονή και ευχαρίστηση στο
λάρυγγά μας είναι το σύνθημά μας – αποκλείσαμε μια από τις βασικές γεύσεις: αλμυρό, ξινό,
πικρό, γλυκό. Έτσι έχει χαθεί η ισορροπία. Αν τρώμε πολλά γλυκά και υδρογονάνθρακες και
έχει γίνει το σώμα μας σοκολάτα και ζαχαροπλαστείο, έχει επέλθει ανισορροπία.
Η επικράτηση των γλυκών σε βάρος του πικρού θα το πληρώσουμε και μάλιστα ακριβά.
Οι όγκοι είναι γεμάτοι από ζάχαρη. «ότι είναι πικρό στο στόμα, είναι καλό στο στομάχι».
Οι πικρές ουσίες, συμβάλλουν αποφασιστικά στη συνολική διαδικασία της πέψης Το
αμυγδαλέλαιο λαμβάνεται από τους καρπούς του αμύγδαλου.
Η αμυγδαλίνη είναι το πικρό συστατικό των αμυγδάλων και μια πιθανή τοξίνη αφού μπορεί
να απελευθερώσει κυανίδη στον οργανισμό. Η αμυγδαλίνη θεωρείται ότι έχει αντικαρκινικές
ιδιότητες.

Φύγε από Όσους Δεν Έκαναν Ποτέ
Τίποτα για να Μείνουν στη Ζωή Σου…
Α

ποδεσμεύσου από αυτούς που ποτέ δεν έκαναν τίποτα για να μείνουν στη ζωή σου, από ανθρώπους
με παροδικά συναισθήματα που σε έκαναν να επενδύσεις τον χρόνο σου και να βασίσεις τις ελπίδες
σου σ’ αυτούς.
Το να απομακρυνθείς θέλει θάρρος, αφού πρωτα αποδεχθείς το τέλος της σχέσης. Ποιος δεν έχει
αναγκαστεί κάποια στιγμή να κλείσει ένα κεφάλαιο στη ζωή του; Είναι αυτό που λέμε, πως τα πράγματα
ολοκληρώνουν τους κύκλους τους.
Είναι κάτι που θρέφει και την προσωπική μας εξέλιξη. Ενώ αφήνουμε πίσω μας άτομα που μας
πληγώνουν, κερδίζουμε κάποιους άλλους. Η ζωή είναι ένα ασταμάτητο ποτάμι που μας κατακλύζει
και μας συναρπάζει σε κάθε επόμενη στάση, γι’ αυτό το λόγο δεν αξίζει να μένουμε κολλημένοι σε
καταστάσεις ή σε πρόσωπα που μας βυθίζουν και μας καθηλώνουν σε ένα σημείο. Τα πρόσωπα που δεν
μας καταλαβαίνουν, που μας πληγώνουν και διαβρώνουν την ύπαρξή και την ψυχή μας, εμποδίζουν την
εξέλιξή μας.
Μπορεί να είναι δύσκολο να το παραδεχτούμε ή να θέλουμε να μην το εκδηλώνουμε, αλλά η στενοχώρια
είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να κρύψει. Μας πληγώνει, μας εξουθενώνει και σβήνει την ενέργειά
μας. Έτσι, κάτι πρέπει να κάνουμε για να τη σταματήσουμε. Στη ζωή φθάνει πάντα εκείνη η στιγμή που
έρχεται η χειραφέτηση, η απελευθέρωση από τα βάσανα και η απεμπλοκή από τα λάθος άτομα.
Μερικές φορές μπορεί να μην είμαστε τα πρόσωπα που απομακρύνονται, αλλά αυτοί που
εγκαταλείπονται από κάποιο άτομο που αισθανόμασταν κοντά. Στην περίπτωση αυτή, η απεμπλοκή από
τις άσχημες σκέψεις και η συνέχιση της ζωής μας είναι ζωτικής σημασίας.
Μόλις η πληγή κλείσει και απελευθερωθούμε από το βάρος, είμαστε σε θέση να συγχωρέσουμε τα
άτομα αυτά, έτσι θα αισθανθούμε πολύ πιο ελαφρείς και έτοιμοι για νέα πράγματα.
Πρέπει να ξεχνάμε τα άτομα που μας εγκαταλείπουν, γιατί αν δεν το κάνουμε, θα συνεχίσουμε να
παραμένουμε προσκολλημένοι σε μια σειρά από αρνητικά συναισθήματα που θα μας βλάπτουν όλο και
περισσότερο κάθε μέρα. Και αυτή τη φορά θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι’ αυτή την κατάσταση.
Μην ταΐζετε την νοσταλγία σας για το παρελθόν, σταματήστε να παρατηρείτε το χθες, διότι το
παρελθόν δεν υπάρχει πια, έφυγε και δεν υπάρχει τίποτα στη θέση του πλέον. Να θυμάστε πως όποιος
ζει νοσταλγώντας το παρελθόν μένει στάσιμος, δεν εξελίσσεται και αντιθέτως τροφοδοτεί τη θλίψη και
κολλάει σε αυτό εξιδανικεύοντάς το και χάνοντας το παρόν. Η ευκαιρία σας για να είστε ευτυχισμένοι
είναι «εδώ και τώρα».
Το πρόσωπο που σας προκαλεί θυμό και σας εστιάζει στην ανάγκη για εκδίκηση, σας κρατά
φυλακισμένους πίσω από τα δικά σας διαρκή αρνητικά συναισθήματα.
Η συγχώρεση δεν είναι κάτι εύκολο να δοθεί. Μερικές φορές νομίζουμε ότι η συγχώρεση είναι μια
παραίτηση από τα δίκια του εαυτού μας, σαν να παραδινόμαστε και να κάνουμε τους εαυτούς μας
θύματα. Αυτή είναι μια τόσο παραμορφωμένη εικόνα που έχουμε που απέχει παρασάγγας από την
αλήθεια.
Μην επενδύετε το χρόνο σας σε κάποιον που δεν του αξίζει, σε κάποιον που δεν έκανε τίποτα για
να σταθεί στο πλευρό σας όταν το είχατε ανάγκη, ή δεν πολέμησε μαζί σας για τους στόχους και τα
όνειρά σας. Αλλάξτε δρόμο και δώστε τους το χώρο να πορευθούν πλέον μόνοι τους όπως επέλεξαν και
θέλησαν. Κάντε το επειδή δεν αξίζει να βρίσκεστε εκεί που δεν σας θέλουν και επειδή με κάθε πόρτα
που κλείνει, ανοίγει μια άλλη με νέες ευκαιρίες.

16

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016
Γράφει η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Μήλιου*

ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΄ΡΘΟΥΝ ΤΑ ΑΓΡΙΟΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
Συγγραφέας: Σταμάτης Κεσόγλου
Εικονογράφηση εξωφύλλου: Σοφία Γαλή
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Ο Βάσος είναι ένα αγόρι πάντα
καλοχτενισμένο κι ευγενικό. Στην
τάξη δεν ξεκινά να μετρά από το ένα
αλλά από το μισό. Φοράει τα καλά του
και συναντά καινούριους μπαμπάδες.
Μιλάει με τα αγριοπερίστερα κι
ερωτεύεται μια Νεφέλη που μπορεί να
μην τη λένε Νεφέλη...
Μια ιστορία διαφορετική για ένα αγόρι
διαφορετικό. Ή μήπως όχι; Τελικά όλα
αυτά γίνονται στην πραγματικότητα
ή στην φαντασία του αγοριού; Δεν
έχει σημασία. Αυτό, όμως, που έχει
σημασία είναι να κοιτάς κάποιες φορές έξω από το παράθυρο. Να
μην διώχνεις αυτόν που θέλεις όσο τίποτα να είναι δίπλα σου. Και
το κυριότερο, αυτό που μας δείχνει ο συγγραφέας είναι πώς να
ονειρευόμαστε ολόκληρα πράγματα. Ποτέ μισά.
ΣΤΑΣΟΥ ΣΤΟ ΜΠΟΪ ΣΟΥ!
Συγγραφέας: Σοφία Τσιάμη
Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου
Εκδόσεις: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Η κυρία Ψηλή ήταν – τι άλλο; ψηλή. Κι η κυρία Κοντή ήταν, όπως
καταλαβαίνετε, κοντή. Ήταν δυο
διαφορετικές κυρίες. Άλλα γούστα κι
άλλες συνήθειες. Μια μέρα, η γάτα της
κυρίας Ψηλής τρύπωσε στην αυλή της
κυρίας Κοντής και συνάντησε τον Ζορό.
Γάτα η μία, σκύλος ο άλλος, έγινε χαμός.
Χαμός έγινε και με την κυρία Ψηλή
και την κυρία Κοντή. Τσακώθηκαν κι
αντάλλαξαν λέξεις ψηλές και κοντές.
Μια χιουμοριστική ιστορία, με ολοζώντανες εικόνες, που μας δείχνει
πως πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν. Κάποιοι άνθρωποι που
μοιάζουν τόσο διαφορετικοί, μπορεί τελικά να έχουν κάτι κοινό.
«Μήπως τελικά είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά
που μας χωρίζουν;» Η απάντηση, πολλές φορές, είναι: ΝΑΙ. Τι
χρειάζεται για να το ανακαλύψουμε; Απλά να ενδιαφερθούμε.

ΠΟΙΗΜΑ
ΨΑΧΝΩ
Ψάχνω να βρω
τόσο καιρό
ένα σημάδι.
Ένα πετράδι
σε μια λίμνη θολερή.
Να ρθω σε σένα
να το δώσω
για να ξέρεις.
Πως θα είμαστε μαζί
για μια ζωή.
Ψάχνω μια λέξη πικραμένη
να στη χαρίσω μια στιγμή.
Να μην κοιμάται μαραμένη
αλλά στης σκέψης σου
την πέτρινη σχισμή.
Ψάχνω κι όλο αναρωτιέμαι
τι να αξίζει πιο πολύ
όμως στο ίδιο καταλήγω...
Ένα δικό σου
ολόγλυκο φιλί.
Χριστίνα Γαλιάνδρα

Οι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) όταν αποκτούν
πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές
Ελλάδας.
Η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού που επιφέρει τόκους, υποχρεώνει τον κάτοχο του λογαριασμού αυτού, να υποβάλει δήλωση
διότι οι τόκοι του τραπεζικού λογαριασμού αποτελούν εισόδημα, ακόμα κι αν είναι ελάχιστοι.
Αντιθέτως, ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. εξοχική κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή
αγοράζει ακίνητο/ΙΧΕ στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα εδώ, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος (ΠΟΛ.1067/2015).
• Οι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και
αποκτάται μέσα σε προηγούμενο της δήλωσης φορολογικό έτος.
• Οι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού δεν προσκομίζουν αποδείξεις δαπανών και δεν έχουν αφορολόγητο.
Όλοι οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού πρέπει να δηλώσουν την αλλαγή φορολογικής τους κατοικίας. Γιατί, διότι αλλιώς
φορολογείται ένας κάτοικος Ελλάδος και αλλιώς ένας Έλληνας που είναι όμως κάτοικος εξωτερικού. Η αλλαγή αυτή γίνεται
κυρίως με την μεταφορά του ΑΦΜ στην ΔΥΟ Κατοίκων εξωτερικού.
Oι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού υποβάλλουν την δήλωση Φορολογίας Εισοδήματός τους, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό
τρόπο μέσω taxisnet (www.aade.gr).
Η Ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, των Φορολογικών Κατοίκων Εξωτερικού είναι έως
30/06/2017
Ειδικά όσοι μετέβαλαν ή μεταβάλουν την φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2016, μπορούν να υποβάλουν την
δήλωση τους, έως 31/12/2017 (παρ. 3 άρθρου 67 ΚΦΕ, ΠΟΛ.1058/2015).
• Στις συντάξεις Φορολογικών Κατοίκων Εξωτερικού, ελέγχονται :
- αν φορολογείται και στα δύο συμβαλλόμενα Κράτη.
- αν φορολογείται μόνο στο Κράτος της κατοικίας.
- αν φορολογείται μόνο στο Κράτος πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη).
Για τους συζύγους (ή ΜΣΣ) που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία
Από φέτος παρέχεται η δυνατότητα χωριστής εκκαθάρισης της δήλωσης τους. Αν για παράδειγμα ο ένας σύζυγος κατοικεί στην
Ελλάδα και ο άλλος στο εξωτερικό, θα μπορεί να γίνει η εκκαθάριση του φόρου ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο.
• Οι Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού, από φέτος επιβεβαιώνουν τη ΧΩΡΑ Φορολογικής Κατοικίας τους (π.χ. Αυστραλία, Ν.
Αφρική, κ.λπ.), ώστε η ελληνική φορολογική διοίκηση να μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες.
Η ΧΩΡΑ φορολογικής κατοικίας, εμφανίζεται όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στα στοιχεία του Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση
που ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί με την χώρα φορολογικής κατοικίας που εμφανίζεται στην επιβεβαίωση στοιχείων ή το
πεδίο της χώρας φορολογικής κατοικίας είναι συμπληρωμένο με «999», θα πρέπει να τροποποιήσει το σχετικό πεδίο. Οι εν λόγω
φορολογούμενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση, εφόσον κληθούν, να προσκομίσουν το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας
(tax residence-certificate) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να αποδείξουν τη ΧΩΡΑ φορολογικής τους κατοικίας.
Που υποβάλλεται η δήλωση;
Όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της
οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της έδρας της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο που υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ του Νομού Αττικής ή
διαθέτουν ταχυδρομική δ/νση όπου διαμένουν προσωρινά που υπάγεται σε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού Αττικής, υποβάλλουν
τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο που υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ εκτός του Νομού Αττικής
ή διαθέτουν ταχυδρομική δ/νση όπου διαμένουν προσωρινά που υπάγεται σε Δ.Ο.Υ. εκτός της περιοχής του Νομού Αττικής,
υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του νομού.
Εάν στην πρωτεύουσα ενός νομού λειτουργούν περισσότερες Δ.Ο.Υ., αρμόδια για την υποβολή της δήλωσης είναι η Α΄ Δ.Ο.Υ. του
νομού, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης όπου αρμόδια είναι η Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.
Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο που υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ των νομών Δωδεκανήσου
και Κυκλάδων, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο φορολογικός εκπρόσωπος. Εάν διαθέτουν ταχυδρομική
διεύθυνση όπου διαμένουν προσωρινά που υπάγεται σε Δ.Ο.Υ. αυτών των νομών, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. στην
οποία υπάγονται.
Τα «τεκμήρια» στους Φορολογικούς Κατοίκους Εξωτερικού:
Δεν εφαρμόζονται οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (π.χ. τεκμήριο για δευτερεύουσα κατοικία ή για αυτοκίνητο ή η
ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη, κ.λπ.) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή
και
Δεν εφαρμόζονται οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (π.χ. δαπάνη αγοράς ακινήτου, αυτοκινήτου, σκάφους,
απόσβεση δανείων, κ.λπ.), προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή εφόσον δεν
αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα
Στην περίπτωση που ο κάτοικος εξωτερικού αποκτά πραγματικό εισόδημα (ανεξαρτήτως κατηγορίας εισοδήματος) στην Ελλάδα,
εμπίπτει στην εφαρμογή τεκμηρίων.
• Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους Φορολογικούς Κατοίκους Εξωτερικού:
Οι φορολογικοί κάτοικοι Εξωτερικού υπόκεινται σε καταβολή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης από φέτος υπολογίζεται κλιμακωτά και όχι με ένα συντελεστή επί του συνολικού εισοδήματος.
Προκειμένου για συνταξιούχους άνω των 65 ετών η ειδική εισφορά αλληλεγγύης μειώνεται κατά 30% (ΠΟΛ.1034/2017).
Φόρος πολυτελούς διαβίωσης των Φορολογικών Κατοίκων Εξωτερικού:
Για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την φορολογική κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτούν
εισόδημα στην Ελλάδα, ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και επομένως ΔΕΝ επιβάλλεται φόρος
πολυτελούς διαβίωσης.
Πληρωμή οφειλών προς το δημόσιο από το Εξωτερικό:
Η πληρωμή οφειλών προς το δημόσιο από το εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τις χώρες της ζώνης SEPA (Ενιαίος
Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ-Single Euro Payment Area). (Οι χώρες της ζώνης SEPA είναι οι 28 χώρες της ΕΕ και η Ισλανδία, η
Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, η Ελβετία, το Σαν Μαρίνο και το Μονακό). Η καταβολή γίνεται με Sepa Credit Transfer σε ευρώ με
παραλήπτρια Τράπεζα την Τράπεζα της Ελλάδος και αριθμό λογαριασμό IBAN:
Για ΒΕΒ. ΟΦΕΙΛΕΣ Δ.Ο.Υ.: GR3901000230000000481090509
Δίδεται η δυνατότητα σε κάθε σύζυγο ή «μέρος συμφώνου συμβίωσης» να δηλώσει το δικό του αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού
λογαριασμού, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στο κάτω μέρος της
4ης σελίδας του ηλεκτρονικού εντύπου Ε1. Σκοπός της δυνατότητας αυτής είναι να καταστεί δυνατή στο μέλλον η αυτόματη
διενέργεια συμψηφισμών επιστροφών φόρου με φορολογικές οφειλές.
Τεκμήρια αγοράς: Οι αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) απόκτησης περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζονται εφόσον ένας κάτοικος
εξωτερικού αποκτά εισόδημα από ελληνικές πηγές. Συνεπώς, αν ένας κάτοικος εξωτερικού πραγματοποιήσει μία αγορά που
δεν καλύπτεται από τα εισοδήματά του, τρέχοντα και παρελθόντα μέσω ανάλωσης κεφαλαίου, καλείται να φορολογηθεί βάσει
τεκμηρίων.
Δόσεις δανείων: Εφόσον έχουν ληφθεί δάνεια από ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα ή Έλληνα φορολογικό κάτοικο, οι τοκοχρεολυτικές
δόσεις που καταβάλλονται αποτελούν επίσης τεκμήρια που πρέπει να καλυφθούν. Αυτό γιατί οι δόσεις δανείων εμπίπτουν στις
κατηγορία των δαπανών απόκτησης περιουσίας και όχι στα ετήσια τεκμήρια διαβίωσης.
Πως δικαιολογείται τυχόν διαφορά πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος, καθώς και η αγορά περιουσιακών στοιχείων;
Με πραγματικά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του στην Ελλάδα
και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.
Με χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα στην Ελλάδα.
Με χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα.
Με εισαγωγή συναλλάγματος για το οποίο δεν απαιτείται δικαιολόγηση της απόκτησής του για πρόσωπα: α) που είναι φορολογικοί
κάτοικοι εξωτερικού, β) που είχαν διαμείνει 3 τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος
γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους, γ) που είχαν διαμείνει 5 τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το
επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό
λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν
στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους γενικά μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα, χωρίς το συνάλλαγμα
αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή.
Με δάνεια που έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία, στην Ελλάδα.
Με δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών στην Ελλάδα για την οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη
λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
Με ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο
στην Ελλάδα.
Πόσες και ποιες είναι οι κατηγορίες εισοδημάτων;
Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες εισοδημάτων στην Ελλάδα: α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, β) το εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα, γ) το εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία) και δ) το
εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (π.χ. μετοχές, μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες, κρατικά ομόλογα και
έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα).
Επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι εξωτερικού δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου στην Ελλάδα για το εισόδημα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις, εκτός εάν διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και α)
τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσμιου εισοδήματος τους αποκτάται στην Ελλάδα ή β) αποδεικνύουν ότι το
φορολογητέο εισόδημα τους είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας
του κράτους της κατοικίας τους.
Υπάρχει υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με την ΠΟΛ.1136/10.06.2013;
Από το φορολογικό έτος 2014 και εφεξής οι κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα δεν
υποχρεούνται να προσκομίζουν δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. όπου υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικοι
αλλοδαπής, προκειμένου να αποδείξουν ότι είναι όντως κάτοικοι εξωτερικού.
Έχω εισόδημα και στην αλλοδαπή και στην Ελλάδα. Τι πρέπει να κάνω ;
Μαζί με τη φορολογική ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

Ο ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ»
Το Σάββατο 6 Μαϊου 2017 στην αίθουσα της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ, το Διοικητικό Συμβούλιο
του συλλόγου, οι γονείς και κηδεμόνες του σχολείου «ΣΩΚΡΑΤΗΣ»
διοργάνωσαν μια ευχάριτη βραδιά με πλούσιο φαγητο, και
ενδιαφέροντα δώρα για τους παρευρισκόμενους.
Η εκδήλωση άρχισε με την προσευχή του ιερέα π.Τιμολέων και δυο
σύντομες ομιλίες της Προέδρου του Συλλόγου κας Ζωής Γιαννιά
και της δασκάλας κας Ελένης Λουκοπούλου μιας από της πρώτες
δασκάλες που πρωτοιδρύθηκε ο σύλλογος. Ακολούθησαν ποιήματα
αντιπροσωπευτικά από μαθητές και μαθήτριες καθώς χοροί.
Αν και αυτή τη χρονιά λόγω πέθος μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου δεν είχε την υποστήριξη όπως τις προηγούμενες
χρονιές, ο χορός, το κέφι με ευχάριστα τραγούδια από τον ΝΤΙ
ΤΖΕΗ, πέρασαν όλοι μια ευχάριστη βραδιά.
Βλέπετε φωτογραφικό ρεπορτάζ της «ΓΝΩΜΗΣ»
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Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
29.05/17
Την τελευταία
του πνοή
άφησε τα
ξημερώματα
της Δευτέρας,
σε ηλικία 99
ετών, ο πρώην
πρωθυπουργός
και επίτιμος
πρόεδρος
της ΝΔ,
Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης.
«Σήμερα στη 01:00 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έφυγε από τη
ζωή, περιστοιχισμένος από τους ανθρώπους που αγαπούσε και τον
αγαπούσαν», αναφέρει η λιτή ανακοίνωση της οικογένειάς του.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αποτέλεσε ορόσημο για την πολιτική
ζωή της σύγχρονης Ελλάδας. Γεννήθηκε στα Χανιά στις 18
Οκτωβρίου 1918. Ήταν ο δευτερότοκος γιος του δημοσιογράφου και
πολιτικού Κυριάκου Μητσοτάκη (1883-1944) και της Σταυρούλας
Πλουμιδάκη.
Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στα Χανιά, όπου ολοκλήρωσε τις
βασικές σπουδές τον Ιούνιο του 1935 από το Πρακτικό Λύκειο της
πόλης. Στη συνέχεια σπούδασε νομικά, πολιτικές και οικονομικές
επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της
Ενώσεως Κέντρου. Μεταπολιτευτικά δημιούργησε το «Κόμμα
Νεοφιλελευθέρων».
Στη συνέχεια (1978) εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία και την 1η
Σεπτεμβρίου 1984 εξελέγη αρχηγός της. Το 1990 μετά την εκλογική
νίκη της Νέας Δημοκρατίας, ορκίζεται πρωθυπουργός της χώρας.
Η κυβέρνηση έχασε τη δεδηλωμένη και προκήρυξε εκλογές για τις
10 Οκτωβρίου 1993, τις οποίες έχασε από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα
Παπανδρέου.
Τέσσερις ημέρες αργότερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος και έκτοτε παρέμεινε
βουλευτής (και επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ) έως τις 11 Φεβρουαρίου
2004, οπότε αποχώρησε από την ενεργό πολιτική, ύστερα από
παρουσία 58 χρόνων. Από το 1953 ήταν παντρεμένος με την Μαρίκα
Γιανούκου και απέκτησαν τέσσερα παιδιά, ενώ είχε την ευτυχία να
γνωρίσει πολλά εγγόνια και δισέγγονα.
Πηγή: Η Καθημερινή

Τραμπ: Το αίμα των χριστιανών
πρέπει να σταματήσει να χύνεται
26 Μαΐου 2017
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
δήλωσε την Παρασκευή ότι «το αίμα
των χριστιανών πρέπει να σταματήσει να
χύνεται», αναφερόμενος στην επίθεση
εναντίον κοπτών στην Αίγυπτο, με
τουλάχιστον 28 νεκρούς.
«Οι τρομοκράτες έχουν επιδοθεί σε έναν
πόλεμο πολιτισμών και εναπόκειται σε
όλους εκείνους που αναγνωρίζουν την αξία της ζωής να αντιμετωπίσουν
και να νικήσουν αυτό το κακό», τόνισε ο Τραμπ σε ένα δελτίο τύπου που
εκδόθηκε από τον Λευκό Οίκο.
«Η Αμερική θα σταθεί στο πλευρό του προέδρου Αλ Σισί»
«Πρέπει να υπερασπιστούμε και να προστατεύσουμε» τους χριστιανούς της
Μέσης Ανατολής, υπογράμμισε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους
διαβεβαιώνοντας ότι «η Αμερική θα σταθεί στο πλευρό του προέδρου Αλ
Σίσι και του αιγυπτιακού λαού».

Πηγή: tribune.gr

ΠΡΟΤΑΣΗ για χορηγία Ταινίας :
Βιογραφία | Σωτηρία Μπέλλου
27/08/2013 | Συντάκτης: Σοφία Παφτούνου

Η Σωτηρία Μπέλλου ήταν μια από τις κορυφαίες τραγουδίστριες του λαϊκού και ρεμπέτικου
ελληνικού τραγουδιού.
Γεννήθηκε στο χωριό Χάλια κοντά στη Χαλκίδα στις 22 Αυγούστου 1921. Ορισμένες από τις
μεγαλύτερες επιτυχίες της είναι τα “Συννεφιασμένη Κυριακή”, “Τα Καβουράκια” και “Όταν πίνεις
στην ταβέρνα” του Βασίλη Τσιτσάνη, με τις οποίες καθιερώθηκε ως κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια.
Πέραν του Τσιτσάνη συνεργάστηκε και με πολλούς άλλους κορυφαίους συνθέτες, όπως με τον Γιάννη
Παπαϊωάννου (“Άνοιξε, άνοιξε”) και τον Απόστολο Καλδάρα (“Είπα να σβήσω τα παλιά”).
Η Σωτηρία (μεγαλύτερη από το άλλα τέσσερα αδέλφια της) πήρε το όνομα του αγαπημένου της παππού,
Σωτήρη Παπασωτηρίου, που ήταν παπάς στο Σχηματάρι και της είχε πολύ μεγάλη αδυναμία… Από
μικρό κοριτσάκι την έπαιρνε κοντά του στην εκκλησία. Εκείνη άρχισε να επηρεάζεται από τα τροπάρια
και έψελνε μόλις «κατάλαβε» τον εαυτό της.
Έτσι άρχισε να «ζυμώνεται» με τους εκκλησιαστικούς ήχους και τη βυζαντινή μουσική…
________________________________________
Σπουδάζοντας στο ψαλτήρι
Με τα εκκλησιαστικά η μικρή Σωτηρία είχε αποκτήσει ένα μεγάλο πάθος πριν ακόμη τελειώσει το
δημοτικό σχολείο. Μπαινόβγαινε στο Ιερό, έψελνε στο αριστερό ψαλτήρι και χτυπούσε την καμπάνα
για τον εσπερινό. Όταν έγινε δέκα χρόνων, έφυγε από τον παππού της και πήγε μέσα στη Χαλκίδα
όπου έμεναν οι γονείς της και τα μικρότερα αδέλφια της. Ο πατέρας της ήταν από τους πλέον εύπορους
κατοίκους της πόλης γιατί διατηρούσε το μεγαλύτερο και το καλύτερο κατάστημα τροφίμων στην
πολυσύχναστη οδό Αβάντων.
Τις εφημερίδες που έπαιρνε ο Κυριάκος Μπέλλος, η μικρή Σωτηρία της «ξεκοκάλιζε» μετά τα μαθήματά
της. Μια μέρα είπε στον πατέρα της: «Μπαμπά, θέλω να με πας στον κινηματογράφο να δω την
“Προσφυγοπούλα” γιατί πρωταγωνιστεί η Βέμπο που μου αρέσει πολύ». Έγινε το χατίρι της, είδε τη
Βέμπο στο σινεμά και ύστερα άρχισε να τη μιμείται. Πήγαινε κάθε μέρα μπροστά στον καθρέφτη του
σπιτιού της κι έκανε σκέρτσα και κινήσεις όπως η Βέμπο στην οθόνη. Παρά τις συστάσεις της μάνας
της, η Σωτηρία συνέχιζε το βιολί της ώσπου έφαγε το ξύλο της χρονιάς της.
Η Ελένη Μπέλλου, γνήσια Αρβανίτισσα, δεν ήθελε ποτέ να δει τη μεγαλοκόρη της τραγουδίστρια. Η
Σωτηρία (αρβανίτικο κεφάλι κι αυτή) εγκατέλειψε το σπίτι της. Έφυγε από τη Χαλκίδα, για την Αθήνα,
όπου αρχίζουν οι πρώτες μεγάλες δυσκολίες για ένα κορίτσι που ζει πλέον μόνο του στην πρωτεύουσα
της χώρας. Ήταν αρχές της ναζιστικής κατοχής. Το αρβανίτικο πείσμα να εγκαταλείψει το σπίτι της, τους
γονείς στη Χαλκίδα, την οδήγησε σε μεγάλες περιπέτειες.
Παντρεύτηκε πολύ μικρή ενάντια στις επιθυμίες των γονιών της και ο γάμος της ήταν μια άμεση
καταστροφή: Ο άντρας της ήταν μέθυσος και, κατά τη διάρκεια ενός από τους ξυλοδαρμούς, η Σωτηρία
έριξε οξύ στο πρόσωπό του, και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια στη φυλακή από τους οποίους τελικά
εξέτισε μόνο τέσσερις μήνες. Μετά την αποφυλάκισή της επιστρέφει στην οικογένειά της, αλλά μετά
από συζητήσεις και κατηγορίες των δικών της αποφασίζει να πάει στην Αθήνα το 1940, που βρισκόταν
σε πλήρη ναζιστική κατοχή. Εκείνα τα χρόνια δεν είναι μόνο αγώνας για επιβίωση, αλλά και για την
αντίσταση, αφενός, κατά των Ναζί και στη συνέχεια κατά των Βρετανών. Συνελήφθη, βασανίστηκε
και κλείστηκε στη φυλακή. Στον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο που ακολούθησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο και πάλι συνελήφθη και φυλακίστηκε για συνεργασία με την κομμουνιστική πλευρά.

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν
ακόμη ύποπτο για το μακελειό στο
Μάντσεστερ
29 Μαΐου 2017

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι
συνέλαβε έναν 19χρονο, ως ύποπτο για την τρομοκρατική επίθεση
που στοίχισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους την περασμένη Δευτέρα στο
Μάντσεστερ.
Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι πραγματοποιείται έρευνα και σε μια
κατοικία στην περιοχή του Ράσχολμ.
Συνολικά από την περασμένη εβδομάδα έχουν προσαχθεί 15
ύποπτοι, αλλά μόνο οι 13 από αυτούς παραμένουν υπό κράτηση.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΝΝΕΘΛΙΩΝ ΤΟΥ

Τ

ο Σάββατο 20
Μαϊου 2017
γιόρτασε τα 80
χρόνια γεννεθλίων του
ο Ηλίας Λούκας μαζί με
τους συγκατοίκους του.
Η υπέροχη τούρτα ήταν
δώρο της κόρης του
Ελένης και του γαμβρού
του Έρηκ ιδιοκτήτες
του ζαχαροπλαστείου
ΣΕΡΑΝΟ.

ALEXANDER THE GREAT

Association of Northern Greeks
(Macedonia & Thraki) of British Colombia
Το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας για το έτος 2017-2018 αποτελούν.
Πρόεδρος, Βασίλης Φιλιντόγλου, Α’ Αντιπρόεδρος, Γιώργος Κυριλλης, Β’ Αντιπρόεδρος,
Σουλτάνα Φιλιντόγλου, Γραμματέας, Ρούλα Λιάσκα, Ταμίας, Γιάννης Βραστιανός και Κώστας
Μορφίδης. Θεματοφύλακες. Τζιμ Χαραλαμπίδης και Βασίλης Φιλιντόγλου.Δημόσιες Σχέσεις,
Σουλτάνα Φιλιντόγλου, Ρούλα Λιάσκα, Τζιμ Χαραλαμπίδης, Βασίλης Φιλιντόγλου, Ελένη Πατιτάρα,
Κοντογεωργίου. Χορευτικό, Σουλτάνα Φιλιντόγλου.
Μέλη: Αθενς Αποστολίδη, Μάϊκ Κοντογεωργίου, Κατερίνα Κοντογεωργίου, Μάριος Παλαιολόγος,
Ιωάννα Βαλλιανάτος,Ελένη Πατιτάρα, Νίκος Λιάπης, Μαργαρίτα Μορφίδη.
Αγαπητά μέλη σας κάνουμε γνωστόν ότι ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο σας διαβεβαιώνουμε
ότι όπως πάντα θα εργασθούμε για την πρόοδο και την ευημερία του Συλλόγου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πρώτη εκδήλωση-Γενοκτονία των Ποντίων, στις 21 Μαϊου 2017 θα γίνει η εκδήλωση αυτή. Είναι
ημέρα Μνήμης των Ποντίων. Κανονική ημέρα είναι η 19η Μαϊου που έχει καθιερωθεί από Ελλάδα
και άλλα κράτη. Θα γίνει Επιμνημόσυνος Δέηση και θα ακολουθήσει ομιλία στο Ελληνικό Κοινοτικό
Κέντρο. Θα προσφερθεί καφές και Sandwiches από τον Σύλλογό μας. Ο Ποντιακός Ελληνισμός έδωσε
πολλά στην Ελλάδα. Ας μην ξεχάσουμε και μεις αυτή την προσφορά και τον άδικο ξερίζωμό τους.
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΙΚ ΝΙΚ
Ημέρα χαράς και ξεχνοιασιάς. Όπως κάθε χρόνο ο Σύλλογος σας περιμένει φέτος στις 2 Ιουλίου 2017
στα σύνορα. Θα γιορτάσουμε την γιορτή του πατέρα.
Ο Πρόεδρος: Βασίλης Φιλιντόγλου
Γραμματέας: Ρούλα Λιάσκα

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016
(Συνέχεια από σελίδα 16)

ΠΕΝΘΗ
ΚΙΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
1935-2017
Πέθανε στο Βανκούβερ την Κυριακή 7
Μαϊου 2017 η ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΙΛΛΑΣ.
Γεννήθηκε στο Νοσοκομείο St. Paul’s
και έξησε όλα της τα χρόνια στο
Βανκούβερ. Σπούδασε στο Kitsilano
High School και στο UBC. Αγαπούσε
το διάβασμα και ήταν συλλέκτης
βιβλίον μαγειρικής διότι αγαπούσε την
καθαρή και υγιεινή μαγειρική.
Το τρισάγιο έγινε Πέμπτη 11 Μαϊου 2017 στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου, η κηδεία έγινε την Παρασκευή 12 Μαϊου 2017 και η
ταφή στο κοιμητήριο Forest Lawn.
Στον σύζυγό της για 61 χρόνια Χάρη, στα παιδιά της Harry (Marie
France Leroi) και Mark (shauna Ratner) στα εγγόνια Andtrew,
Johanna, Simone και Constantine καθώς και σε όλους τους
συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ (C L A I M FOR THE APPLICATION OF THE DOUBLE
ή
Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή (εφορία) από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί
κάτοικοι αυτού του κράτους ή επικυρωμένο το έντυπο
ή
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή,
τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται
ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.
του δήλωση για εισόδημα στην Ελλάδα ο φορολογούμενος οφείλει να προσκομίσει έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι το εισόδημά
του στο εξωτερικό δηλώνεται στην εφορία.
Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η Διπλή Φορολογία Εισοδήματος.
Οφείλουν να προσκομίσουν υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή, η οποία πιστοποιεί
ότι το πρόσωπο αυτό είναι κάτοικος του άλλου αυτού κράτους, κατά την έννοια της οικείας Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής
Φορολογίας.
το έντυπο “ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Λεωφ. Μεσογείων 403, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, ΤΚ 153 43
Тηλ. 213-0338950, 6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr
www.legalaction.gr
Law Office of Anastasia Miliou
Appellate Attorney of Greece
403 Mesogion Ave., Agia Paraskevi, Athens, 153 43, HELLAS
Phone/Facsimile: +30 - 213-0338950, mobile +30 – 6945-028153
www.legalaction.gr
e-mail:natmil@otenet.gr

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

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

7Seas Fish Market
(Kitsilano Specials)

&

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

7Seas Fish Market
(White Rock/South Surrey Specials)
2990-152 Street, Surrey, BC
Tel:604-541-8558

ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΤΕ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΝΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

SPECIAL

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κατάστημα Ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων “Jonny’s
Menswear” σε κεντρική εμπορική οδός 3258 West Broadway,
Vancouver και είναι μια καλή ευκαρία για εμποροράφτη για ραφές
κουστουμιών ή μεταποιήσεις ενδυμάτων.
Ο ιδιοκτήτης βγαίνει σε σύνταξη και είναι μια καλή επένδυση.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ:604-734-4748

EXTRA LARGE

FOR SALE “Jonny’s Menswear” 3258 West Broadway Vancouver

Τα 2 κιλά $15.00

160 gm

3L
Γνήσιο ελληνικό ελαιόλαδο Extra Virgin
SALE: 1 c/s (6 tins x 3 Ltrs) $145.00

Μια κάσα με 24 κουτιά Wild
Samon Sockeye SALES $49.00

Δωρεά μεταφορά μέσα στο Βανκούβερ
για 5 κιβώτια και πάνω.

ΓΝΩΜΗ - OPINION

We Ar e Member s

