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Παρουσία της Αμερικανίδας
Προξένου η χριστουγεννιάτικη
λειτουργία των Ελλήνων
στην Αντιόχεια
26 Δεκεμβρίου 2017
Οι Ελληνορθόδοξοι της
Αντιόχειας γιόρτασαν τα
Χριστούγεννα και φέτος
όπως κάθε χρόνο στις
εκκλησίες της σπουδαίας
ελληνιστικής πόλης,
που κατέχεται από την
Τουρκία και διεκδικείται
από τη Συρία.
Οι ιερείς της τοπικής Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στην Αντιόχεια,
Δημήτρης Ντογούμ και Ιωάννης Ντελούλλερτέλεσαν τη χριστουγεννιάτικη
λειτουργία, την οποία παρακολούθησε και η πρόξενος των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής στα Άδανα Λίντα Στούαρτ Σπέχτ.
Η Αντιόχεια, ή αλλιώς Χατάι όπως τη μετονόμασαν οι Τούρκοι, διατηρεί
ακόμα έναν πληθυσμό τουλάχιστον 10.000 Ελληνορθόδοξων, αραβόφωνων
ή τουρκόφωνων, ελληνικής καταγωγής.
Ο Ελληνορθόδοξος πληθυσμός της Αντιόχειας εξαιρέθηκε από την
ανταλλαγή πληθυσμών μετά τη μικρασιατική καταστροφή (1923) γιατί η
πόλη εκείνη την περίοδο κατεχόταν από τους Γάλλους.
Όταν αργότερα ενσωματώθηκε στην Τουρκία (1939) η πλειονότητα
των Ελλήνων κατοίκων της έφυγαν μετανάστες στην Αμερική, οι
εναπομείναντες θεωρούνται από τους Τούρκους «Άραβες» ή «Τούρκοι»
Ορθόδοξοι και εκείνοι σιωπηλά συναινούν για να παραμένουν στις
προαιώνιες εστίες τους.
Με τη στενά γεωγραφική έννοια, σύμφωνα με την απογραφή που διεξήχθη
από το Πατριαρχείο της Αντιόχειας το 1895, υπήρχαν 50.000 Έλληνες στην
Αντιόχεια. Τη δεκαετία του 1930 είχαν μειωθεί στις 30.000. Το 1995 ο
συνολικός πληθυσμός υπολογίστηκε στις 10.000.
Ο πληθυσμός των Ελλήνων της Αντιόχειας αυξήθηκε κατά τα χρόνια της
κατοχής, όταν μετανάστευαν στο Λεβάντε Έλληνες από την κυρίως Ελλάδα
για να ξεφύγουν από τη πείνα και την υποδούλωση. Πολλοί από αυτούς δεν
επέστρεψαν στην Ελλάδα και παρέμειναν εκεί. Μετά τη δεκαετία του 1960
ένα μεταναστευτικό κύμα οδήγησε πολλούς Έλληνες της Αντιόχειας σε
χώρες της Δύσης, κυρίως την Αμερική.
Ελληνορθόδοξες κυρίες
της Αντιόχειας
στον περίβολο
Στης εκκλησίας τους
στη χριστουγεννιάτικη
λειτουργία.
Οι Έλληνες της Αντιόχειας
δεν αναγνωρίζονται
επισήμως ως ελληνική
μειονότητα, όπως το ίδιο
ισχύει και για τους Έλληνες της Συρίας και του Λιβάνου.
Στον Λίβανο ειδικά ως «ελληνική ομογένεια» θεωρούνται μόνο οι Έλληνες
που μετανάστευσαν στη χώρα μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους
και όχι οι 500.000 Έλληνες – Ελληνορθόδοξοι που ζουν στη χώρα από την
αρχαιότητα.
Συνολικά οι Έλληνες Αντιοχείς, όπως ονομάζονται όσοι Ελληνορθόδοξοι
υπάγονταν στο Πατριαρχείο Αντιόχειας (το οποίο εδρεύει στη Δαμασκό
εξαιτίας της τουρκικής κατοχής της Αντιόχειας), υπολογίζονται παγκοσμίως
στο 1,5 εκ. Από αυτούς οι 700.000 ζουν στη Συρία, οι 500.000 στον Λίβανο,
18.000 έχουν απομείνει σε όλη την Τουρκία, 75.000 ζουν στις ΗΠΑ, 37.500
στην Αυστραλία.
Οι Έλληνες της Αντιόχειας
πιέζονται να εξαραβιστούν
από το υπό συριακό έλεγχο
Πατριαρχείο τους, που έχει
αλωθεί από Αραβόφωνους
ιεράρχες και εκτελεί σχέδιο
αφελληνισμού του ποιμνίου του
με καθοδήγηση από τη Ρωσία,
ώστε οι Ελληνορθόδοξοι να χρησιμοποιούνται για τα ρωσικά συμφέροντα
στην περιοχή.
Η προστασία των ελληνικών πληθυσμών της Μέσης Ανατολής από τον
εξαραβισμό είναι έργο που παραμελήθηκε από τις ελληνικές κυβερνήσεις
στο όνομα της ελληνοαραβικής φιλίας.

Statement by the Prime Minister to mark the New Year
Ottawa, Ontario - December 31, 2017
The Prime Minister, Justin Trudeau,
today issued the following statement
to mark the New Year:
“Happy New Year, Canada!
“This past year, we marked the 150th anniversary of Confederation, and looked back on the remarkable achievements Canadians have made throughout our history. We recommitted ourselves to our shared values, and we celebrated the diversity that makes us strong. Millions of people – of every background, origin, culture, and faith – have
come together to make Canada the diverse, open, and prosperous country it is today.
“The 150th anniversary of Confederation was also a chance to reflect on the moments Canada has not lived up to
its ideals. Indigenous Peoples, and many Canadians, have faced prejudice and oppression in our history. In the New
Year and the years to come, we must continue to work to right these wrongs, and make sure everyone has a real and
fair shot at success.
“In 2017, we made real progress toward these goals. Our government took action to build a better future for families
across Canada – from taking steps to strengthen the Canada Child Benefit and investing in early learning and child
care, to creating new opportunities for young people, to advancing reconciliation with Indigenous Peoples and protecting the rights of LGBTQ2 communities. We made gender equality a priority at home and abroad, and took strong
steps to fight climate change and protect our environment, for generations to come. We launched Canada’s first ever
National Housing Strategy and lowered the small business tax rate – and together, we continued to create jobs, grow
our economy, and strengthen the middle class.
“But we still have a lot of hard work left to do. In 2018, let’s continue to celebrate the values that unite us – openness, compassion, equality, and inclusion. Let’s move forward together, put those values into practice, and work to
build a better future for all of us.
“On behalf of the Government of Canada, Sophie and I wish you a wonderful night and all the best in 2018.”

2018: Ο ευρωπανικός, ο «Δούρειος Ίππος»
Σόιμπλε και ο επικείμενος βιασμός της Ε.Ε.
4 Ιανουαρίου 2018

Το πολιτικό ευρωπαϊκό έτος
2018 ξεκινάει με τις προεδρικές
εκλογές της Τσεχίας (11-12
Ιανουαρίου, συνεχίζεται με τις
κυπριακές και τις φινλανδικές
στο τέλος του μηνός, τις γενικές
ιταλικές εκλογές αρχές Μαρτίου
και συνεχίζεται με τις ουγγρικές,
τις σουηδικές τον Σεπτέμβριο
και τρεις ακόμη μέχρι το τέλος
της χρονιάς.
(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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Oι Έλληνες στα Βαλκάνια
είναι πολύ περισσότεροι από
ότι φανταζόμαστε!
Σε γενετική έρευνα του Ινστιτούτου Igenea, η οποία διήρκεσε πάνω από 10 χρόνια, χρησιμοποιώντας
εκτενή βιβλιογραφία από περίπου 500 επιστημονικές πηγές και σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, οι
Έλληνες στα Βαλκάνια είναι πολύ περισσότεροι από ότι φανταζόμαστε!
300.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
Σύμφωνα λοιπόν με το γράφημα του iGENEA το 15% των Σκοπιανών είναι Έλληνες στο DNA τους!
Δηλαδή 300.000 Έλληνες! (2 εκ. κάτοικοι επί 15%).
Επίσης οι Σλάβοι (Σέρβοι) είναι 15% (300.000), οι Αλβανοί μόλις 10% (200.000), οι
Τεύτονες(γερμανικό φύλο της Βαλτικής που πέρασε τον Δούναβη) 20% (400.000)!
400.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Στην Αλβανία πάλι, υπάρχει μεγάλη ανατροπή, αφού στην γενετική έρευνα του iGENEA, προκύπτουν
14% Έλληνες, δηλαδή σχεδόν 400.000 (2.831.000 κάτοικοι επί 14%), Αυτό προδίδουν και τα
χαρακτηριστικά πολύ μεγάλης μερίδας νοτίων «Αλβανών», αλλά και οι εκτιμήσεις ιστορικών για
ελληνικής καταγωγής «Τόσκηδες»!
Σημειώνουμε πως στα χρόνια των επιδρομών από τη Δύση αρχικά των Οστρογότθων και μετέπειτα των
Νορμανδών κυρίως, το Βυζάντιο έστειλε ελληνικό στρατό και κατοίκους να πυκνώσουν την περιοχή
του Δυρραχίου (αρχαία Επίδαμνος), ώστε να εμποδίζονται οι εισβολές! Πολλοί Στρατηγοί μας έγιναν
τότε εκεί και γαιοκτήμονες και πολλοί επίσης στρατιώτες μας εγκατέστησαν τις οικογένειές τους, ώστε
να τονωθεί η αμυντική θωράκιση της στρατηγικής περιοχής. Από το Δυρράχιο άλλωστε ξεκινούσε η
Εγνατία Οδός και μέσω Θεσσαλονίκης κατέληγε στην Κωνσταντινούπολη.
Η Άννα Κομνηνή, εκθειάζει μάλιστα τα ψηλά, δωδεκάμετρα βυζαντινά τείχη του Δυρραχίου (δύο ράχες
– βουνά), που ήταν τόσο φαρδιά ώστε να προχωρούν πάνω τους τέσσερις ιππείς ταυτόχρονα με τα
άλογά τους!

Oι έρευνες της iGENEA σχετικά με την Βουλγαρία, έδειξαν ότι το 49% είναι «Θράκες» δηλαδή
Έλληνες, ενώ υπάρχει και ένα 11% με την καθαρή αναφορά «Έλληνες»! Αυτά σημαίνουν πως στη
Βουλγαρία (μεγάλο μέρος της οποίας είναι η Βόρεια Θράκη μας, γνωστή και σαν Ανατολική Ρωμυλία)
υπάρχουν 60% Έλληνες, δηλαδή 4.400.000! Επί συνόλου 7.351.000 κατοίκων !
Τονίζουμε ότι στην έρευνα των Ελβετών, προκύπτουν συνταρακτικά στοιχεία για τις ρίζες του
Ελληνισμού στα κράτη της Χερσονήσου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΥΒΟΙΩΤΩΝ
Αγαπητοί Ευβοιώτες,
Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 6 μ.μ. στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο 4500 Αrbutus
Street, στην επάνω αίθουσα θα γίνει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.
ΘΕΜΑ: Η Διάσωση του Συλλόγου μας.
Αναζήτησης νέων μελών, ιδιαίτερα νεαρά άτομα που θα αναλάβουν την διαχείρηση του Συλλόγου μας
με την υποστήριξη των παλαιωτέρων μελών για να συνεχισθεί η λειτουργία του Συλλόγου μας.
Ωστε ωα βλεπόμαστε κανα δυο φορές τον χρόνο, γιορτές των Χριστουγέννων και μια εκδρομή τους
καλοκαιρινούς μήνες. Διαφορετικά θα χαθούμε και δεν θα γνωριζόμαστε, ιδικά τα παιδιά μας και τα
εγγόνια μας.
Με αυτή την Γενική Συνέλευση θα αποφασίσουμε το ΜΕΛΟΝ του Συλλόγου μας, ΔΙΑΣΩΣΗ ή
ΔΙΑΛΥΣΗ.
Μετά την Γενική Συνέλευση θα σερβίρουμε ΠΙΖΖΑ
Ο Πρόεδρος:Νικολίνας Ιωάννης
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2018: Ο ευρωπανικός, ο «Δούρειος Ίππος»
Σόιμπλε και ο επικείμενος βιασμός της Ε.Ε.
(Συνέχεια από σελίδα1)
Τον Μάρτιο έχουμε και
προεδρικές εκλογές στη Ρωσία.
Θα είναι μια χρονιά πολιτικών
εντάσεων όπου οι ευρωπαϊκές
αξίες θα δοκιμαστούν όχι
μόνο από την δρομολογημένη
αναδιάρθρωση της ευρωζώνης,
αλλά από την καχεκτική
ανάπτυξη, το Μεταναστευτικό
και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.
Ακολουθούν τρία κείμενα για το
ευρωπαϊκό 2018.
Η Ευρώπη στον αέρα, η Ελλάδα
στα κάγκελα
Με πολλές πολιτικές
εκκρεμότητες που εγκυμονούν
επικίνδυνες αβεβαιότητες
εισβάλει στην Ευρώπη το
2018. Mε τον σχηματισμό
κυβέρνησης στη Γερμανία να
παραμένει κεντρικό ζητούμενο,
τις εκλογές τον Μάρτιο στην
Ιταλία να προκαλούν ρίγη, ενώ
και οι εκλογές στην Κύπρο δεν
αφήνουν κανένα αδιάφορο,
δεδομένης της έντασης
στην ευρύτερη περιοχή της
ανατολικής Μεσογείου.
Η Ευρώπη, μετά τον σχηματισμό
κυβέρνησης συνασπισμού στην
Αυστρία του δεξιού Λαϊκού
Κόμματος και του ακροδεξιού
Κόμματος των Ελευθέρων
υπό τον Σεμπάστιαν Κουρτς,
παρακολουθεί με κομμένη την
ανάσα τις διαπραγματεύσεις
μεταξύ Μέρκελ και Σούλτς για
τον σχηματισμό κυβέρνησης
στη Γερμανία. Σημειώνεται
ότι ο πρόεδρος των Βαυαρών
Χριστιανοκοινωνιστών (CSU)
Χορστ Ζεεχόφερ, θέτει ως
προαπαιτούμενο τον περιορισμό
των μεταναστών.
Η συμμετοχή των
Χριστιανοκοινωνιστών
στις διαπραγματεύσεις
ΧριστιανοδημοκρατώνΣοσιαλδημοκρατών ενδέχεται να
αποδειχθεί επιλογή της Μέρκελ
για να οδηγήσει τη Γερμανία
και πάλι σε εκλογές, με το
επιχείρημα ότι εξάντλησε όλες
τις δυνατότητες συνεννόησης.
Το Σοσιαλδημοκρατικό
Κόμμα, αν και ενέκρινε την
διαπραγμάτευση, κινδυνεύει
να συντριβεί στις επόμενες
εκλογές εάν προσχωρήσει και
πάλι στο Μεγάλο Συνασπισμό,
καθώς κάθε φορά χάνει κάποιο
σημαντικό ποσοστό.
Ενδέχεται, λοιπόν, να
επιδιώξει τη συμμετοχή
του μετά από νέες εκλογές
και με όρους που θα είναι
δύσκολο να μην αποδεχθούν
οι Χριστιανοδημοκράτες. Το
σενάριο να σχηματίσουν Οι
Σοσιαλδημοκράτες κυβέρνηση
μειοψηφίας με ανοχή των
Χριστιανοδημοκρατών δεν
μοιάζει να στέκει. Πάντως,
οι νεώτερες εκτιμήσεις
κάνουν λόγο για σχηματισμό
κυβέρνησης στο Βερολίνο τον
Απρίλιο, ή αλλιώς θα έχουμε
εκλογές.
Ευρωπανικός λόγω Ιταλίας
Αν και ο σχηματισμός
κυβέρνησης στη Γερμανία
καθυστερεί τις διεργασίες
για την αναδιάρθρωση της
Ευρωζώνης, η είσοδος της
Ιταλίας σε προεκλογική φάση,
δεδομένου ότι υπογράφτηκε το
προεδρικό διάταγμα για εκλογές

τον
Μάρτιο (πιθανώς στις 4)
έχει προκαλέσει πανικό στις
Βρυξέλλες. Είτε γιατί μπορεί
να προκύψει ακυβερνησία στην
τρίτη οικονομία της Eυρωζώνης,
είτε γιατί μπορεί να σχηματιστεί
μια εχθρική προς το Βερολίνο
κυβέρνηση.
Σημειωτέον ότι το 36% των
βουλευτών που εκλέχτηκαν
το 2013 με 10 κόμματα, έχει
αποχωρήσει από αυτά και
σήμερα το πολιτικό σκηνικό
μετρά 20 κόμματα που
πιθανότατα να αναμετρηθούν
στις επικείμενες εκλογές. Το
«Κίνημα των 5 Αστέρων»
προηγείται στις δημοσκοπήσεις
με 26%, έναντι 23% του
Δημοκρατικού Κόμματος
(Ρέντζι). Ο Μπερλουσκόνι
(16%) συνεννοείται με τα
αποσχιστικά σχήματα και τη
Λέγκα του Βορρά. Όσο για
την ιταλική οικονομία, αυτή
βρίσκεται στην άκρη του
γκρεμού. Εξ ου και η βιασύνη
να μετατραπεί ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Σταθερότητας
σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Ταμείο.
Αν σε αυτές τις μείζονες
πολιτικές αβεβαιότητες
προστεθεί το ανοιχτό ζήτημα
της Καταλονίας, του δεύτερου
γύρου διαπραγματεύσεων για το
Brexit, το χάσμα Βρυξελλών με
τους 4+1 του Βίζεγκραντ και την
έναρξη των διαπραγματεύσεων
της Ελλάδας για το μεταμνημονιακό καθεστώς, τις εκκρεμότητες και τις εντάσεις
στα δυτικά Βαλκάνια, και
το Μεταναστευτικό ως
ενεργοποιημένη βόμβα,
αντιλαμβάνεται κανείς ότι
η Ευρώπη είναι στον αέρα.
Το κλίμα αυτό είναι πιθανό
να επιβραδύνει τους ισχνούς
ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφονται. Αυτοί, άλλωστε, δεν
οφείλονται σε κάποια εγγενή
δυναμική, αλλά στο 1,5 τρισ.
ευρώ της πιστωτικής χαλάρωσης
που εξαντλείται σύντομα.
Οι συνέπειες για την Ελλάδα
Μέσα στο κλίμα αυτό, μια
μεγαλύτερη καθυστέρηση στον
σχηματισμό κυβέρνησης στη
Γερμανία και με μια Ιταλία
να ανεβάζει την εντροπία του
ευρωπαϊκού συστήματος, οι
ελληνικές προσδοκίες για
«καθαρή έξοδο» θα τεθούν στον
πάγο, ανατρέποντας πολιτικούς
σχεδιασμούς και πιέζοντας τους
δείκτες αντοχής.
Οι Έλληνες φορολογούμενοι και
οι δανεισμένοι από τις τράπεζες
είναι στα κάγκελα, καθώς
οι δυνατότητες τους έχουν
εξαντληθεί και οι κατασχέσεις
και οι πλειστηριασμοί
ενεργοποιούν υπόγεια κοινωνικά
ρεύματα που ενδέχεται να βγουν
στην επιφάνεια.
Οι Βρυξέλλες ούτως ή άλλως
φοβούνται ένα εκλογικό
αιφνιδιασμό από τον Αλέξη
Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση
της 3ης αξιολόγησης. Αυτό
σημαίνει ότι μετά τις 22
Ιανουαρίου αρχίζει ένα
διπλωματικό παρασκήνιο
για σκληρούς παίκτες και με
χτυπήματα κάτω από τη μέση.
Οι εντάσεις μετά το πέρας
των εορτών θα εμφανιστούν
απότομα και δυνατά, ξεκινώντας
από την Κύπρο, όπου

η αντίστροφη μέτρηση για
τις προεδρικές εκλογές της
28ης Ιανουαρίου 2018 έχει
αρχίσει. Μία ανατροπή,
δηλαδή η μη επανεκλογή
του Νίκου Αναστασιάδη, θα
επιφέρει αλλαγές και στις
διαπραγματεύσεις για την
επίλυση του Κυπριακού. Όπως
επίσης και στην αντιμετώπιση
της τουρκικής προκλητικότητας
στην κυπριακή ΑΟΖ.
Οι πολιτικές εξελίξεις στην
Κύπρο ενδιαφέρουν καίρια
πλέον, λόγω της έντασης
που επικρατεί στην ευρύτερη
περιοχή της Μέσης Ανατολής,
αλλά και για την ενεργειακή
πτυχή, η οποία ενδιαφέρει
τις μεγάλες οικονομίες της
Ευρώπης.
Ο «Δούρειος Ίππος» του δρα
Σόιμπλε
Η μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας
(ESM) σε Ευρωπαϊκό
Νομισματικό Ταμείο (EMF)
αποτελεί τη μείζονα πρόκληση
του Βερολίνου απέναντι στην
υπόλοιπη Ευρώπη. Αν το
ευρώ ήταν ένα project που
ευνόησε με σκανδαλώδη τρόπο
τα γερμανικά οικονομικά
συμφέροντα και μετέτρεψε
τη Γαλλία στο άλλοθι του
γερμανικού imperium, το EMF
θα είναι η ολική παράδοση της
Ευρώπης στην απόλυτη εξουσία
της Γερμανίας. Το σχέδιο «νέα
Ευρωζώνη» θα είναι ο φερετζές
της Γερμανικής Ευρώπης.
Ο Μακρόν ενδέχεται να έχει
αντιληφθεί ότι το EMF είναι
ο Δούρειος Ίππος του Δρα
Σόιμπλε, αλλά ακολουθεί μια
στρατηγική κατευνασμού,
την οποία έχει πληρώσει κατ΄
επανάληψη ακριβά η Ευρώπη.
Το Βερολίνο θέλει να κλείσει τη
μετατροπή πριν τις ευρωεκλογές
του 2019, διότι φοβάται μια
ανατροπή των συσχετισμών που
σήμερα το ευνοούν.
Ως γνωστόν, το EMF θα
χρηματοδοτεί κράτη, αλλά και
τράπεζες ως τελικός δανειστής
αν το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης
που έχει συγκροτηθεί υπό
την εποπτεία της ΕΚΤ δεν τα
βγάζει πέρα. Αυτός ο δυισμός
είναι επικίνδυνος. Τόσο ο
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας (ESM), όσο
και το εκκολαπτόμενο EMF
πρέπει να καταργηθούν και
να αντικατασταθούν από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Δεν είναι τυχαίο που το
Βερολίνο θέλει το EMF
ανεξάρτητο, ενώ οι υπόλοιποι
θέλουν να ενταχθεί στις
Συνθήκες της Ε.Ε. και να
λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Επειδή το
«ανεξάρτητο» δεν περνάει, τώρα
οι Γερμανοί ζητούν το EMF να
σέβεται τα εθνικά κοινοβούλια
που σημαίνει ότι η Bundestag θα
μπορεί να μπλοκάρει και πάλι τα
πάντα.
Μόνη αντίσταση από Ιταλία
Σημειωτέον ότι, όπως
επισημαίνει ο Γιάννης
Κιμπουρόπουλος σε μια
εξαιρετική του ανάλυση με
τίτλο, «Το ελληνικό πείραμα
μοντέλο για τη νέα Ευρωζώνη»,
«οι αποφάσεις του θα
λαμβάνονται ομόφωνα πλην
επειγουσών καταστάσεων για

τις οποίες θα αρκεί πλειοψηφία
85%, όπως ισχύει σήμερα για
τον ESM. Άρα, η Γερμανία και
η Γαλλία, που διαθέτουν πάνω
από το 15% των ψήφων στο
EMF-ESM βάσει της κλείδας
συμμετοχής τους (τα χρήματα
που εισφέρουν), διατηρούν βέτο
στις αποφάσεις».
Αυτό εξηγεί τον
επαμφοτερίζοντα ρόλο
της Γαλλίας και τις
ανομολόγητες φιλοδοξίες
του Μακρόν να ξαναφορέσει
η Γαλλία τα παντελόνια του
γαλλογερμανικού άξονα
(Συνθήκη των Ηλυσίων).
Συνεπώς, η όποια αντίσταση
μπορεί να τεθεί είναι από την
Ιταλία, πρώτη υποψήφια για
το EMF, σε συμμαχία με την
Ελλάδα, την Κύπρο, ίσως και
τη Μάλτα και τις χώρες της
Ιβηρικής.
Δυστυχώς, πολιτικά η Ιταλία
είναι ακόμη μετέωρη, καθώς
το Μάιο του 2018 θα έχει
γενικές εκλογές. Η πιθανότητα
ανάδειξης μιας κυβέρνησης
εχθρικής προς το Βερολίνο θα
έχει καταλυτική σημασία στις
εξελίξεις. Πάντως, το παιγνίδι
θα είναι σκληρό και έχει ήδη
αρχίσει, όπως μαρτυρούν οι
περιοδείες Μακρόν στις χώρες
της κεντρικής και ανατολικής
Ευρώπης. Πολλά φυσικά θα
εξαρτηθούν και από το τι
κυβέρνηση θα σχηματισθεί
στη Γερμανία και με ποιο
πρόγραμμα.
Ο επικείμενος βιασμός της
Ευρώπης
Πικρά χαμόγελα και αρνητική
κίνηση της κεφαλής προκαλεί
η ιδέα του Ινστιτούτου Ζακ
Ντελόρ να γιορτάσει στις 5
Φεβρουαρίου 2018 την «Ημέρα
της ευρωπαϊκής συνείδησης»
στις 14.30-17.00 στο Théâtre
de l’Odéon των Παρισίων. Η
γιορτή περιλαμβάνει μουσικό
ρεσιτάλ υπό τον παραινετικό
τίτλο «Ευρώπη: Τι Πάθος!»
και συζήτηση με το κοινό. Η
είσοδος είναι ελεύθερη, κατόπιν
εγγραφής.
Δεν ξέρουμε εάν ο συνιδρυτής
του DiEM Γιάννης Βαρουφάκης
θα παρευρεθεί στην
εκδήλωση για να υποστηρίξει
τον εκδημοκρατισμό των
ευρωπαϊκών θεσμών. Όμως,
όποιοι ενδιαφέρονται να μάθουν
για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και
την ιστορία της ΕΕ μπορούν να
πάνε. Το Ινστιτούτο προσκαλεί
να φέρουν οι καθηγητές στην
εκδήλωση τους μαθητές τους
για να κάνουν ερωτήσεις για τον
ευρωπαϊκό χορό, το θέατρο, τη
μουσική.
Δεν γνωρίζουμε πια εάν τα
12 ευρωπαϊκά τραγούδια που
θα παρουσιαστούν σε αυτό
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το πολύγλωσσο πολιτισμικό
πρότζεκτ περιλαμβάνουν κάποιο
καστιλιάνικο ή σκωτσέζικο
άσμα. Είναι, όμως, ειρωνικό,
εάν όχι περιπαιχτικό, την ώρα
της απόλυτης ευρωπαϊκής
αποτυχίας να επιχειρείται η
διαπαιδαγώγηση της ευρωπαϊκής
νεολαίας στον ευρωπαϊσμό με
αέρα κοπανιστό.
Οι πρόσφατες αποτυχίες του
ευρωπαϊκού εγχειρήματος είναι
δραματικές και οι πολιτικές
και κοινωνικές ευθύνες του
Βερολίνου, του Παρισιού και
των Βρυξελλών είναι τεράστιες.
Η κρίση χρέους, η χρεοκοπία
της Ελλάδας, η μετατροπή
μιας χώρας σε αποικία χρέους,
το Brexit, η διαχείριση του
ζητήματος της Καταλονίας,
η ανάδυση της Ακροδεξιάς,
η κρίση με την Πολωνία και
βεβαίως, η υποκρισία με το
Μεταναστευτικό δεν είναι μόνο
μείζονα κρούσματα άθλιας
διαχείρισης.
Ταυτοχρόνως, θέτουν
υπό αμφισβήτηση όλο το
φαντασιακό και τις αξίες της
ευρωπαϊκής «πατρίδας». Οι
πολιτικές ελίτ λειτούργησαν
κατά την περίοδο του ευρώ για
λογαριασμό των τραπεζιτών.
Οι Γαλλογερμανοί -κυρίωςκαταβρόχθισαν 1,5 τρισ. ευρώ
της ποσοτικής χαλάρωσης,
βίασαν το ευρωπαϊκό κεκτημένο
και εγκαθίδρυσαν το «καθεστώς
της εξαίρεσης».
Τι μαγειρεύεται
Τώρα ετοιμάζονται να
προβούν στη μείζονα ύβρη.
Να ενσωματώσουν σε μια
διακρατική συμφωνία, και όχι
σε μια νέα ευρωπαϊκή συνθήκη,
τη μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας
(ESM) σε Ευρωπαϊκό
Νομισματικό Ταμείο (EMF)
μέχρι τα μέσα του 2019.
Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν
να σκάσουν κι άλλα κράτη.
Θα χώσουν μέσα και την
διακυβερνητική συμφωνία
του «Δημοσιονομικού
Συμφώνου», καθώς και άλλα
μέτρα σταθεροποίησης και
μεταρρυθμίσεων, θα βάλουν
κι έναν yπουργό Οικονομικών
στην Ευρωζώνη και μετά θα
πάνε όλοι να νίψουν τας χείρας
τους.
Ο επικείμενος βιασμός της
Ευρώπης των λαών από τις ελίτ
δεν θα έχει καλά αποτελέσματα.
Και πάλι θα εξυπηρετεί το
θεαθήναι των αριθμών και όχι
την ευμάρεια των πολιτών.
Μάλλον έρχεται πολύς πόνος
στην Ευρώπη των τραπεζιτών
και της βρυξελλιώτικης
γραφειοκρατίας του Βερολίνου.
extrapolation

Operation Red Nose : a
safe ride home for 71,430
motorists in Canada
Quebec City, January 3rd 2018.
– Operation Red Nose wraps up its 34th annual road safety
campaign which ended with great success again this year. The
2017 campaign will have brought together no less than 51,261
volunteers in 100 Canadian communities, 3,341 of which were
in 11 British Columbia host communities, who proudly wore
the famous red vest over the holiday season. Their engagement
to help make roads safer for everyone has allowed Operation
Red Nose to provide 71,430 safe rides across Canada, of which
4,765 were provided in the province.

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα
πάπα Φραγκίσκου: Στήριξη
στους μετανάστες και ειρήνη
στην Ιερουσαλήμ
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Μήνυμα στήριξης στους μετανάστες απέστειλε ανήμερα
των Χριστούγεννων ο πάπας Φραγκίσκος από το Βατικανό,
τονίζοντας πως «η πίστη απαιτεί να είμαστε ανοιχτοί στην
υποδοχή των ξένων», ειδικά τώρα που παρατηρείται άνοδος
των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη.
«Η Μαρία και Ιωσήφ ήταν πρόσφυγες, οι οποίοι πάλευαν να
βρουν ένα ασφαλές μέρος να μείνουν στη Βηθλεέμ», είπε ο
Ποντίφικας. «Επρεπε να αφήσουν πίσω το σπίτι και τη γη
τους», υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «Δεν ήταν ένα άνετο
ή εύκολο ταξίδι για το νεαρό ζευγάρι που έφερνε στο κόσμο
ένα παιδί. Ηταν όμως γεμάτη ελπίδα λόγω του παιδιού που θα
ερχόταν στον κόσμο. Τα βήματα τοςυ, ωστόσο βάραιναν από
τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους που διατρέχουν όσους
αφήνουν πίσω τα σπίτια τους».
Παράλληλα, κατά την ευλογία του «προς την πόλη και
τον κόσμο», ο πάπας Φραγκίσκος είπε: «Πρέπει να
αναγνωρίσουμε τα Χριστούγεννα στα βλέμματα των παιδιών,
ιδίως στα βλέμματα των παιδιών για τα οποία δεν υπάρχει
στέγη».
«Συναντάμε τον Ιησού στα παιδιά της Μέσης Ανατολής,
τα οποία συνεχίζουν να υποφέρουν λόγω της κορύφωσης
της έντασης ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς»,
υπογράμμισε ο Ποντίφικας. Κάλεσε τους πιστούς, δε, να
προσευχηθούν ώστε τα δυο μέρη να ξαναρχίσουν τον διάλογο,
«και να επιτευχθεί, επιτέλους, μια λύση, ως αποτέλεσμα
διαπραγμάτευσης» με δύο κράτη και διεθνώς αναγνωρισμένα
σύνορα.
Παράλληλα, ο Πάπας αναφέρθηκε στα παιδιά της Συρίας,
με τα βλέμματά τους, στα οποία διακρίνει ακόμη, κανείς, τις
συνέπειες του πολέμου που μάτωσε την χώρα, αλλά «και του
διχασμένου Ιράκ». Ευχήθηκε να ξαναρχίσει ο κοινωνικός
διάλογος στην Βενεζουέλα «υπέρ όλου αυτού του αγαπημένου
λαού» και να ξεπερασθούν οι εντάσεις στην κορεατική
χερσόνησο «ώστε να αυξηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη, προς
όφελος ολόκληρου του πλανήτη».
Ο Πάπας, στο μήνυμά του, υπογράμμισε ότι διακρίνουμε
τον Ιησού στα παιδιά που αναγκάζονται να δουλέψουν από
μικρή ηλικία, σε εκείνα που στρατολογούνται ως μαχητές από
μισθοφόρους χωρίς κανέναν ενδοιασμό, αλλά και στα μικρά
παιδιά με γονείς χωρίς εργασία. Και δεν παρέλειψε, φυσικά,
να μιλήσει για τα παιδιά που εγκαταλείπουν τις χώρες τους,
και γίνονται «εύκολη λεία διακινητών ανθρώπων».
«Ο Ιησούς γνωρίζει καλά τον πόνο όσων δεν γίνονται δεκτοί
και την κούραση όποιου δεν μπορεί να ξεκουράσει πουθενά
την κεφαλή του. Ας μην μείνουν κλειστές οι καρδιές μας,
όπως παρέμειναν κλειστά τα σπίτια της Βηθλεέμ», τόνισε,
τέλος, ο Φραγκίσκος.
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“Σπήλαιο καθαρό”
Μητροπολίτη Σωτηρίου
Δύο χιλιάδες δεκαεπτά χρόνια πριν. Ο ενανθρωπήσας Θεός ζήτησε να γεννηθεί στο σπήλαιο των
ανθρώπων. Δυστυχώς το σπήλαιο των ανθώπων δεν ήταν καθαρό. Στο πανδοχείο του έκλεισαν ερμητικά
την πόρτα. Βρήκε το καθαρό σπήλαιο των αλόγων ζώων. Γεννήθηκε εκεί.
Δύο χιλιάδες δεκαεπτά χρόνια μετά. Πώς είναι το σπήλαιο των ανθρώπων; Θέλει ο Χριστός όχι μόνο
να γεννηθεί εκεί, αλλά να «κατοικήσει και εμπεριπατήσει». Ζητεί όμως καθαρό σπήλαιο «Μακάριοι οι
καθαροί τη καρδία…».
Στον κόσμο σήμερα υπάρχουν επτά δισεκατομμύρια άνθρωποι. Πέντε δισεκατομμύρια δεν είναι
χριστιανοί. Δύο περίπου δισεκατομμύρια είναι χριστιανοί. Υποτίθεται, ότι ο Χριστός γεννήθηκε,
κατοικεί και εμπεριπατεί στις ψυχές των χριστιανών. Πόσο όμως αυτό είναι γεγονός; Ας εξετάσομε αυτό
στις διάφορες κατηγορίες των ανθρώπων.
Το σπήλαιο –οι καρδιές, οι ψυχές– αρχιερέων, ιερέων, διακόνων, νεωκόρων καί όλων των υπηρετών
της εκκλησίας είναι καθαρό;
Χωρίς αμφιβολία υπάρχουν οι άξιοι, οι καθαροί, οι υπηρέτες της Εκκλησίας. Όταν οι Αρχιερείς δεν
συνεργάζονται όπως π.χ. στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο και σχίζουν τον άρραφο χιτώνα του Χριστού,
έχουν καθαρή καρδιά; Μπορεί να κατοικήσει και εμπεριπατήσει εκεί ο Χριστός; Ο καθαρός; Παρόμοια
ερωτήματα μπορούν να τεθούν για όλους τους άλλους υπηρέτες της Εκκλησίας.
Οι υπηρέτες του λαού – Πρωθυπουργοί, Υπουργοί και Δημόσιοι Υπάλληλοι και μέχρι τον πιο μικρόέχουν καθαρό σπήλαιο; Καθαρή καρδιά; Υπηρετούν τον λαό, ή πίνουν το αίμα του; Είναι χριστιανοί
στην ουσία ή μόνο στο βαπτιστικό τους; Τι οξύμωρο σχήμα! Βαπτισμένος χριστιανός, αλλά άθεος.
Και μετά όλες οι άλλες κατηγορίες των ανθρώπων. Επιστήμονες. Καθηγητές. Επιχειρηματίες. Έχουν
καθαρό σπήλαιο; Υπηρετεί ο καθένας το σκοπό του τίμια;
Να αναφέρομε και ακόμη μία κατηγορία. Αυτοί που ανέλαβαν μόνοι τους να υπηρετούν τον φτωχό,
τον ασθενή, τον έχοντα ανάγκη και βγαίνουν στις τηλεοράσεις και με δάκρυα μιλούν γι’ αυτούς, έχουν
καθαρή καρδιά; Έχουν καθαρό σπήλαιο; Πόσα τοις εκατό απ’ αυτά που συγκεντρώνουν πηγαίνουν
πραγματικά στους φτωχούς και πόσα ξοδεύονται για τους δικούς τους παχυλούς μισθούς και άλλα
πράγματα;
Τα δύο τρίτα (2/3) και πλέον του πληθυσμού της γης, που δεν εγνώρισαν τον Χριστό, μήπως έχουν
καλύτερη μεταχείριση στην τελική και δικαία κρίση, από μερικούς χριστιανούς; «Ο γνους και μη
ποιήσας δαρήσεται πολλάς, ο δε μη γνους και μη ποιήσας, δαρήσεται ολίγας».
Ας αφήσομε όλα αυτά και ας έλθομε σε σένα και σε μένα. Εσύ κι’ εγώ, έχομε καθαρό σπήλαιο;
Καθαρή καρδιά και ψυχή; Στέκεται απ’ έξω ο Χριστός και κρούει την θύρα. Δεν την παραβιάζει.
Περιμένει. Η θύρα μας θα ανοίξει όταν θα είναι καθαρή. Ο Χριστός τότε θα εισέλθει. Θα κατοικήσει
και θα κάνει τον περίπατό Του εκεί. Φανταζόμαστε τη χαρά και την μακαριότητα να γεννάται και να
κατοικεί και να περιπατεί ο Χριστός μέσα στις ψυχές μας και στις καρδιές μας; Και πόση θα είναι αυτή η
χαρά μετά θάνατο στην αιωνιότητα!
Ευλογημένοι μου χριστιανοί, να γιορτάσομε τούτα τα Χριστούγεννα με το Χριστό στο σπήλαιό μας –
την καρδιά μας, την ψυχή μας. Καλά Χριστούγεννα, με τον Χριστό στην καρδιά μας και στην ψυχή μας.
Με αγάπη. Με πίστη. Με υγεία. Με ελεημοσύνη.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΛΙΤΗΣ Κ.Κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2017
________________________________________
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΕΥΣΕΒΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ
ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Θεοτίμητον καί θεοφρουρούμενον Ποίμνιον τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης,
Ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν θά ἑορτάσῃ σύμπας ὁ χριστιανικός κόσμος, καί, μάλιστα, ἡ ἁγιωτάτη Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία μας, τήν ἱερωτάτην, χαρμόσυνον καί ὑπέρλαμπρον Ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, «τήν
Μητρόπολιν τῶν Ἑορτῶν», κατά τόν Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον, Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως,
καί τό «Παιδίον νέον ὁ πρό αἰώνων Θεός ἡμῶν», τό ὁποῖον θά γεννηθῇ, ζητεῖ κατοικίαν, ὅλως
ἰδιαιτέρως σήμερον, διά νά ἐγκατασταθῇ καί ζήσῃ μαζί μας. Ἀς συμμετάσχωμεν εἰς τήν ἀνεκλάλητον
αὐτήν χαράν, καί οὐράνιον εὐλογίαν, τήν ὁποίαν παρέχει εἰς ἡμᾶς ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ὁδός καί ἡ Ζωή, ὁ
Σωτήρ μας Χριστός, καί ἄς προσφέρωμεν εἰς Αὐτόν τήν καρδίαν μας διά κατοικίαν, διά νά ζήσωμεν μαζί
Του αἰώνια καί κεχαριτωμένα, θεοτίμητοι καί θεοφρουρούμενοι, ἀγκαλιάζοντας τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ καί
ἀκούοντες τήν ἀγγελικήν φωνήν νά διακηρύττῃ καί νά δοξολογῇ τόν «Ἤλιον τῆς Δικαιοσύνης»: «Δόξα
ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
Ὁ Θεός τῆς εἰρήνης καί τοῦ ἐλέους, ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, ὁ Ὁποῖος διδάσκει τήν ταπείνωσιν καί τήν
θυσίαν, Αὐτός εἶναι ἡ μοναδική δύναμις καί ἐλπίδα, ἡ ὁποία δύναται νά σταματήσῃ τά μικρά καί μεγάλα
βάσανα τῆς ταλαιπωρημένης κοινωνίας, καί, γενικά, τῆς ἀνθρωπότητος, ἐάν, βεβαίως, ἡ καρδία μας γίνῃ
φάτνη· ἐάν ἡ πίστις μας ἀγγίξῃ τό κράσπεδόν του καί δώσωμεν εἰς Αὐτόν τό χέρι τῆς συμφιλιώσεως
καί τόν σεβάσμιον ἀσπασμόν τῆς μετανοίας· ἐάν ἡμεῖς γίνωμεν φίλοι του, ἀδελφοί του καί ἀκόλουθοί
του εἰς τήν πορείαν τῆς Στρατευομένης Ἐκκλησίας. Ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπό ἡμᾶς, διότι τό «Παιδίον νέον»
ἐπιθυμεῖ σφόδρα νά σωθῇ ὁ ἄνθρωπος καί ποτέ δέν ἐγκαταλείπει αὐτόν.
Διά τόν ἄνθρωπον τό «Παιδίον νέον» εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ὁδός καί ἡ Ζωή. Εἶναι ἑπομένως ἡ λύτρωσις
καί ἡ σωτηρία του. Προσκυνοῦμεν Σε, Χριστέ, Θεέ ἀληθινέ, ἦλθες ἐπί τῆς γῆς καί λαβών σάρκα καί
βάπτισμα αἰτῶν, συνανεστράφεις τοῖς ἀνθρώποις, εὐδοκίαν, εἰρήνην καί σωτηρίαν αὐτοῖς παρεχόμενος.
Χαιρετίζω τό τετιμημένον καί ἀφωσιωμένον τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ Ποίμνιον τῆς
Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, καθώς καί πάντας τούς Ὀρθοδόξους ἡμῶν ἀδελφούς,
ἐν Ἰταλίᾳ καί Μελίτῃ εὑρισκομένους, ἀσπάζομαι τόν σεμνόν καί δημιουργικόν Κλῆρον μας, καθώς καί
τούς Ποιμένας Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας καί Ἐπισκόπους, μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς
Συνελεύσεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
Ἐπί δέ τούτοις, μεταφέρων πρός τόν Κλῆρον καί τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν
καί τάς διαπύρους καί θεοπειθεῖς εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ.
Βαρθολομαίου, εὔχομαι εἰς ἕνα ἕκαστον ἐξ ὑμῶν: «Εὐλογημένος, εἰρηνικός καί αἴσιος κατά πάντα ὁ
Νέος χρόνος 2018»!
Ἐν Βενετίᾳ τῇ 24ῃ Δεκεμβρίου 2017

Με πληροφορίες από ΒΒC, CNN, ΑΠΕ-ΜΠΕ

† Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος

Και το όνομα
αυτού …Austin
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Πες μου το όνομα του παιδιού σου να σου πω ποιος είσαι!
“Γράφει ο Καθηγητής Δόκτωρ Γιώργος
Γκέκας”
Το τι καυγάδες γίνονται και τι παιχνίδια
παίζονται μέσα στις οικογένειες με το
πιο όνομα θα δοθεί σε ένα νεογέννητο
δε λέγεται . Όταν το νέο ζευγάρι θέλει
να ονομάσει το αγοράκι του Ωστιν η το
κοριτσάκι τους Μάντισον και
οι γονείς τους περιμένουν «να
ακούσουν το όνομα τους» ο
ενδοοικογενειακός πόλεμος έχει
κηρυχτεί . Οι νέοι είναι έτοιμοι
να ξεγράψουν τα «σκουριασμένα
μυαλά» και οι γεροί να τους
αποκληρώσουν…
Η λύση? Απλά κρατά το όνομα
Ωστιν και Μαντισον και πρόσθεσε
ένα δεύτερο όνομα του παππού η
της γιαγιάς χωρίς να υπάρχει καμία
πρόθεση ποτέ να φωνάξουν το παΐδι
με το Ελληνικό όνομα . Άσε τους
Οι παππούδες να λένε για την ώρα
τον Ωστιν «Νικολάκη » να τους
περνά ο πόνος και κάποτε θα το
πάρουν απόφαση, αν φυσικά ζήσουν
τόσα χρονιά! Η λύση του δευτέρου
ονόματος είναι πρακτική επίσης
γιατί ο πάπας δεν θα βάφτιζε ποτέ
ένα μωρό Μάντισον. Επομένως
προσθέτοντας το θρησκευτικό
όνομα της γιαγιάς Βασιλικής
βολεύει!
Μία από τις παραδόσεις που κρατά
καλά ακόμα στην σύγχρονη Ελλάδα
είναι τα παιδιά να παίρνουν τα
ονόματά τους από τους παππούδες
τους με προτεραιότητα στον πατέρα.
Άρα το πρώτο παιδί παίρνει το
όνομα του παππού ή της γιαγιάς
από την πλευρά του πατέρα και
το δεύτερο από την πλευρά της
μητέρας. Γι αυτόν το λόγο στις
περισσότερες οικογένειες τα πρώτα
ξαδέλφια έχουν σχεδόν πάντα το
ίδιο όνομα. Βέβαια στην πράξη δεν
είναι τόσο απλά τα πράγματα: οι
παππούδες μπορεί να ζητήσουν να
παρακαμφθούν οι συμπέθεροι για
χίλιους δυο λόγους!
Είμαι σίγουρος πως πολλοί από
εσάς που με διαβάζετε τώρα θα
χαμογελάτε- σίγουρα με πικρό
χαμόγελο- γιατί είτε το έχετε ήδη
ζήσει το σενάριο .
Ξέρω παππούδες που αρνήθηκαν
να παρευρεθούν στην βάπτιση του
εγγονού, εξαιτίας της διαμάχης για
το όνομα. “Αν δεν τη βαφτίσουν
Ευλαμπία δεν θα πάω στη βάπτιση
και δεν θα τους ξαναμιλήσω
ποτέ». Απειλεί η αγία . Η Εγώ το
Κυριάκο τον αγαπώ πιο πολύ γιατί
έχει το όνομα μου» λέει ο παππούς
Ακραίες καταστάσεις και τραγικές.
Ξέρω περιπτώσεις που περιουσιακά
στοιχεία ήταν ο λόγος που το
ζευγάρι δώσουν στο παΐδι το
όνομα της πλούσια γιαγιάς, παππού
η κάποιου θειου. Όλα για τη
κληρονομία...
Στην αρχή νόμιζα ότι αυτά
συμβαίνουν στα χωριά και ότι
στην “πόλη” δεν συναντάς τέτοιες
συμπεριφορές. Δυστυχώς, όμως
συμβαίνει και τις πόλεις επειδή και
αυτοί στη πέλη από χωριό είναι.
Η Εκκλησία ρητώς διατάσσει πως
το όνομα του παιδιού είναι απόφαση
του νονού. Ότι πει ο νονός στην
Εκκλησία Και άδω εχουν υπάρξει
σοβαρές παρεξηγήσεις όταν ο
νονός έδωσε όνομα που δεν είχαν

προσυμφωνήσει οι γονείς !
Λοιπόν, αγαπητοί Έλληνες
ορθόδοξοι , το να τιμάς τον γονιό
σου δίνοντας το όνομά του στο παιδί
σου είναι ένα θέμα παράδοσης και
σεβασμού, το να σκοτώνεσαι όμως
με τον γονιό σου η τα πεθερικά
σου για το όνομα είναι μια μεγάλη
σαχλαμάρα .Εγώ προσωπικά είμαι
υπέρ του παραδοσιακού τρόπου
ονομασίας ενός παιδιού δηλαδή το
παιδί να πάρει το όνομα κάποιου
από την οικογένεια του αρχίζοντας
απ τους παππούδες και γιαγιάδες
αλλά με τη πιθανή συμμέτοχη και
άλλων οικογενειακών ονομάτων,
όπως το όνομα του αγαπητού
θειου/ θειας που «έφυγε»
πρόωρα και ανεπάντεχα. Το να
ακολουθούνται οι παραδόσεις
με αγάπη και σεβασμό μέσα σε
ευχάριστο οικογενειακό κλίμα είναι
ανεκτίμητο .
Υπάρχουν όμως και άλλες επιλογές.
Το όνομα της διπλωματικής λύσης
Όταν κάποιος μπορεί να
δυσαρεστηθεί με την επιλογή του
ονόματος του μωρού, πολλοί γονείς
προσφεύγουν στη διπλωματική
λύση του διπλού ονόματος, ένα
από τη πλευρά της μάμας ένα απ
τη πλευρά του μπαμπά . Καμία
φόρα το διπλωματία διπλό όνομα
προκύπτει απ τη προσπάθεια να
κάνουν ένα κοινό συνηθισμένο
όνομα ασυνήθιστο .
Παράδειγμα το όνομα “Μαρία που
είναι το δημοφιλέστερο γυναικείο
όνομα στη χώρα μας σπάνια πλέον
συναντάται μόνο του: ΜαρίαΚωνσταντίνα = Μαριτινα, Μαρία
Ελένη Μαριλενα κτλ.
Το όνομα της μεγαλοπρέπειας
Το όνομα της μεγαλοπρέπειας
απαιτεί το Κωνσταντίνος και όχι
Κώστας, το Ιωάννα και όχι Γιάννα,
το Ευάγγελος Αναστάσιος, και
σε καμία περίπτωση Βαγγελης η
Τάσος.
Το ονόματα με ιστορία
Τα τελευταία χρόνια αρκετοί γονείς
επιλέγουν ονόματα εμπνευσμένα
από την αρχαία Ελλάδα, που έχουν
ρίζες στην ιστορία και τη μυθολογία
( Ιάσονας, Φίλιππος, Νεφέλη,
Λυδία).
Το άσχετο ουδέτερο όνομα
Απλά το ζευγάρι, για να ησυχάσει
από τις εκατέρωθεν απαιτήσεις των
γονιών, αποφασίζει να ονομάσει
το βλαστάρι του με κάποιο άσχετο
ουδέτερο όνομα για να τελειώνει η
ιστορία .
Ονόματα με σημασία
Μητέρες που είχαν δυσκολία να
συλλάβουν ονομάζουν συχνά τα
παΐδια τους Ζαχαρίας Ιωακείμ,
Άννα η Ελισάβετ από τους μεγάλης
ηλικίας χαρακτήρες της βίβλου.
Ονόματα από ταξίδια
Πολλοί γονείς εμπνευσμένοι από
τα ταξίδια τους δίνουν στα παιδιά
τους ονόματα των αγαπημένων

τους πόλεων. Ελλάδα, Μακεδονία,
Βενετία, Σιένα.
Ονόματα εμπνευσμένα από την
φύση
Φυσιολάτρες και μη γονείς
συχνά επιλέγουν ονόματα όπως
Μαργαρίτα, Μυρτώ, Δάφνη, Χλόη.
Το Όνομα του τάματος
Οι κυρίως θρησκευόμενες
Ελληνίδες καταφεύγουν συχνά σε
τάμα πριν το τοκετό για το πώς θα
ονομάσουν το νεογέννητο «Την
έταξα στη Παναγιά «. Φυσικά ο
καθένας πρέπει να εκπληρώνει
το τάμα του, αλλά άλλοι δεν το
βλέπουν έτσι και αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε πρόβλημα στη σχέση
με τα πεθερικά και τους γονείς που
περιμένουν να ακούσιων το όνομα
τους .Τώρα γιατί να τάξει κανείς το
παΐδι στη Παναγιά όταν μπορούσε
να το τάξει στην Αγία Ειρήνη που
είναι κα το νομά της πεθεράς της?
Τυχαίο? Δεν νομίζω!
Σε μία κοινωνία που δίνει σημασία
στα ονόματα, η «προσεγμένη»
επιλογή μπορεί να επηρεάζει τον
τρόπο που το άτομο σκέφτεται για
τον εαυτό του αλλά και τον τρόπο
που τον βλέπουν οι άλλοι. Πολλοί
γονείς προσπαθούν, με την επιλογή
του ονόματος του παιδιού τους να
βάλουν το πρώτο λιθαράκι στη
δημιουργία της ταυτότητά του
Σύμφωνα με τους ψυχολόγους η
επιλογή του ονόματος μπορεί να
επηρεάσει την ψυχολογία και τον
χαρακτήρα κάποιου με διάφορους
τρόπους: Έχει βρεθεί πως τα

αγόρια με ονόματα που ακούγονται
«κοριτσίστικα έχουν την τάση να
είναι πιο άτακτα, όπως συμβαίνει
με κορίτσια που έχουν ονόματα που
ακούγονται «αγορίστικα». Έχει,
ακόμα, βρεθεί πως κορίτσια με
πιο «θηλυκά» ονόματα επιλέγουν
στο λύκειο και το Πανεπιστήμιο
πιο θεωρητικές σπουδές και
ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ
κορίτσια με πιο «αγορίστικα»
ονόματα τείνουν στις θετικές
επιστήμες.
Το όνομα ενός παιδιού μπορεί,
ακόμα, να μαρτυρήσει το
κοινωνικό-οικονομικό τους
στάτους. Τα παιδιά με πολύ κοινά
ονόματα είναι συνήθως παιδιά
μεσαίων ή χαμηλών κοινωνικών
στρωμάτων, ενώ τα πολύ ιδιαίτερα
ονόματα δίνονται συνήθως από
πιο ευκατάστατους γονείς (χωρίς,
βέβαια, αυτό να είναι απόλυτο).
Τα ονόματα με «φτωχό»
γλωσσολογικό περιεχόμενο
προέρχονται από γονείς χαμηλού
μορφωτικού επιπέδου (π.χ. Βιβή,
Μάκης, Τούλα Σούλα κ.λπ.).
Ένας ακόμα λόγος που το όνομα
μπορεί να επηρεάσει τον χαρακτήρα
του παιδιού έχει να κάνει με τις
προσδοκίες που έχουν οι άλλοι
από αυτό ακούγοντάς του. Για
παράδειγμα, , η κοινωνία μπορεί
να έχει λιγότερες απαιτήσεις από
έναν Μάκη, από έναν Φίλιππο
ή έναν Αριστείδη. Οι άνθρωποι
βγάζουν συνεχώς υποσυνείδητα
συμπεράσματα για τους άλλους.
Ακούγοντας μονό ένα όνομα.
Παράδειγμα το όνομα Μπέσσυ
μπορεί να θυμίζει Μπέσσυ την
αγελάδα και το Ελίζαμπεθ τη

βασίλισσας της Αγγλίας.
Πριν λοιπόν δώσετε στο παιδί σας
ένα όνομα σκεφτείτε τις επιπτώσεις
που αυτό μπορεί να έχει στην
ζωή του. Εδω στο Καναδά πως
ακούγετε και πως μεταφράζεται
στα Αγγλικά είναι σπουδαίο
Σε κάθε περίπτωση, γονείς να
αποφύγουν να αποκαλούν τη
κόρη τους Κιττυ που ίσως να είναι
κατάλληλο για μια στρηπερ αντί για
δικηγόρο όταν το πλήρες όνομα της
είναι Κατερίνα.
Αν το παιδί σας έχει ένα
ασυνήθιστο όνομα, ποθείτε τα φώτα
της δημοσιότητας. όσο πιο σπάνιο
είναι τόσο το καλύτερο Τα ονόματα
που επέλεξαν διασημότητες για
τα παιδιά τους: Apple (Gwyneth
Paltrow), ισως εχουν ένα σκοπο να
προκαλουν συζητηση γυρω απ το
ονοαμα.
Αν επιλέξετε μια διαφορετική
ορθογραφία, τότε τολμάτε να
είστε διαφορετικοί. Ένα τέτοιο
όνομα έχει ο πρωην υπουργός
Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης ο
οποίος ειχε πρόβλημα με τα δύο «ν»
του ονοματος του.
Αν το όνομα του μωρού σας
είναι κάποιου προορισμού, είστε
τολμηροί. Ονόματα που επέλεξαν
διασημότητες για τα παιδιά τους:
Egypt (Alicia Keys και Bono),
Brooklyn (Βικτόρια και ο Ντέιβιντ
Μπέκαμ) .
Αν επιλέξετε ένα οικογενειακό
όνομα είστε συναισθηματικοί. Με
αυτόν τον τρόπο τιμάτε κάποιο
αγαπημένο σας πρόσωπο από
την οικογένεια και κρατάτε τις
παραδόσεις.
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Πανσέτα γεμιστή
Υλικά Συνταγής

Σπέσιαλ καρέ χοιρινό
με το δέρμα του
ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ
Υλικά για 6 - 8 άτομα:
• 1 καρέ χοιρινό*, περίπου 2,2 κιλά, με το κόκαλο και
την πέτσα
Για την άλμη:
• 1½ λίτρο νερό
• 50 γρ. αλάτι ψιλό
• 5 κλωνάρια δεντρολίβανο ή ρίγανη ή 2 κουτ. σούπας
ξερά
• 3 ολόκληρα κλωνάρια μαϊντανό
• 3 δάφνες
• 1 μικρό κρεμμύδι, σε φέτες
• 4 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
• 1 μικρό λεμόνι, σε φέτες
• 2 κουτ. γλυκού κόκκοι πιπεριού

•
•
•
•
•

Για το «άλειμμα»:
• 1/2 κουτ. σούπας ρίγανη ξερή
1 κουτ. σούπας μουστάρδα
4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες
1 κουτ. γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τις πατάτες:
• 1 κιλό πατάτες,
καθαρισμένες και κομμένες
κυδωνάτες
•
70 ml ελαιόλαδο
•
3 κουτ. σούπας
χυμός λεμονιού
•
1 κουτ. σούπας
μουστάρδα
•
1/2 κουτ. σούπας ρίγανη ξερή
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• 1 ενιαίο κομμάτι πανσέτα χοιρινή
(χωρίς κόκκαλο) γύρω στα 2 με 2½
κιλά
• 2 κ.σ ελαιόλαδο
• 4 κ.σ κρέμα βαλσαμικό
• 1 κ.γλ. κοφτό μουστάρδα σε
σκόνη
• 1/2 μικρό πορτοκάλι (χυμό)
• ξύσμα πορτοκαλιού
• αλάτι
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι 2-3
κλαδάκια φρέσκο θυμάρι
• 2-3 κλαδάκια φρέσκο
δεντρολίβανο
• 4 -6 σκελίδες σκόρδο με τη
φλούδα
Για τη γέμιση
• 12 κάστανα βρασμένα
• 12 δαμάσκηνα απυρήνωτα
• 200 γραμ. γραβιέρα (κομμένη σε
μικρά κομμάτια)
Εκτέλεση
• Για την πανσέτα γεμιστή στη
λαδόκολλα, προθερμαίνουμε
το φούρνο στους 220 βαθμούς
C. Ντύνουμε το ταψί με

Μακαρονόπιτα
µε τυριά
Υλικά Συνταγής
• 500 γραμ. μακαρόνια χοντρά
για παστίτσιο
• 200 γραμ. ζαμπόν βραστό
ψιλοκομμένο
• 200 γραμ. κεφαλογραβιέρα
τριμμένη
• 200 γραμ. κασέρι τριμμένο
• 200 γραμ. παρμεζάνα
τριμμένη
• 1 κεσεδάκι γιαούρτι με
χαμηλά λιπαρά
• 4 αυγά
• αλάτι

Διαδικασία:
Αλμη+μαρινάρισμα: Ζεσταίνουμε σε μια κατσαρόλα το νερό (δεν
χρειάζεται να βράσει), ρίχνουμε όλα τα υλικά και ανακατεύουμε να
διαλυθεί το αλάτι. Αφήνουμε να κρυώσει. Βρίσκουμε σκεύος που
να χωράει το καρέ ακριβώς, ώστε να το καλύπτει η άλμη (ένα βαθύ
μπολ) ή σακούλα τροφίμων μέσα στην οποία ψήνουμε φαγητό.
Δένουμε τη μία άκρη της σακούλας, την κλείνουμε με τα ειδικά κλιπ
και βάζουμε μέσα το καρέ. Ρίχνουμε την άλμη (υγρό+στερεά) και
κλείνουμε τη σακούλα. Βάζουμε σε ταψί και αφήνουμε στο ψυγείο,
να μαριναριστεί για 1 βράδυ.
Ψήσιμο: Βγάζουμε το καρέ και το αφήνουμε να στραγγίξει και
να αποκτήσει θερμοκρασία δωματίου για 30 - 40 λεπτά. Το
σκουπίζουμε. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C στη
λειτουργία του αέρα. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε όλα τα
υλικά για τις πατάτες. Σε άλλο μπολ ανακατεύουμε 2 κουτ. σούπας
από το μετρημένο λάδι με όλα τα υλικά για το άλειμμα του κρέατος.
Με ένα μαχαίρι κάνουμε οπές σε διάφορα σημεία και παραχώνουμε
λίγο από το «άλειμμα». Τρίβουμε το κρέας καλά με αλατοπίπερο
και το βάζουμε σε ένα ταψί που να χωράει και τις πατάτες. Το
περιχύνουμε με το υπόλοιπο λάδι και το γέρνουμε με το δέρμα προς
τα πάνω. Ρίχνουμε τις πατάτες γύρω από το κρέας και φουρνίζουμε.
Ψήνουμε για 1 ώρα και 40 λεπτά ή μέχρι να ψηθούν και να ροδίσουν
το κρέας και οι πατάτες.
Αν χρειαστεί, προσθέτουμε ελάχιστο νερό. Αφήνουμε να
«ξεκουραστεί» για 20 λεπτά, κόβουμε το καρέ σε μπριζόλες και
σερβίρουμε.
Αν θέλουμε να φτιάξουμε σάλτσα, βράζουμε τα υγρά του ταψιού με
100 ml ξηρό και 100 ml γλυκό κρασί, 1 κουταλιά μουστάρδα και
200 ml ζωμό, μέχρι να μειωθεί στο μισό και να δέσει.
* Τι είναι το καρέ;
Το καρέ ή το μπριζολίκι είναι οι μπριζόλες από τη σπάλα του
χοιρινού ενωμένες. Κάνουμε εγκαίρως την παραγγελία μας στον
κρεοπώλη και του ζητάμε να «ανοίξει» τις μπιζόλες στη βάση
τους ελαφρώς, χωρίζοντάς τες λίγο, όχι όμως σε βάθος, ώστε να
εξασφαλίσουμε ότι θα ψηθεί σωστά στο εσωτερικό του και ότι θα το
κόψουμε μετά με ευκολία.
www.gastronomos.gr

αλουμινόχαρτο.
• Στην πλευρά της πανσέτας,
που είναι καλυμμένη με το λίπος,
χαράζουμε με κοφτερό μαχαίρι
σε ρόμβους. Αλείφουμε με
ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε.
Αναποδογυρίζουμε την πανσέτα.
• Ανοίγουμε την πανσέτα με
κοφτερό μαχαίρι, ξεδιπλώνοντας
την, για να μεγαλώσει η επιφάνεια
της. Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο,
την κρέμα βαλσαμικό, το χυμό
πορτοκαλιού, το ξύσμα πορτοκαλιού
και αλατοπιπερώνουμε. Έπειτα
αλείφουμε πολύ καλά το κρέας.
Κατά μήκος το γεμίζουμε με
κάστανα, δαμάσκηνα και γραβιέρα
και λίγα φρέσκα μυρωδικά.
Τυλίγουμε σε ρολό. Δένουμε με

σπάγκο ψησίματος.
• Βάζουμε δυο μεγάλα κομμάτια
αλουμινόχαρτο σταυρωτά
στον πάγκο. Ακουμπάμε πάνω
αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.
Ακουμπάμε το ρολό και βάζουμε
τα σκόρδα. Κλείνουμε σφιχτά σε
πακέτο. Βάζουμε το πακέτο με
την πανσέτα στο έτοιμο ταψί, στη
μεσαία σχάρα.
• Χαμηλώνουμε το φούρνο στους
170 βαθμούς C και ψήνουμε για 2
ώρες και 30 λεπτά.
• Μετά το πέρας του ψησίματος
ανοίγουμε το πακέτο. Βάζουμε
την πανσέτα πάνω σε σχάρα, που
έχουμε τοποθετήσει μέσα στο ταψί
και αλείφουμε με κρέμα βαλσαμικό.
Συνεχίζουμε το ψήσιμο για επιπλέον
30 λεπτά.
• Αλείφουμε άλλη μια φορά την
πανσέτα με κρέμα βαλσαμικό κατά
τη διάρκεια του ψησίματος.
• Όπως όλα τα ψητά, μετά το
πέρας του ψησίματος, θέλουν
«ξεκούραση» για 15-20 λεπτά
(ανάλογα με το μέγεθος τους) για να
ανακτήσουν τα υγρά τους.
• Σερβίρουμε με πατάτες φούρνου
και πράσινη σαλάτα.
Με αυτή τη ζουμερή πανσέτα
γεμιστή στο φούρνο, μία σαλάτα και
πατάτες φούρνου.

Λαχανοντολμάδες με ολίγη πανσέτα,
πάπρικα και μαραθόσπορο
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά (για περίπου 35 - 40 τμχ.):
•
1 αφράτο μεγάλο λάχανο
•
300 γρ. ρύζι Καρολίνα Σερρών
•
1 ξερό κρεμμύδι, σε ψιλά καρέ
•
το λευκό και τρυφερό πράσινο μέρος από 6 - 7 φρέσκα
κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
•
2 κουτ. γλυκού μαραθόσπορος, καλά κοπανισμένος (σε
μπαχαράδικα)
•
1/3 μάτσο άνηθος, ψιλοκομμένος, χωρίς τα χοντρά κοτσάνια
•
2 κουτ. γλυκού ξύσμα λεμονιού
•
40 ml χυμός λεμονιού (ή όσο λεμόνι μάς αρέσει)
•
100 γρ. χοιρινή πανσέτα καπνιστή, ψιλοκομμένη
•
1 κουτ. γλυκού πάπρικα καπνιστή
•
1½ λίτρο σπιτικός ζωμός κότας
•
200 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•
50 ml αγουρέλαιο (για το σερβίρισμα)
Διαδικασία:

• φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση
Βράζουμε τα μακαρόνια για
την εύκολη μακαρονόπιτα
χωρίς φύλλο, για 5 λεπτά σε
μπόλικο αλατισμένο νερό. Τα
σουρώνουμε καλά. Σ’ ένα μπολ
ανακατεύουμε όλα τα τριμμένα
τυριά.
Σε στρογγυλό πυρίμαχο σκεύος
28 ή 30 εκ., καλά βουτυρωμένο,
απλώνουμε το 1/3 των
μακαρονιών τοποθετώντας τα
κυκλικά. Πασπαλίζουμε με το
1/3 του μίγματος των τυριών και
το 1/3 του ζαμπόν.
Επαναλαμβάνουμε με το 1/3
των μακαρονιών, το 1/3 των
τυριών και το 1/3 του ζαμπόν.
Καλύπτουμε κυκλικά με τα
υπόλοιπα μακαρόνια και τυριά.
Χτυπάμε το γιαούρτι με
σύρμα σε μπολ, ν’ αφρατέψει
και προσθέτουμε ένα ένα τα
αυγά χτυπώντας τα καλά.
Αλατοπιπερώνουμε και
περιχύνουμε μ’ αυτό τη
μακαρονόπιτα.
Την ψήνουμε σε προθερμασμένο
φούρνο στους 200 βαθμους C,
σε αέρα, για 20 λεπτά. Αφού
κρυώσει ελαφρά την κόβουμε
τρίγωνα κομμάτια σαν τούρτα.
Τη σερβίρουμε με αρωματική
σάλτσα ντομάτας.

Λάχανο: Κόβουμε και αφαιρούμε
το σκληρό «κοτσάνι» από το
λάχανο με ένα μικρό κοφτερό
μαχαίρι. Βγάζουμε και πετάμε
τα εξωτερικά σκληρά φύλλα
του λάχανου και το βάζουμε
σε μια μεγάλη και βαθιά
κατσαρόλα. Ρίχνουμε κρύο
νερό τόσο ώστε να καλύψει
το λάχανο κατά τα 2/3 και το
βάζουμε να ζεματιστεί σε μέτρια φωτιά, για περίπου 20 λεπτά ή μέχρι
να μαλακώσει λίγο. Βγάζουμε το λάχανο προσεκτικά με δύο τρυπητές
κουτάλες και το αφήνουμε σε ένα ταψάκι να κρυώσει, ώστε να μπορούμε
να το «ξεφυλλίσουμε». Αφαιρούμε προσεκτικά ένα-ένα τα φύλλα και τα
ξεχωρίζουμε. Τα πιο μεγάλα και σκληρά θα τα χρησιμοποιήσουμε για να
καλύψουμε τον πάτο της κατσαρόλας.
Γέμιση: Παράλληλα, σε μια ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό λάδι
σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τα κρεμμύδια (ξερό και φρέσκα) με το
μαραθόσπορο για περίπου 2 - 3 λεπτά, μέχρι να χρυσίσουν. Προσθέτουμε
την πανσέτα, το ρύζι, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και συνεχίζουμε
το σοτάρισμα για περίπου άλλα 5 - 6 λεπτά, ανακατεύοντας με μια ξύλινη
κουτάλα, μέχρι να ροδίσει η πανσέτα και να γυαλίσει το ρύζι. Ρίχνουμε
τον άνηθο, το μισό ξύσμα και τη μισή πάπρικα, ανακατεύουμε απαλά και
αποσύρουμε.
Λαχανοντολμάδες: Απλώνουμε κάθε λαχανόφυλλο σε μια επιφάνεια
εργασίας και βάζουμε 1 κουτ. σούπας από τη γέμιση κατά μήκος της μιας
πλευρά του. Τυλίγουμε σε ρολό και διπλώνουμε τις δύο άκρες του προς
τα μέσα, ώστε να εγκλωβίσουμε μέσα τη γέμιση. Επαναλαμβάνουμε τη
διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. (Αν μας περισσέψει γέμιση, τη
μαγειρεύουμε σε ένα κατσαρολάκι με λίγο νερό, για ένα νόστιμο πιλάφι που
θα φάμε αμέσως ή κάποια άλλη στιγμή.)
Σε μια φαρδιά κατσαρόλα τακτοποιούμε τους λαχανοντολμάδες σε 2 ή
3 στρώσεις (ανάλογα με το σκεύος). Περιχύνουμε με το ζωμό, το χυμό
λεμονιού, το υπόλοιπο ελαιόλαδο και συμπληρώνουμε με νερό αν χρειαστεί,
ώστε οι ντολμάδες να είναι καλυμμένοι με τα υγρά κατά τα 2/3. Αν θέλουμε,
καλύπτουμε τους ντολμάδες με ένα πιάτο, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα
μείνουν στη θέση τους κατά το μαγείρεμα. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με
το καπάκι και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να
μαλακώσει το ρύζι και να μελώσει. Αποσύρουμε από τη φωτιά, αφήνουμε
για περίπου 10 λεπτά να κρυώσουν λίγο και να «σταθούν» και τους
σερβίρουμε σε πιατέλα. Σκορπίζουμε το υπόλοιπο ξύσμα και την υπόλοιπη
πάπρικα, περιχύνουμε με το αγουρέλαιο και σερβίρουμε.

www.gastronomos.gr

BC Government Bans Grizzly Bear Professor Michael Cosmopoulos
Hunting Across the Province
Inducted to the Royal Society of
Vancouver, BC – (December 18, 2017) – Coastal First Nations and the Central Coast Bear Working Group are celebrating British Columbia’s announcement to end all grizzly bear hunting in the Great Bear Rainforest and across the
province.
“We want to congratulate the BC government for enacting a grizzly bear hunting ban in Coastal First Nations territories, which is in line with our Indigenous Laws,” said Jessie Housty, a member of the Coastal First Nations Central
Coast Bear Working Group. “We commend British Columbia for taking this important step toward reconciliation.
Today’s announcement means we can now focus more of our energy on building a strong and sustainable coastal
economy.”
The Central Coast Bear Working Group has spent almost a decade working to stop the grizzly hunt in the Great Bear
Rainforest. “Our cultures and economies are tied directly to the health of the ecosystems in our territories. Bears are
an integral part of these ecosystems,” said Housty. “That is why we took the bold step to protect bears in our territories through a tribal ban on trophy hunting in 2012.”
This announcement would not have been possible without the support of many other groups, including BC residents.
“Recent public opinion polls showed that at least 74% of British Columbians are in favour of a total grizzly hunting
ban in the province,” said Patrick Kelly, Board Chair of Coastal First Nations.
Kelly also pointed to a 2012 study by the Center for Responsible Travel, which found visitors to the Great Bear
Rainforest spent 12 times as much money on bear watching as on trophy hunting. “A sustainable economy based on
respect for an ecosystem that includes bears is not only possible but is necessary,” he said. “For the coastal economy
to continue to grow, the key is recognizing the link between economic and ecological sustainability. It is not possible
to achieve one without the other.”
“It’s wonderful to see that BC is taking a stand against grizzly trophy hunting: no meat hunting, no loopholes,” says
Bear Working Group member and Kitasoo/Xai’xais Chief Douglas Neasloss.
Neasloss also said he is looking forward to further discussions with the BC government in 2018. “The Province has
agreed to a Phase 2 approach to talk about the black bear hunt in the Great Bear Rainforest and other issues,” said
Neasloss. “We look forward to working with the Province on wildlife management in our territories.”

SBA Offers Working Capital Loans to Michigan Small
Businesses Following Secretary of Agriculture Disaster Declaration for May Frost and Freeze
ATLANTA - The U.S. Small Business Administration (SBA) announced today that federal Economic Injury Disaster Loans are available to small businesses, small agricultural cooperatives, small businesses engaged in aquaculture and most private nonprofit organizations located in Michigan as a result of the frost and freeze that occurred
from May 7 through May 9, 2017.
This disaster declaration includes the following counties: Calhoun, Clinton, Eaton, Genesee, Hillsdale, Ingham,
Jackson, Livingston, Lenawee, Oakland, Shiawassee, and Washtenaw in Michigan. “When the Secretary of Agriculture issues a disaster declaration to help farmers recover from damages and losses to crops, the Small Business
Administration issues a declaration to eligible entities affected by the same disaster,” said Frank Skaggs, director of
SBA’s Field Operations Center East in Atlanta.
Under this declaration, the SBA’s Economic Injury Disaster Loan program is available to eligible farm-related and
nonfarm-related entities that suffered financial losses as a direct result of this disaster. With the exception of aquaculture enterprises, SBA cannot provide disaster loans to agricultural producers, farmers, or ranchers. Nurseries are
eligible to apply for economic injury disaster loans for losses caused by drought conditions.
The loan amount can be up to $2 million with interest rates of 2.5 percent for private nonprofit organizations and
3.215 percent for small businesses, with terms up to 30 years. The SBA determines eligibility based on the size
of the applicant, type of activity and its financial resources. Loan amounts and terms are set by the SBA and are
based on each applicant’s financial condition. These working capital loans may be used to pay fixed debts, payroll,
accounts payable, and other bills that could have been paid had the disaster not occurred.
The loans are not intended to replace lost sales or profits. Applicants may apply online using the Electronic Loan
Application (ELA) via SBA’s secure website at https://disasterloan.sba.gov/ela. Disaster loan information and
application forms may also be obtained by calling the SBA’s Customer Service Center at 800-659-2955 (800-8778339 for the deaf and hard-of-hearing) or by sending an email to disastercustomerservice@sba.gov.Loan applications can be downloaded from the SBA’s website at www.sba.gov/disaster. Completed applications should be
mailed to: U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort
Worth, TX 76155.
Completed loan applications must be returned to SBA no later than Aug. 21, 2018.
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The Royal Society of Canada became the latest group to recognize University of Missouri–St. Louis (UMSL) Professor Michael
Cosmopoulos for more than 30 years of contributions to the study
of ancient Greek civilization when it inducted him into the society
during a special ceremony on Nov. 24 in Winnipeg, Manitoba.
The Royal Society was established in 1883 as the National Academy
of Arts and Sciences of Canada. Induction to the Royal Society is
the highest honor a scholar can achieve in the arts, humanities, and
sciences in that country.
“Michael B. Cosmopoulos is an internationally known archaeologist
and classicist whose pioneering and multi-disciplinary approaches
have impacted deeply our knowledge of the Classical world,” read
the citation of the Royal Society of Canada. “Through his sophisticated theoretical models and important archaeological excavations, he has developed new ways of understanding Greek religion
(especially the origins of ancient mystery cults) and political history
(especially the emergence of states and social complexity).”
Cosmopoulos, the Hellenic Government-Karakas Foundation Professor of Greek Studies at UMSL, had his first professorship at the
University of Manitoba, where he taught from 1989 to 2001.
“I look upon those years with nostalgia,” said Cosmopoulos, who
was born and raised in Athens and first came to North America to
pursue his doctorate at Washington University in St. Louis in 1985.
“Canadians are wonderful people, warm and hospitable. Winnipeg
was a great city – the snow aside!”
Even after he came to UMSL in 2001, he maintained connections in
America’s northern neighbor, evaluating applications for Canadian
funding agencies, assessing articles for Canadian scholarly publications and training Canadian students in the field.
Cosmopoulos directs the Iklaina Archaeological Project, which is
funded through UMSL’s Greek professorship as well as through
major grants from the National Endowment for the Humanities, the
National Science Foundation and the National Geographic Society.
He also teaches Greek history, culture, religion, technology, archaeology, art, language and mythology and organizes the activities of
the Greek professorship.
The Iklaina site is a palace that dates to the time of the Trojan War,
between 1500 B.C. and 1200 B.C. It’s believed to be one of the sites
mentioned in Homer’s epic poem, The Iliad, as one of the capitals of
the Greek kings who fought in the war.
At Iklaina Cosmopoulos studies the processes of state formation in
the western world.
“It’s an exciting case of mythology overlapping with history and
archaeology,” Cosmopoulos said.
The discoveries that have been made there have transformed what
had previously been believed about ancient Greek history. Cosmopoulos’ work has been featured prominently in the national and
international press, including on PBS and the National Geographic
Channel.
“I can’t say enough about the work that Michael’s done,” said colleague Patti Wright, associate professor of anthropology at UMSL.
“We’ve had a number of students who have gone to his field school
in the summer, and they love the experience. He’s also a prolific
scholar, who’s becoming really well known internationally and bolstering the name of our university in Europe and now in Canada.”
Source: thenationalherald.com
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ολοκλήρωσε τις προτάσεις προς
πιστωτές ο Παναθηναϊκός
Αποφασισμένος ο Ολυμπιακός για Μιραλάς!
Επιμέλεια: Αλέξης Βιρβίλης Δημοσίευση: 06 Ιαν. 2018

Η εντολή από τον Βαγγέλη Μαρινάκη έχει δοθεί εδώ και πολύ
καιρό. Να αποκτηθεί τον Ιανουάριο ο Μιραλάς και τις τελευταίες
ώρες οι “ερυθρόλευκοι”, έχοντας ως σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή,
πιέζουν ασφυκτικά την Έβερτον.
Kανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η κατάληξη της συγκεκριμένης
υπόθεσης. Κανένας δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι ο
Μιραλάς θα ξαναντυθεί στα κόκκινα.
Μπορεί να ειπωθεί όμως με σιγουριά ότι ο Ολυμπιακός έχει
ενεργοποιηθεί τις τελευταίες ώρες για τα καλά με τον Κέβιν και
αυτό έχει να κάνει με την εντολή που έχει δώσει ο Βαγγέλης
Μαρινάκης στους συνεργάτες του να τελειώσουν τη μεταγραφή!
Μέχρι στιγμής η Γουέστ Χαμ δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση
για τον Βέλγο άσο. Η Γαλατασαράι από την πλευρά της διατηρεί μία
στάση αναμονής. Ναι μεν φαίνεται ότι αποσύρθηκε οριστικά, αλλά
στην Τουρκία επιμένουν ότι θα επανέλθει.

Για τη σωτηρία του συλλόγου
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 05/01/2018
Το πλάνο σωτηρίας που έχει
αποφασιστεί ακολουθεί η
ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία
ολοκλήρωσε την αποστολή
σε όλους του πιστωτές των
προτάσεων οικονομικής
διαχείρισης.

Η ανακοίνωση του «τριφυλλιού»
αναφέρει:
«Στο πλαίσιο των ενεργειών
υλοποίησης του πλάνου
οικονομικής εξυγίανσής της, η
ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχαριστεί
τους συνεργάτες που ανταποκρίθηκαν στις προσκλήσεις ενημέρωσης (οι οποίες πραγματοποιήθηκαν
σε Ζυρίχη και Αθήνα) αλλά και όλους τους συνεργάτες που δεν κατάφεραν να παρευρεθούν.
Η διοίκηση της ΠΑΕ, με γνώμονα την ισότιμη διαχείριση όλων των συνεργατών της, ενημερώνει
ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την αποστολή προτάσεων οικονομικής διαχείρισης σε αυτούς.
Ο Παναθηναϊκός προχωρά στην εφαρμογή του πλάνου διασφάλισης της βιωσιμότητάς του,
προσδοκώντας στη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών».
Πηγή: Η Καθημερινή

Φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Γκαρσία
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/01/2018

Οι Άγγλοι συνεχίζουν τον... χαβά τους. Σύμφωνα με κάποιες πηγές
ζητούν 8 εκατομμύρια, σύμφωνα με κάποιες άλλες απαιτούν 10!
Γράφτηκε στην Αγγλία ότι στο τέλος θα ρίξουν τις απαιτήσεις τους
στα 5εκ. ευρώ.

Ξεκινάει και επίσημα στον
Ολυμπιακό η εποχή του Οσκαρ
Γκαρθία. Οι «ερυθρόλευκοι»
ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή,
τον Ισπανό τεχνικό, ως τον
αντικαταστάτη του Τάκη Λεμονή
στο πάγκο της ομάδας και το
απόγευμα του Σαββάτου ο
44χρονος αναμένεται στην Αθήνα,
μαζί με το προπονητικό επιτελείο
του.

Η ουσία είναι ότι η αίσθηση που επικρατεί πλέον στο Νησί είναι ότι
ο Μιραλάς πιέζει πολύ και ταυτόχρονα πιέζει και ο Ολυμπιακός! Οι
“ερυθρόλευκοι” έχουν γίνει πολύ “ενοχλητικοί” προς την Έβερτον.
Το θέμα του Μιραλάς, είτε θετικά, είτε αρνητικά, φαίνεται ότι
θα τραβήξει, ότι θα φτάσει εώς το τελευταίο δεκαήμερο του
Ιανουαρίου.

Μαζί με τον Γκαρθία ταξιδεύουν
ο Αντόνιο Πούτσε Βιθέντε, ο
Ρούμπεν Μαρτίνες Καμπαγέρο
(ο οποίος ανέβασε και τη σχετική
φωτογραφία από την πτήση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram) και ο γυμναστής Ενρίκε
Σανς, οι οποίοι έχουν ήδη συνεργαστεί μαζί του στη Σεντ Ετιέν.

Το σημαντικό ωστόσο είναι ότι πλέον το παραδέχονται στην Αγγλία
ότι ο Ολυμπιακός έχει τύχη να τον ντύσει στα “ερυθρόλευκα”.
Δεν βγάζουν πλέον την απαισιοδοξία που έβγαζαν πριν από τα
Χριστούγεννα, όταν δεν είχαν τους Πειραιώτες ούτε καν σε ρόλο
αουτσάιντερ, αλλά ακόμα πιο χαμηλά.

Ο Ισπανός προπονητής και οι βοηθοί του θα ταξιδέψουν αύριο στη Λάρισα, προκειμένου να
παρακολουθήσουν την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την τοπική ομάδα στις 19.30, για
την 16η αγωνιστική της Super League.

Την ίδια στιγμή στο Λίβερπουλ γνωρίζουν ότι ο Μιραλάς πιέζει την
Έβερτον να τον αφήσει να πάει στον Ολυμπιακό. Λέγεται ότι μία
τέτοια κουβέντα έγινε ξανά τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις δύο
πλευρές.

Ο τεχνικός της Έβερτον, Σαμ Αλαρντάις από την πλευρά του είπε
ότι “εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε δανεικό κανέναν παίκτη μας”
και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα αν ο
Μιραλάς μείνει στο τέλος στην... εξέδρα του “Goodison Park”, αν
δεν ικανοποιηθεί οικονομικά ο σύλλογος!
Αλλάζουν όμως αυτά σε μία μεταγραφική περίοδο. Και μπορούν
να αλλάξουν από μέρα σε μέρα. Οπότε, υπομονή και τίποτε άλλο.
Η εντολή από τον Μαρινάκη έχει δοθεί και ο Ολυμπιακός δίνει
τεράστια μάχη στην Αγγλία, με κάποια σημάδια αισιοδοξίας να
υπάρχουν πλέον στον ορίζοντα.

Πηγή: Η Καθημερινή

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Στούς φίλους
και συνδρομητές
της “ΓΝΩΜΗΣ” για
την αποστολή της συνδομής
τους χάρη στην οποία
συνεχίζουμε να
την κυκλοφορούμε.

3625 West 4th Avenue | Vancouver BC | V6R1P2
www.hellenichousing.ca

December 2017

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
HELLENIC HOUSING SOCIETY OF BC
Dear Members and Friends:
Please join us for the Annual General Meeting of the Hellenic Housing Society of B.C.
which will conclude with the annual Christmas Party where food and soft drinks will be
served.

ANNUAL GENERAL MEETING
THURSDAY, JANUARY 11TH, 2018 at 6:00PM
(Registration at 5:15 pm)

Peter Byrne/PA via AP

In the amenity room at
3625 West 4th Avenue, Vancouver, BC V6R 1P2
Please join us for the Annual Holiday Party which will occur after our meeting

(approx 7pm) - We will enjoy food and music, and cut a Vasilopita along with an Agiasmo

The agenda for the meeting will consist of a presentation of our activities for the past
year, a summary of our annual financial report (copies of the report will be available at
the meeting), and Board elections. We will also discuss any new business concerning
our Society brought up by the membership.
We invite you to come, bring a friend, and participate in the effort to improve our
community by providing the best non-profit housing that we can. We are always in need
of volunteers to be on the Board or to help on Committees. Membership costs only $10.
Yours sincerely,
MEMBERS OF THE BOARD:
Demitri Douzenis
Leesa Letnick
Bill Rapanos
Harry Killas
Bob Kritharis

George Nicolaou
Joanna Nasiopoulos
Anastasia Mirras
Chrissa Karathanassi

HERE’S A GREAT MOOSE STORY
When this moose was quite young; he lost his mother too soon.
The Fish and Game brought him to Wendall and Debbie. They asked
them to raise him to a safe age and then turn him loose again.
So they bottle fed and took care of him; after a while they put him
with their cows. They named him Buddy.
Last Spring when he was a year old ... it was time to turn him back
into the wild. They opened the gate and off he went.
He stayed away all summer; then in the fall he came back to be
with the cows.
He probably thinks he is a cow. Everyone was happy to see him
and he is quite friendly. He loves honey buns and will eat them right
out of your mouth.
Wendall and Debbie live right up in the mountains so it came time to
bring the cows down.
Well the moose was lonely all by himself so he headed down to find
another heard of cows to hang with.
The neighbors called about a week later and asked Wendall to please
come and get his Moose. So he headed out with a honey bun, bucket
of grain and the horse trailer and brought him back home.
The moose is free to go anytime he wants but is choosing to stay put
for now.
Surely, come spring he will start to feel a bit like a male Moose and
take off... but for now, he is happy.
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Ο Τοτός έπινε νερό σε μια
βρύση στην πλατεία ενός χωριού
και από πίσω του στεκόταν ένας
Άγγλος που περίμενε πολύ ώρα
για να πιει λίγο νερό.
-Ο Άγγλος άρχισε επίμονα
να λέει στον Τοτό: “please,
please!!!”
Και ο Τοτός γυρνώντας
νευριασμένος του απαντά:
- Πλύσ (ου) εσύ, εγώ καθαρός
είμαι!!
***
Εξετάζει η δασκάλα των
αγγλικών τον αδιάβαστο Τοτό :
– Τοτέ πες μας τι σημαίνει η
φράση : ”I don’t know”.
– Δεν ξέρω, κυρία!
***
Ένας δικαστής που εκδίκαζε
μια υπόθεση λίγο τις διακοπές
των Χριστουγέννων, ρωτάει τον
κατηγορούμενο :
– “Γιατί βρίσκεσαι εδώ;”
“Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς
τα Χριστουγεννιάτικα δώρα!”
απαντάει εκείνος.
Αυτό δεν είναι ποινικό
αδίκημα”, λέει ο δικαστής,
“πόσο πιο νωρίς ψωνίσατε;”
– “Λίγο πριν ανοίξει το
κατάστημα…”, του απαντάει ο
κατηγορούμενος.
***
Γιατί οι Πόντιοι έβαλαν δύο
φλουριά φέτος στην βασιλόπιτα;
Γιατί πέρυσι είχαν τζάκποτ!
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Δυο συνεργάτες συζητούν στο
γραφείο
-Βρε Γιάννη, ακόμη εδώ είσαι;
δεν πηγές στην κηδεία της
πεθεράς σου;
-Πρώτα η δουλειά και... μετά η
διασκέδαση.
ΠΑΜΕ ΤΣΙΡΚΟ
Λένε οι γονείς στον Τοτό :
– Τι λες Τοτέ, πάμε μια βόλτα
στο τσίρκο;
– Γιατί να κάνουν τον κόπο;
Όποιος θέλει να σας δει, ας
έρθει εδώ!

Τι συνέβη Χάϊδω
Ένας βλάχος έστειλε τη γυναίκα
του στο περίπτερο να του
αγοράσει τσιγάρα, όμως εκείνη
δεν ξαναγύρισε. Ύστερα από
δύο μέρες, ο βλάχος βλέπει τη
γυναίκα του να επιστρέφει στο
μαντρί με ξεσκισμένα τα ρούχα
της, τα μαλλιά της ανακατεμένα.
– Τι συνέβη Χάϊδω; Ανησύχησα
πολύ! της λέει.
– Που να στα λέω Μήτσο μου!
Μόλις γύριζα από το περίπτερο
του χωριού, μου επιτέθηκαν
τρεις Αλβανοί, με έβαλαν κάτω
και με βiαζαν για τρεις ημέρες!
– Για στάσου Χάϊδω, εσύ λείπεις
2 μέρες.
– Ναι Μήτσο μου, το ξέρω,
αλλά θα πάω και αύριο…

Άργησε να γυρίσει
Ο πατέρας του Τοτού έφερε
στο σπίτι ένα ρομπότ που όταν
έλεγες ψέματα σε χαστούκιζε.
Μια μέρα, ο Τοτός γύρισε αργά
στο σπίτι από το φροντιστήριο
και ο πατέρας του τον ρώτησε:
– Γιε μου, γιατί άργησες να
γυρίσεις; Ο Τοτός απάντησε :
– Μας έβαλαν ένα διαγώνισμα

και κάτσαμε παραπάνω στο
φροντιστήριο.
Τότε το ρομπότ έρχεται και του
έριξε ένα χαστούκι. Ο πατέρας
του τού λέει:
– Τοτέ, αυτό το ρομπότ είναι
ειδικό να διακρίνει τα ψέματα
και χαστουκίζει όποιον λέει
ψέμματα. Γιατί άργησες λοιπόν;
– Α, μπαμπά πήγα σε μια ταινία,
απάντησε ο Τοτός.
– Ποιά ταινία;
– Στις… Αμέσως ο Τοτός
άρπαξε άλλο ένα χαστούκι.
Συγγνώμη μπαμπά, πήγα σε
πονηρή ταινία.
– Ντροπή σου γιέ μου, εγώ όταν
ήμουν στην ηλικία σου, ποτέ
δεν έβλεπα τέτοιες ταινίες και
δεν συμπεριφερόμουν άσχημα.
Αμέσως ο πατέρας αρπάζει κι
αυτός ένα γερό χαστούκι από το
ρομπότ.
Η μητέρα του, που άκουσε την
τελευταία πρόταση, ξεπρόβαλε
από την κουζίνα και είπε
ειρωνικά:
– Ε, έτσι κι αλλιώς δικός σου
γιός είναι. Τότε το ρομπότ
γυρίζει και της ρίχνει ένα
ξεγυρισμένο χαστούκι!

Ζευγάρι νάνων
Ένα ζευγάρι βρίσκεται σε ένα
ξενοδοχείο για το μήνα του
μέλιτος.
Στο διπλανό δωμάτιο μένει ένα
ζευγάρι νάνων.
Το πρώτο βράδυ πάει ο άντρας
στη γυναίκα του και της λέει :
– Γυναίκα, θα κάνουμε κάτι
σήμερα το βράδυ;
– Δεν μπορώ σήμερα είμαι
κουρασμένη, του απαντά εκείνη.
– Έϊ ωπ…, Έϊ ωπ…, ακούγονται
όλο το βράδυ από δίπλα οι
νάνοι.
Τρελάθηκε εκείνος αλλά τι να
κάνει.Την επόμενη ημέρα την
ξαναρωτάει :
– Γυναίκα, θα κάνουμε σήμερα
τρελίτσες;
– Δεν γίνεται σήμερα είμαι
κουρασμένη. Αστο για αύριο…,
ξαναλέει εκείνη
– Έϊ ωπ, εϊ ωπ…, ξανάκαναν
από δίπλα οι νάνοι.
Τα παίρνει στο κρανίο πάει
στο μπαρ και αρχίζει να πίνει.
Κάποια στιγμή εμφανίζεται ο
νάνος από δίπλα.
Γνωρίζονται και σε μια φάση
του λέει :
– Εμένα η γυναία μου δεν θέλει
με τίποτε να κάνουμε έρωτα.
Αλλά από αυτά που ακούω εσείς
καλά περνάτε!
– Τι καλά μωρέ, που κάθε μέρα
προσπαθούμε να ανέβουμε το
κρεβάτι, απαντάει ο νάνος

Στο μπαλκόνι
Προχωράει κάποιος στο δρόμο
και βλέπει σε μια πολυκατοικία
στο μπαλκόνι του τρίτου
ορόφου, μια γυναίκα να
κρατιέται από τα κάγκελα και
από πάνω της κάποιον να τη
σπρώχνει.
– Τι κάνεις άνθρωπε μου εκεί!
Θα σκοτωθεί η γυναίκα! του
φωνάζει.
– Δεν είναι η γυναίκα μου ρε
φίλε, η πεθερά μου είναι!
– Α τη ρουφιάνα, πως
γαντζώθηκε έτσι πάνω στα
κάγκελα!

Ο απατημένος σύζυγος
Ήταν ένα ζευγάρι στο οποίο η

γυναίκα απατούσε τον άντρα
της.
Μια μέρα ενώ αυτή με τον
εραστή της ήταν στο σπίτι της
επέστρεψε απρόσμενα ο άντρας
της.
Αυτή ακούγοντάς τον στην
πόρτα πετάχτηκε από το κρεβάτι
τρομαγμένη και έριξε πάνω στον
εραστή της μια σακούλα αλεύρι
και του είπε :
– Μην κουνηθείς και κάνε το
άγαλμα!
Αυτός μένει ακίνητος.
Μπαίνοντας ο σύζυγος
αντίκρισε το άγαλμα και άρχισε
να φωνάζει:
– Ατιμη μοιχαλίδα! Με απατάς;;;
Η γυναίκα του τον καθησυχάζει
λεγοντάς του :
– Όχι αντρούλη μου δεν είναι
αυτό που νομίζεις! Είναι ένα
άγαλμα, σαν εκείνο που έχουν
οι φίλοι μας οι Παπαδόπουλοι.
Γιατί αυτοί είναι καλύτεροι από
μας;
Ο σύζυγος δείχνει να την
πιστεύει. Την νύχτα όμως, όταν
κοιμήθηκε η γυναίκα του αυτός
σηκώθηκε, πήγε στην κουζίνα
γέμισε ένα πιάτο με διάφορα
μεζεδάκια, τον πήγε μπροστά
στο άγαλμα και του είπε:
– Φίλε φάε τίποτα, γιατί και
μένα τέσσερις ημέρες στους
Παπαδόπουλους με έκοψε η
πείνα!

Η γυναίκα και ο ψαράς
Σε μια λίμνη, ένας άντρας
βλέπει τη γυναίκα του να
πνίγεται και μη γνωρίζοντας
κολύμπι, βάζει τις φωνές.
Τρέχοντας καταφτάνει ένας
ψαράς.
– Σε παρακαλώ, του λέει,
πνίγεται η γυναίκα μου και
δεν γνωρίζω κολύμπι. Εάν την
σώσεις θα σου δώσω 200 ευρώ.
Βουτάει ο ψαράς φτάνει τη
γυναίκα και καταφέρνει τη
βγάλει έξω.
Μετά πάει στον άντρα και του
λέει :
– Που είναι τα 200 ευρώ που
μου χρωστάς;
– Κοίτα να δεις, του λέει ο
άντρας, όταν την είδα, νόμισα
ότι ήταν η γυναίκα μου αλλά
τελικά ήταν η πεθερά μου…
– Να πάρει! λέει ο ψαράς, πόσα
σου χρωστάω τώρα;

Καλεί έναν υδραυλικό
Σπάει κάποιος σωλήνας στο
σπίτι ενός γιατρού, οπότε ο
γιατρός καλεί έναν υδραυλικό.
Βρίσκει κάποιον και αφού
διορθώνει τη ζημιά, του ζητάει
100 ευρώ.
Ο γιατρός τότε του λέει :
– Τι λες ρε παιδί μου; Εγώ που
είμαι γιατρός και δεν βγάζω
τόσα πολλά σε τόση λίγη ώρα.
Και ο υδραυλικός του απαντάει:
– Γιατί τα έβγαζα εγώ, όταν
ήμουν γιατρός;
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Το Συμβούλιο της Κοινοτητάς μας
εύχεται σε όλους τους ομογενεις της παροικίας
Μέλη της Κοινότητας μας

Φίλους, Δωρητές και Εθελοντές

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ

Για δεύτερη κατά σειρά χρονιά η οικογένεια του κ. Κώστα και Γιώργου Ντοκολα

(Ocean Park VILLAGE PUB) 12822 16 Ave, Surrey, Phone: (604) 536-9654 και
OP. CLASSIC PIZZA

15-3189 King George Blvd, Surrey

604-536-1233

Προσέφερε στην κοινότητα οικονομική δωρεά για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν.

Με τη δωρεά αφτη η κοινότητα μας κατάφερε πάλι να προσφέρει μια βραδιά εξαιρετική και να
εξασφαλίσει την ευχαρίστηση του κόσμου, στο Φαγητό, Κέφι και Γλέντι.

Και όχι μόνο

Να εξασφάλισει ένα σεβαστο οικονομικό ποσο για το ταμείο της κοινότητας μας,
For the second straight year the families of Mr. Kosta and George Dokolas with OCEAN PARK VILLAGE
PUB (address) and OCEAN PARK CLASSIC PIZZA (address) graciously donated the dinner for our annual
New Year's Eve Celebration. Their generosity allowed our community to once again deliver a sensational
evening with great food, fun and dance for our members. This gracious gift means the community once
again benefits. Thank you Dokolas families.

Τα Νέα

Της Κοινότητας του Σουρρευ

Στις 14 Ιανουάριου η κοινότητα μας με τη βοήθεια μιας ομάδας γυναικών του Βανκούβερ θα προσφέρει
Μεσημεριανό γεύμα (Fundraising Luncheon) $20.00 Στον άγιο Γεωργιο στη μεγαλη αιθουσα

4500 Arbutus st.

Προσκαλούμε όλους όσους μπορούν να παραβρεθούν και να ενισχύσουν οικονομικά την κοινότητα μας.
On January 14 after church service in the big hall of St. George "Women with a Mission" have organized
a fund raising lunch with proceeds to benefit Sts. Constantine and Helens Greek Orthodox Community of
Surrey. We invite all who can attend to please come and support this exceptional endeavour. Tickets will
be available at the door or from the Ladies of PHILOPTOHOS of Surrey. We thank you for your support.

Στις 28 Ιανουαρίου Κυριακή και ώρα 6 μμ. η κοινότητα μας θα έχει τον ετήσιο χορό των μελών της.

On Sunday, January 28 at 6:00 pm in the hall of our community we will be holding our annual
membership dinner dance. Please come enjoy some great food, dance and re new or become a new
member of our community.
Στις 17 Φεβρουάριου ο σύλλογος ΟΜΗΡΟΣ σας καλεί στον ετήσιο αποκριάτικο χορό στον Άγιο Νικόλαο
Πέρυσι η ίδια εκδήλωση είχε τρομερή επιτυχία και εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ο σύλλογος δώρισέ και
θα Δωρίσει και φέτος τα κέρδη τις εκδήλωσης στην κοινότητα μας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του Συλλόγου Όμηρος για τη συμπαράστασή τους.
On February 17 the Omeros Association of BC invites you to their annual Apokries Dinner Dance which
will be held at Sts. Nicholas and Demetrios. Last year this event was such a tremendous success and it
should be noted that the Omeros Association donated all its proceeds to Sts. Constantine and Helen.
They are pledging to donate the proceeds of this year's dance to our community once again. We Thank
the Board of Directors as well as all the members of the Omeros Association for their constant and
gracious support. Please save the date and make every effort to attend.
13181 96 Surrey BC.604-496-5099 www.greekorthodoxsurrey.com email. office@greekorthodoxsurrey.com

Tα Κάλαντα της Παμμακεδονικής στη Ντάνφορθ…

Σας εύχομαι ολόψυχα
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υγεία, οικογενειακή ευημερία και δημιουργικό πνεύμα

Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου
π. Πρόεδρος ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Ο

ι κυρίες της Παμμακεδονικής
Οργάνωσης και μέλη του
Δ. Συμβουλίου, έψαλαν τα
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα στις διάφορες
επιχειρήσεις επί της Ντάνφορθ. Η αρχή
της εκδήλωσης άρχισε από το Πολιτιστικό
Κέντρο της οργάνωσης και το εστιατόριο
ΜΕΓΑΣ για να καταλήξει στην πλατεία
Μέγας Αλέξανδρος στη γωνία Λόγκαν και
Ντάνφορθ.
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες και τα Δ.
Συμβούλια της Παμμακεδονικής μετέβησαν
στην οικία του προέδρου κ. Δημ. Κάρα,
όπου με τη σύζυγό του Πέγκυ, ετοίμασαν
την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή
πλούσια σε φαγητό και ποτό…
Πήτερ Γαλιάτσος

Don Bain
Season’s Greetings Gus!

Αγαπητοί συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
Ευχόμασθε να θυμόσασθε ότι
η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και
θα υπάρχει!!!
Η ιέρεια των Δελφών που
εδώ και 22 αιώνες έδωσε τον
χρησμό, επιβεβαιώνεται στο
ακέραιο:
«Ασκός κλυδωνιζόμενος,
μηδεπώποτε βυθιζόμενος!!!»
Ρωμαίοι ήρθαν, Γότθοι ήρθαν,
Άβαροι ήρθαν, Φράγκοι ήρθαν,
Τούρκοι ήρθαν, Άραβες ήρθαν, Γερμανοί ήρθαν, «Σύμμαχοι ήρθαν», προδότες
ήρθαν, χρεωκοπίες ήρθαν, μνημόνια ήρθαν... αλλά ο ασκός, σε πείσμα όλων αυτών
και πολλών άλλων εχθρών του Έθνους των Ελλήνων,
«ΜΗΔΕΠΩΠΟΤΕ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ!!!»
Χρόνια πολλά στον απανταχού ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ!!!
*************
Για την ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «Ε.ΛΑ.Σ»
ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Οδυσσέας Τηλιγάδας
Στέργιος Σμυρλής
Δημήτρης Βόγγολης
210 3250220
6944325056
6944357378

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

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί και ευχόμαστε καλά ταξίδεια το 2018.

12

Δεκέμβριος 2017
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΚΕΛΑ τ.Ε. και του MEBP sf.
Ο πρόεδρος ANT. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ-BREDIMAS
ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΟΥΡΚΙΑ : ΟΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ του Τ.
EΡΔOΓAN.

Περί τίνος πρόκειται. Στις 7 et 8
Δεκεμβρίου ο τούρκος Πρόεδρος
T. EΡΔΟΓAN, πραγματοποίησε
μια επίσημη επίσκεψη στην
ΕΛΛΑΔΑ ως προσκεκλημένος του
έλληνα Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
και της ελληνικής Κυβέρνησης του
πρωθυπουργού A. TΣΙΠΡA, κατόπιν
επιμονής (λέει) της τουρκικής
πλευράς. Αυτή η επίσημη επίσκεψης
που προετοιμαζόταν από πριν
σχεδόν ένα χρόνο, είναι σημαντική
και έγινε 63 χρόνια μετά από την
αντίστοιχη προηγούμενη. Ήταν ένα
σημαντικό γεγονός επειδή η γενική
διεθνής κατάστασης βρίσκεται
σε μια δύσκολη καμπή, αλλά και
επίσης εξ αιτίας της ανυπομονησίας
των μεγάλων δυνάμεων να
δώσουν ένα γρήγορο τέλος στο
θέμα της λύσης του κυπριακού
με το ΄΄προ-σχέδιο ΝΟΥΛΑΝ΄΄
για την ΚΥΠΡΟ. Πράγματι,
επιπλέον των μεγάλων εντάσεων
που προέκυψαν στην Άπω, Μέση
και Εγγύς Ανατολή, δεν πρέπει να
ξεχνούμε ότι οι 3 αυτές γειτονικές
χώρες ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ και
ΤΟΥΡΚΙΑ είναι σε συνεχή δυνητικά
επικίνδυνη εμπόλεμη κατάσταση
(οι στρατιωτικές παραβιάσεις από
την ΤΟΥΡΚΙΑ κατά της ΕΛΛΑΔΟΣ
στο Αιγαίο είναι καθημερινές και
βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι ο
στρατός της ΤΟΥΡΚΙΑΣ κατέχει
από το 1974 το 38% του εδάφους
της Δημοκρατίας της ΚΥΠΡΟΥ.
Αφ ετέρου, οι εσωτερικές
κοινωνικο-πολιτικές καταστάσεις
στην ΕΛΛΑΔΑ και την ΤΟΥΡΚΙΑ
είναι έτοιμες να εκραγούν :
- 1- στην ΕΛΛΑΔΑ η οικονομική
και κοινωνική κρίση δημιούργησε
ένα κράτος- κοινωνία σε
καταστροφική κατατάσταση,
χωρίς δυνάμεις και πολύ ασθενές,
αφού ο εθνικός στρατιωτικός
προϋπολογισμός εμειώθει κατά
≈50% περίπου, -2- στην TΟΥΡΚΙΑ
η κατάστασης είναι διπλά προεπαναστατικά έκρυθμη εξ αιτίας
του περυσινού πραξικοπήματος και
του εμφυλίου για την ανεξαρτησία
του ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ. Επιπλέον,
ο τούρκικος στρατός είναι
ενεργοποιημένος σε ανοιχτό πόλεμο
σε διάφορα μέτωπα εκτός των
συνόρων της, στη ΣΥΡΙΑ, στο ΙΡΑΚ
αλλά και αλλού. Να μην ξεχνάμε
ότι η ΤΟΥΡΚΙΑ προεδρεύει της
ένωσης όλων των μουσουλμανικών
κρατών, αλλά και ότι η ΤΟΥΡΚΙΑ
με επιμονή διεκδικεί προ πολλού
την αναγνώριση μιας νέας διεθνούς
αναβάθμισης προς όφελός της,
αναφορι-κά στην προσπάθειά της να
δημιουργήσει το «μεγάλο τούρκικο
τόξο (TΣIΛEΡ-OZAΛ) από ι) την
αναθεώρηση της συνθήκης της
ΛΩΖΑΝΗΣ («ξεκλείδωμα των
συνόρων της TOYΡΚΙΑΣ»),
ιι) την απελευθέρωσή της από τις
κατηγορίες για τις 3 γενοκτονίες
κατά των Αρμενίων, κατά των
Ελλήνων (της Μικράς Ασίας και του
Πόντου) και κατά των Κούρδων,
γενοκτονίες οι οποίες την σημαδεύουν προκαλόντας τον διεθνή
αποτροπαιασμό και την καταδικάζουν στα μάτια της παγκόσμιας
ιστορίας. Να σημειωθεί ότι κατά την
διάρκεια των τελευταίων 4 μηνών,
οι διεθνείς εξελίξεις επιδυνώθηκαν
πάρα πολύ σοβαρά εξ αιτίας της
κρίσης <> στην Άπω Ανατολή,
αλλά επίσης εξ αιτίας της συνέχισης
δίχως τέλος των τοπικών πολέμων
στην Εγγύς και Μέση Ανατολή,
των φυγόκεντρων τάσεων τραπεζοοικονομικής γκρίνιας που φθείρουν
την ΕΕ, όπως και της προ ολίγων
ημερών απόφαση των ΗΠΑ να
αναγνωρίσουν την ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
ως πρωτεύουσα του ΙΣΡΑΗΛ.
Είναι οφθαλμοφανές ότι μέσα
σε αυτό το αναβράζων γιγάντιο
διεθνές πλαίσιο που ξεπερνά κατά
πολύ την θέση και τον ρόλο της
ΕΛΛΑΔΑΣ, η εν λόγω επίσκεψης

του Τ. ΕΡΔΟΓΑΝ, που τόσο
πρόχειρα προετοιμάστηκε, χωρίς
βεληνεκές και καμιά στρατηγική
προοπτική (εάν αναφερόμαστε στα
καταστροφικά της αποτελέσματα),
όχι μόνον δεν υφίστατο εξ αρχής
και δεν ήταν αναγκαία, αλλά και
επιπλέον, και από την πολιτική
και κυρίως από την στρατηγική
άποψη, θα έπρεπε να μην είχε
καν προγραμματιστεί και να είχε
διπλωματικά παρεμπευθεί, sine die,
στο απότερο μέλλον των ελληνικών
καλένδων. Εξ άλλου, οι προ ολίγων
εβδομάδων-μηνών επισκέψεις
πολλών τούρκων επισήμων στην
ΕΛΛΑΔΑ είχαν δημιουργήσει
πολλές σημαντικά προκλητικές και
ανθελληνικές εκδηλώσεις, πράγμα
που ήταν ένας κακός οιωνός για την
κυρίως επίσκεψη του Τ. ΕΡΔΟΓΑΝ
που θα ακολουθούσε. [Εξ άλλου
είχε ήδη ανακοινώσει μέσω τρίτων
ότι θα μιλούσε για την αναθεώρηση
της συνθήκης της ΛΩΖΑΝΗΣ
διεκδικόντας με υπονοούμενα
την «de facto αναθεώρησή της με
πιθανές συρράξεις à la ATTIΛA»
στο Αιγαίο γενικά για την επίτευξη
του σκοπού του : μην γελάτε χαζά
!, θα ήταν παιδαριώδες!, γιατί
θα αρκούσε να στείλει σε μια
πρώτη φάση ≈300.000 πρόσφυγες
μουσουλμάνους στην ΕΛΛΑΔΑ
για να αποδιοργανώσει όλα τα
νησιά του Αιγαίου και να πνίξει τον
ελληνικό τοπικό πληθυσμό μέσα
σε αυτή την πλυμήρα και μέσα σε
αυτό τον πανικό-χάος να στείλει
80.000 στρατό στα νησιά (ένας
δρασκελισμός είναι !, εδώ στην
ΚΥΠΡΟ στείλανε συνολικά ≈90.000
και είναι ακόμα εκεί !!!)].
Με αυτό τον τρόπο, ο
αυτοαποκαλούμενος ΄΄Σουλτάνος΄΄
και πατερούλης των τούρκων,
Τ. ΕΡΔΟΓΑΝ, θα επιθυμούσε να
επαναμοιράσει τα του Αγαίου,
την ελληνική και κυπριακή ΑΟΖ,
να προσπαθήσει να κάνει την
ΚΥΠΡΟ προτεκτοράτο του (γι΄αυτό
δεν υποχωρεί στο κυπριακό) και
τελικά θα προσπαθούσε να πάρει
όσο περισσότερο φυσικό αέριο
μπορεί, όσο πιο ήσυχα μπορεί
και χωρίς πολλά σκάνδαλα και
φασαρίες. Πράγματι, για ποιο
λόγο η ΕΛΛΑΔΑ δεν διεκδίκησε
και δεν απαίτησε την επίσημη
αναγνώριση της Δημοκρατίας της
ΚΥΠΡΟΥ από την ΤΟΥΡΚΙΑ σαν
προαπαιτούμενο για την επίσημη
επίσκεψη ΕΡΔΟΓΑΝ ύστερα
από 63 χρόνια μετά την προηγούμενη ; Αν περιμέναμε όλοι
μαζί 63 τότε να περιμέναμε και
70-80-100... χρόνια, και λοιπόν ;
Ορίστε ακριβώς γιατί στρατηγικές
προοπτικές, προεκτάσεις και σωστή
πολι- τική βούλησης είναι ζωτικά
αναγκαίες για την ΕΛΛΑΔΑ, η
οποία έχει επιπλέον το κα- θήκον να
προστατέψει την Δημοκρατία της
ΚΥΠΡΟΥ, επειδή είναι εγγυήτρια
δύναμης !. Κανονικά, μπροστά
σε τόσες σημαντικά αντίξοες
συνθήκες σε θέματα όπως η εθνική
ανεξαρτησία της ΕΛΛΑΔΟΣ εξ
αιτίας υπονοούμενων πολεμικών
δηλώσεων κατά της εθνικής
ακεραιότητας και των ζωτικών
συμφερόντων της, η ΕΛΛΑΔΑ
και η κυβέρνησής της έπρεπε
απαγορευτικά και πάση θυσία
να μην πέσουν στην παγίδα μιας
τέτοιας υπερκεκινδυνευμένης
επίσκεψης !.
Τόσο περισσότερο που η ΕΛΛΑΔΑ
έπρεπε να αντιμετωπίσει πολλές
σοβαρότατες δυσκολίες στα
εσωτερικά και εξωτερικά μέτωπα
της οικονομικής κρίσης : η
ελληνική κυβέρνησης έπρεπε να
απαιτήσει την διακοπη της ροής
των προσφύγων προς την ΕΛΛΑΔΑ
απειλώντας να τους εμποδίσει
και να τους επαναφέρει στην
ΤΟΥΡΚΙΑ, και συγχρόνως να
ζητήσει από τον έλληνα επίτροπο
για τους πρόσφυγες στην ΕΕ αλλά
και στον ΟΗΕ να επειληφθούν
αυτών των δυστυχισμένων
ανθρώπων και να δημιουργήσουν
τις κατάλληλες συνθήκες
επαναπατρισμού τους : να μιλάς

για την λυση του προσφυγικού,
δεν είναι ρατσισμός !, τουναντίον,
να ζητάς να επιστρέψουν στα
σπίτια τους είναι σεβασμός στα
δικαιωματά τους και ανθρωπισμός
!. Εκτός εάν έχουν εγκληματικά
αποφασίσει να μετατρέψουν
την ΕΛΛΑΔΑ σε ένα γιγάντιο
ξενοδοχείο για τον εγκλοβισμό
εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων!.
Εκτιμούμε ότι η πιο απλή
ανθρωπιστική ιδέα-πρότασης
μέχρι να γυρίσουν στα σπίτια
τους, θα ήταν «γιατί να μην τους
στείλουν στην ΓΕΩΡΓΙΑ και στο
ΑΖΕΡΜΠΑΪΖΑΝ ; η απόστασης
από το Αιγαίο θα είχε μειωθεί
κατά τα 2/3 για αυτούς τους
ταλαιπωρημένους ανθρώπους»!.
Αλλά βέβαια, για να φέρεις εις
πέρας μια τέτοια στρατηγική
προοπτική εθνικής πολιτικής,
πρέπει να έχεις την πολιτική
βούληση για αναγκαίους σωστούς
σχεδιασμούς και επιλογές !, και
είναι αυτό ακριβώς που λείπει
δυστυχώς την σήμερον ημέρα
από όλους ανεξαιρέτως τους
μνημονιακούς πολιτικούς, τόσον
δεξιούς όσον και αριστερούς, που
κυβέρνησαν, δηλαδή αυτό που
λείπει είναι ΄΄η σωστή πολιτική
βούληση΄΄. Κατά την διάρκεια
των τελευταίων εβδομάδων πριν
την επίσκεψη, η προπαγάνδα της
ελληνικής κυβέρνησης παρουσίαζε
αυτή την επίσκεψη σαν το προϊόν
της επίμονης αίτησης του Τ.
ΕΡΔΟΓΑΝ και της κυβέρνησής
του που, ένεκα των μεγάλων
δυσκολιών που αντιμετώπιζαν,
ήθελαν να βρουν μια διέξοδοανάσα με αυτήν την επίσκεψη
στο εξωτερικό- ΕΛΛΑΔΑ, ούτως
ώστε να του δοθεί η ευκαιρία για
να ανακάμψει. Στο τέλος αυτής
της διήμερης επίσκεψης, όλοι μας
έχουμε μια πικρή γεύση εξ αιτίας
των 2 αντεθνικών προσβολών του
Τ. ΕΡΔΟΓΑΝ κατά της ΕΛΛΑΔΟΣ,
τις οποίες η ελληνική κυβέρνησης
προσπάθησε να αποσιωπήσει
πάση θυσία. Γιατί ;. Για ποιο
λόγο η ΕΛΛΑΔΑ να επιμένει σε
μια καθησυχαστική πολιτική που
θα ερμηνευόταν σαν πολιτική
υποτέλειας προς την ΤΟΥΡΚΙΑ ;
η οποία τουναντίον δεν σταματάει
να διεκδικεί από την ΕΛΛΑΔΑ
(και από την ΚΥΠΡΟ επίσης)
κυριολεκτικά ότι της περάσει από το
κεφάλι της ; Γιατί ;
Κάτω από το φως των προβολέων
αυτών των γεγονότων που
έλαβαν χώρα κατά την επίσκεψη
ΕΡΔΟΓΑΝ, είναι καθήκον μας
να διαμαρτυριθούμε σθεναρά !.
Εκτιμούμε ότι, έστω και εάν η
διπλωματία μπορεί να θεωρηθεί
σαν μια ΄γοητευτική επιστήμη
συμπεριφοράς΄, δεν παύει να είναι
δυστυχώς αντικείμενο πιέσεων
παντός είδους. Αλλά έως εκεί και μη
παρέκει, επειδή προσβολές εθνικών
ελληνικών συμβόλων ταυτότητας
χιλιετιών είναι ασυγχώρητες και
επειδή η αντιμετώπισής τους είναι
μονόδρομος για την έκφραση
κυβερνητικών διαμαρτυριών !.
Είναι ντροπή το γεγονός ότι κανένας
υπεύθυνος δεν τις στιγμάτησε
και δεν τις καταδίκασε, ακόμα
και προκαλόντας διπλωματικό
επεισόδιο, ακόμα και προκαλόν-τας
τον πρόορο τερματισμό αυτής της
επίσκεψης, η οποία δεν θα έπρεπε
να είχε ποτέ πραγματοποιηθεί
κάτω από τόσο πρόχειρες
συνθήκες που αποδείχθηκαν τόσο
δυσμενείς για τα συμφέροντα
της ΕΛΛΑΔΟΣ. Πραγματικά,
αισθανόμαστε πολύ μεγάλη θλίψη
μπροστά σε αυτά τα γεγονότα.
Επιπλέον, όλες οι δηλώσεις των
υπηρεσιών και των αναλυτών
αποδεικνύουν ότι η επίσκεψης
ΕΡΔΟΓΑΝ, χωρίς καμιά αμφιβολία,
ενθαρύνθηκε-επεβλήθηκε από
τις δυνάμεις που επιρεάζουν
τους έλληνες κυβερνώντες, με
σκοπό να κρατήσουν ήπιους
τόνους αλλεξάρτησης μεταξύ
των δύο κρατών, ΕΛΛΑΔΑΣκαι
ΤΟΥΡΚΙΑΣ, αναμένοντας τις
διεθνείς λύσεις που προβάλλουν
στον ορίζοντα, εν σχέσει με τις
τοπικές συρράξεις στην περιοχή
της Εγγύς Ανατολής. Από την
άλλη μεριά, όσον αφορά τις
διαφορές στις σχέσεις ΕΛΛΑΔΑΣΚΥΠΡΟΥ- ΤΟΥΡΚΙΑΣ, η ιστορία
των τελευταίων 60 ετών δείχνει
ότι τέτοιου είδους συναλλαγες,

κατά γενικό κανόνα, δεν έχουν
κανένα θετικό αποτέλεσμα για την
ελληνο-κυπριακή πλευρά (Θα είχαν
εφόσον είχαν προετοιμαστεί σοβαρά
με καλή θέληση, και εάν σοβαρές
συμφωνίες είχαν προηγουμένως
επιτευχθεί και δημοσιευθεί προς
αποφυγήν κάθε θερμού επεισοδίου
με το πρωτόκολλο. Ειδάλως,
δεν έχει νόημα να χάνει κανείς
τον καιρό του σε μπλα-μπλα
και προχειρότητες του επιπέδου
«να πας να πιείς ένα καφέ στην
ΑΓΚΥΡΑ à la K.KAΡAMANΛΗΣ»
ή χειρότερου τύπου). Εν τούτοις,
ακόμα και την παραμονή της άφιξής
του στην ΑΘΗΝΑ, ο Τ. ΕΡΔΟ- ΓΑΝ
δεν σεβάστηκε την συμφωνία,
και έδωσε μια συνέντευξη το
κείμενο της οποίας εκοινοποιήθει
την επόμενη το μεσημέρι. Ήταν
τότε έκδηλο ότι οι προκλήσεις
δεν θα αργούσαν εκ μέρους ενός
τυχοδιώκτη λαϊκιστή πολιτικού
που εκθειάζει την οθωμανική
εξουσία ενός σουλτάνου, και
που θέλει να ΄΄σβήσει΄΄ τις
γενοκτονίες και το κεμαλικό
λαϊκό κράτος αναθεωρόντας το
Σύνταγμα της ΤΟΥΡΚΙΑΣ για να
επιβάλλει μια νέα προσωπική νεοοθωμανική-αυτοκρατορική εξουσία
παραστάνοντας τον νέο ΄΄πατερούλη΄΄ του πανταχού τούρκικου
λαού : έτσι κατά την επίσκεψή του,
συμπεριφέρθηκε σαν ΄΄ελληνικοί
πληθυσμοί του ανήκαν επειδή ήταν
ομόθρησκοί του΄΄ !.
▬ Επιπτώσεις για την ΕΛΛΑΔΑ
και την ΚΥΠΡΟ. Ας αναλύσουμε
τα επεισόδια αυτής της επίσκεψης
με φόντο τα τελευταία 60 χρόνια.
Εξαιρόντας τις προσβολές, καθαρά
διαγράφεται ότι αναφορικά με
την επί- σκεψη ΕΡΔΟΓΑΝ στην
ΕΛΛΑΔΑ, οι ελπίδες της ελληνικής
κυβέρνησης και της διπλωματίας
της δεν τελεσφόρησαν : το γεγονός
ότι ένας έλληνας Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, εξ απροόπτου
κάτω από την σκέπη του, άκουσε
απαράδεκτα εκτός πρωτοκόλλου
λόγια περί αναθεώρησης της
συμφωνίας της ΛΩΖΑΝΗΣ
ενδεχομένως δημιουργώντας θερμά
επεισόδια (εν μέσω στατιωτικών
παραβιάσεων της χώρας του), είναι
ισοδύναμο με (και πρόκειται για)
ένα σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο
εξ αιτίας του πρωτόκολλου. Ούτε ο
Ξένιος ΔΙΑΣ δεν θα εδέχετο τέτοια
προσβολή προς ένα οικοδεσπότη.
Ποιοί είναι οι υπεύθυνοι αυτού
του στραβοπατήματος ;, και
οι οποίοι δεν προάσπισαν το
σύμβολο, Πρόεδρος της ελληνικής
Δημοκρατίας, που οποιοδήποτε
και να είναι το όνομά του, επίσημα
εκπροσωπεί έναν θώκο που
δεν του επιτρέπει να καταφύγει
σε πρακτικές ΄΄εμπλοκής
τύπου μαχαλά-γειτονιάς΄΄ ;. Ας
συνοψίσουμε τα σημεία των
συνομηλιών που θα έπρεπε να είναι
στην ημερη- σία διάταξη αυτής της
επίσημης επίσκεψης στην ΕΛΛΑΔΑ
του Τ. ΕΡΔΟΓΑΝ, που αυτή την
στιγμή προεδρεύει του συνόλου των
μουσουλμανικών χωρών :
-a- το σεβασμό της συνθήκης
της ΛΩΖΑΝΗΣ, την εγγύηση της
μη παραβία- σης των ελληνοτουρκικών συνόρων, την εγγύηση
της μη παραβίασης των ΑΟΖ της
ΕΛΛΑΔΟΣ και της ΚΥΠΡΟΥ,
-b- οι συνομηλίες περί των
θρησκευτικών δικαιωμάτων
των ελλήνων μουσουλμάνων να
έχουν ισοδύναμες αντιστοιχίες
με τα δικαιώματα των ελλήνων
ορθoδόξων στην ΤΟΥΡΚΙΑ, με
τον σεβασμό των εκκλησιών
και της ιδιαιτερότητας της Αγίας
Σοφίας, όπως και την αίτηση
της επαναλειτουργίας της
Σχολής της Χάλκης, και επίσης
συνομηλίες για τους ΄΄Άγιους
Τόπους΄΄(ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ), για
θρησκευτική ειρήνη και την
εξομάλυνση των θρησκευτικών
συρράξεων (επειδή η ΤΟΥΡΚΙΑ
προεδρεύει των μουσουλμανικών
χωρών), -c- η ΕΛΛΑΔΑ όντας
εγγυήτρια δύναμης για την
ΚΥΠΡΟ, μια διεκδικητική αίτησης για συνομηλίες αναγνώρισης
της κυρίαρχης Δημοκρατίας της
ΚΥΠΡΟΥ, για την αποχώρηση
του τούρκικου στρατού και των
εποίκων, και πιο γενικά για την
επίλυση του κυπριακού,
-d- συνομηλίες για την μείωση των
διεθών εντάσεων στην Εγγύς, Μέση
και Άπω Ανατολή, ιδιαιτέρως όσον
αφορά την επικίνδυνη κρίση Βορ.

ΚΟΡΕΑ-ΗΠΑ,
-e- συνομηλίες για τις σχέσεις
ΕΕ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ιδιαιτέρως για το
σοβαρότατο ανθρωπιστικό διεθνές
πρόβλημα των προσφύγων με
προορισμό την ΕΕ σε συνεργασία
με τον έλληνα Επίτροπο επί του
προσφυγικού (τουλάχιστον θα
χρησίμευε στην στρατηγική διεθνή
διερεύρυνση της αντιμετώπισής
του). Αντ΄αυτών των θεμάτων,
ο ελληνικός λαός είδε ένα
΄΄αυτοκρατορικό σουλτάνο΄΄
συνοδευόμενο από 250-300
τούρκους κομάντος και 3.000
έλληνες αστυνομικούς, να 6
άγει και να φέρεται, να λέει ότι
θέλει εκτός πρωτοκόλλου και
να περνάει μηνύματα συνεχών
τούρκικων διεκδικήσεων προς
όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς να
ακούει την παραμικρή διαμαρτυρία
ή διεκδίκηση από την ελληνική
πλευρά μπροστά στα τόσο
απαράδεκτα δρώμενα αυτής
της βάρβαρης διπλωματίας της
ΤΟΥΡΚΙΑΣ : ο Τ. ΕΡΔΟ- ΓΑΝ
συμπεριφέρθηκε σαν να ήταν ένας
σουλτάνος οθωμανός του 19ου
αιώνα που επισκεπτόταν εδάφη
και πληθυσμούς που κατά το
οθωμανικό δίκαιο θα μπορούσε να
διεκδικήσει ! ( και εδώ άλλοι μιλάνε
για αγγλικό ή ευρωπαϊκό δίκαιο !!).
Ο ελληνικός λαός άκουσε ιστορίες
για ΄΄μουφτίδες΄΄ (ερμηνέας του
σουνίτικου μουσουλμανικού νόμου)
στην ΘΡΑΚΗ, για θρησκευτικά
μουσουλμανικά δικαιώματα στην
ΕΛΛΑΔΑ, για αναθεώρηση της
συνθήκης της ΛΩΖΑΝΗΣ, για
διεκδικήσεις μεγάλων κοματιών
της ΑΟΖ της ΕΛΛΑΔΑΣ και της
ΑΟΖ της ΚΥΠΡΟΥ και για κοινή
εκμετάλευση των αντίστοιχων
φυσικών αερίων, πράγμα που είναι
από κάθε άποψη σουρεαλιστικά
φρικτό επειδή την ίδια στιγμή
η ΤΟΥΡΚΙΑ δεν αναγνωρίζει
επισήμως την κυρίαρχη Δημοκρατία
της ΚΥΠΡΟΥ, επίσης άκουσε
συγχρόνως να αρνείται η ΤΟΥΡΚΙΑ
την δίκαιη επίλυση του κυπριακού,
να αρνείται τις αποχωρήσεις του
τούρκικου στρατού και των εποίκων
από τα κατεχόμενα,... χωρίς να
ακούσει στο ίδιο μήκος κύματος με
αυτό του ΕΡΔΟΓΑΝ το παραμικρό
όμοια αντίστοιχο διεκδικητικό
αίτημα από την ελληνική κυβέρνηση
για τους ελληνορθόδοξους
της ΤΟΥΡΚΙΑΣ..., ούτε για
αποχωρήσεις των τούρκων εποίκων
και στρατιωτών, ούτε για επίσημη
αναγνώρηση της κυρίαρχης
Δημοκρατίας της ΚΥΠΡΟΥ !.
Εν τούτοις, αυτός ήταν και
είναι ο ρόλος μιας εγγυήτριας
δύναμης στο κυπριακό όπως
είναι η ΕΛΛΑΔΑ που θα ήταν
το καθήκον της να απαιτήσει και
να διεκδικήσει την αποχώρηση
του τούρκικου στρατού και των
τούρκων εποίκων σύμφωνα με
τους όρους των συμφωνιών. Αςμην
ξεχνάμε ότι το διεθνές έγκλημα
του ΑΤΤΙΛΑ κατά της κυρίαρχης
Δημοκρατίας της ΚΥΠΡΟΥ το 1974
διετελέσθηκε από τον δικτάτοραδολοφόνο ΙΩΑΝΝΙΔΗ και τον
πράκτορά του, προδότη-δολοφόνο
δημοσιογράφο ΣΑΜΣΩΝ που
έδρασε σύμφωνα με τις εντολές
του μέσα στο πλαίσιο μιας
διεθνούς ανθελληνο- κυπριακής
συνωμοσίας. Έτσι το αίμα που
έχυσαν οι κύπριοι πατριώτες και
έλληνες στρατιώτες αναμεμιγμένο
με το αίμα των μαρτύρων του
Πολυτεχνείου-1973 είχε σαν
αποτέλεσμα την επανίδρυση της
σημερινής Ελληνικής Δημοκρατίας!,
αλλά με ποιο βαρύτατο τίμημα,
και με ποιο ιερό εθνικό καθήκον
επανόρθωσης ως προς την ΚΥΠΡΟ
(προσωπικά δεν πιστεύω ότι
είναι καταγεγραμμένο αυτό το
τίμημα και αυτό το ιερό καθήκον
για επανόρθωση στο μυστικό
και απόρρητο φάκελλο της
ΚΥΠΡΟΥ-1974). Να σημειώσω
εδώ ότι τα καταστατικά των
OASE-HELSINKI απαγορεύουν
κάθε πρακτική πολεμικής βίας στα
κράτη-μέλοι μεταξύ τους, ότι ο
φάκελλος της ΚΥΠΡΟΥ- 1974 που
περιέχει και τις μυστικές συμφωνιές
του Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, δεν έχει
ανοίξει ακόμα μέχρι σήμερα,
κατόπιν ομοφωνίας μεταξύ όλων
των κομμάτων όλων των πολιτικών
τάσεων, δεξιών τε και αριστερών,
που άσκησαν την εξουσία έως

(Συνέχεια στη σελίδα 16)

13

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΩΝΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ¨: ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ

14

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Εφημερίδα «Ντούμα»: «Βούλγαροι ΗΠΑ: Ένοχος για συνωμοσία ο Τούρκος
τραπεζίτης Μεχμέτ Χακάν Ατίλα
οι Σκοπιανοί – Δημιούργημα του
Τίτο η «μακεδονική» γλώσσα»
5 Ιανουαρίου 2018,
Βουλγαρικό δημοσίευμα
καταγγέλλει το «μακεδονικό
έθνος» και τη «μακεδονική
γλώσσα» ως δημιούργημα
του καθεστώτος Τίτο
που θέλησε με αυτό τον
τρόπο να απομονώσει τους
βουλγαρόφωνους των Σκοπίων
από τη Βουλγαρία, δίνοντάς
τους μια άλλη ταυτότητα,
τη «μακεδονική», ώστε
να αποτραπεί στο μέλλον
ένωση της Βαρντάσκας με τη
Βουλγαρία.
«Η βουλγαρική (εφημερίδα) Ντούμα αρνείται τη μακεδονική γλώσσα: Θα ανοίξει μια ευκαιρία ο Ζάεφ
για να ξεπερασθεί η γλωσσική παράνοια και η επιστροφή στις κοινές ρίζες της γλώσσας;», αναφέρει σε
δημοσίευμά της η σκοπιανή Κουρίρ, που αναμεταδίδει το Βαλκανικό Περισκόπιο.
«Στο γειτονικό ξάδελφο κράτος, ένας ολόκληρος στρατός καλά πληρωμένων γλωσσολόγων και
συγκριτικιστών εδώ και 70 χρόνια προσπαθούν να δείξουν με το δάχτυλο, αυτήν την αόρατη γραμμή
μίσους και θυμού προς τη Βουλγαρία», γράφει η βουλγαρική εφημερίδα «Ντούμα» αναφερόμενη στα
Σκόπια.
Προσθέτει η βουλγαρική εφημερίδα, ότι οι (Σλάβοι των Σκοπίων) αρνούνται την κοινή ρίζα της
βουλγαρικής παραδοσιακής γλώσσας με την τοπική γλώσσα των Σκοπίων, δημιουργώντας μια δική τους
ιστορία (για τη γλώσσα).
Τα παραπάνω, σημειώνει η σλαβική των Σκοπίων «kurir», αναφερόμενη σε ένα εκτενές άρθρο της
βουλγαρικής εφημερίδας «Ντούμα» που έχει ως τίτλο: «Ποια είναι η μακεδονική γλώσσα», όπου εξηγεί
για το πώς δημιουργήθηκε και παραθέτει θέσεις γνωστών γλωσσολόγων και ιστορικών της Βουλγαρίας
«για τη γλώσσα των συγγενών μας από τα Σκόπια».
«Φυσικά, ο κύριος αγωγός όλων των οδηγιών του κόμματος και των πολιτικών κατευθυντήριων
γραμμών, των εκβιασμών και των απειλών ήταν το «πολιτικό κέντρο» της Γιουγκοσλαβίας του Τίτο.
»Μετά από αναφορά «συντρόφων από τα Σκόπια» ότι βρίσκεται σε κίνδυνο «το αλφάβητο και το
γλωσσικό ζήτημα» το Βελιγράδι έλαβε επειγόντως μέτρα για την πρόληψη των ανεπιθύμητων σχέσεων.
»Έτσι, στις 28 Δεκεμβρίου 1944, στάλθηκε από το «Κέντρο» ο αξιωματικός της Επιτροπής για τις
γλώσσες, ο γνωστός φιλόλογος Βόισλαβ Ίλιτς.
»Ήρθε στα Σκόπια για προσφέρει την υποστήριξή του στον Μπλάζε Κονέσκι. Λίγο αργότερα ο Κονέσκι
συνέταξε την πρώτη «μακεδονική» (σλαβική) γραμματική, την ορολογία της οποία δανείσθηκε εξ
ολοκλήρου από τη σερβική γλώσσα».
«Στα μέσα Μαρτίου του 1945, υπό την αρχηγία του Μίλοβαν Τζίλας, ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν
επικεφαλής της «Εκστρατείας και Προπαγάνδας» ήρθε στα Σκόπια ο βοηθός του Τίτο, Ράντοβαν
Ζογκόβιτς με καθήκον να ενισχύσει την εξουσία του Μπάζε Κονέσκι.
»Έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην τελική αποδοχή του σερβικού αλφάβητου ως «μακεδονικού»
αλφαβήτου.
»Στην πραγματικότητα, ο επόμενος αντίπαλος του Τίτο και συγγραφέας της «νέας τάξης», Μίλοβαν
Τζίλας, έπαιξε τεράστιο ρόλο στην προσέγγιση της σλαβικής γλώσσας των Σκοπίων με αυτήν της
Σερβίας κατά την μεταπολεμική περίοδο.

Ένοχος κρίθηκε ο Τούρκος τραπεζίτης Μεχμέτ Χακάν Ατίλα για συνομωσία
με σκοπό να παρακαμφθούν οι αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος του Ιράν
Ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν έκρινε σήμερα ένοχο τον
Τούρκο τραπεζίτη Μεχμέτ Χακάν Ατίλα για συμμετοχή σε συνωμοσία με
στόχο να προσφερθεί βοήθεια στο Ιράν για να παρακάμψει τις αμερικανικές
οικονομικές κυρώσεις, σε μια υπόθεση που έχει κλιμακώσει την ένταση στις
σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας.
Ο Ατίλα, υψηλόβαθμο στέλεχος της τουρκικής κρατικής τράπεζας
Halkbank, έπειτα από δίκη που διήρκησε σχεδόν τέσσερις εβδομάδες,
καταδικάστηκε σε πέντε από τις έξι κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί,
ανάμεσά τους για τραπεζική απάτη και συνομωσία. Κρίθηκε αθώος για την
κατηγορία ξέπλυμα χρήματος.
Οι εισαγγελείς είχαν κατηγορήσει τον Ατίλα ότι συνομώτησε με τον
Τουρκοϊρανό έμπορο χρυσού Ρεζά Ζαράμπ και άλλους για να βοηθήσουν το
Ιράν να παρακάμψει τις κυρώσεις των ΗΠΑ.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Ζαράμπ– μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του
Ατίλα, έπειτα από συμφωνία που σύναψε με τους αμερικανούς εισαγγελείς–
περιέγραψε ένα εκτεταμμένο σχέδιο, που περιελάμβανε δωροδοκίες σε
αξιωματούχους της τουρκικής κυβέρνησης, το οποίο διεξαγόταν εν γνώση
του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Ερντογάν έχει απορρίψει τη δίωξη ως μια διαδικασία με πολιτικά κίνητρα
που έχει σκοπό την υπονόμευση της κυβέρνησής του.
Οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές έχουν ασκήσει δίωξη σε βάρος εννέα
ανθρώπων για συνωμοσία με σκοπό το Ιράν να μπορέσει να παρακάμψει τις
αμερικανικές κυρώσεις. Εντούτοις μόνο ο Ζαράμπ, 34 ετών, και ο Ατίλα,
47, έχουν συλληφθεί από τις αρχές των ΗΠΑ.
Ένα ανώτερο στέλεχος της τουρκικής κυβέρνησης δήλωσε, μετά την
ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ότι η καταδίκη του Τούρκου τραπεζίτη
παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, σημειώνοντας ότι η απόφαση του
δικαστηρίου δεν θα επηρεάσει την τράπεζα Halkbank, ούτε το τουρκικό
τραπεζικό σύστημα.
Πηγή: http://www.skai.gr/news/world/ 03/01/2018

Πάγος από τον Μακρόν
στον Ερντογάν για
την ένταξη στην Ε.Ε.
REUTERSΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 05.01.2018

»Η δημιουργία της γλώσσας είναι μια συγκεκριμένη υλοποίηση της ευρύτερης θεωρίας του
μακεδονισμού, που δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα από
τον Στόγιαν Νοβάκοβιτς, ο οποίος προέβλεψε την «απόσχιση» του πληθυσμού της Βαρντάρσκας
Μπανόβινας (Σκόπια) από τη Βουλγαρία μέσω εμφυτευμάτων της «μακεδονικής εθνικής συνείδησης και
γλώσσας».
»Προορισμός όλων αυτών των διαδικασιών για τη γλώσσα ήταν η πρακτική εφαρμογή της απόφασης
της Κομιντέρν το 1934 για να σχηματισθεί «μακεδονικό έθνος» και «μακεδονική γλώσσα» που
συνεχίσθηκε κατά τη σερβική γιουγκοσλαβική περίοδο της Βαρντάρσκας.
»Με το πρόσχημα της συμφιλίωσης μεταξύ του Μπλάζε Κονέσκι και Βένκο Μαρκόφσκι στις 24
Απριλίου του 1945, ο Τζίλας έστειλε τηλεγράφημα στα Σκόπια με το ακόλουθο κείμενο: «αποστείλατε
επειγόντως τον Μαλίνσκα και Μαρκόφσκι να λύσουν οριστικά το πρόβλημα του αλφάβητου των
Σλάβων της Βαρντάρσκας».
»Έτσι τα τρία μέλη της δεύτερης επιτροπής έφθασαν αμέσως από το Βελιγράδι και μαζί με τέσσερις
Σερβόφιλους καθηγητές τον Ράντομιρ Αλέξιτς, τον Ράντοσλαβ Μπόσκοβιτς, τον Μιχαΐλο Στεβάνοβιτς
και τον Ράντοβαν Λάλιτς- Τζίλας, έλυσαν οριστικά το πρόβλημα της ονομαζόμενης έκτοτε «μακεδονικής
αλφαβήτου».
»Μένει να δούμε -σημειώνει το δημοσίευμα της «Ντούμα»- εάν ο νέος νόμος για τη χρήση των
γλωσσών που εξετάζει να φέρει η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ θα έχει «εδραιωθεί» στην απόφαση
της σταλινικής Κομιντέρν για το κλισέ του Μακεδονισμού ή θα προσφέρει μια ανοικτή γλωσσική
επικοινωνία μεταξύ του πληθυσμού της πρώην Γιουγκοσλαβίας με τη Βουλγαρία, ώστε να ξεπερασθεί
η γλωσσική παράνοια του παρελθόντος και να αρχίσει μια σταδιακή επιστροφή στις κοινές ρίζες των
γλωσσών μας».
Πηγή:tribune.gr

Τ

ονίζοντας τις πρόσφατες
εξελίξεις στην Τουρκία,
από την επαύριο του
πραξικοπήματος και έπειτα, ο
Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν επισήμανε στον Τούρκο
ομόλογο του, ότι οι παρούσες
συνθήκες στο εσωτερικό της
χώρας, δεν επιτρέπουν καμία
πρόοδο στη διαδικασία ένταξης
της Άγκυρας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, κατά τη συνάντηση των
δύο ηγετών στο Παρίσι.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας
ανέφερε στον Τούρκο ομόλογό
του, ότι οι δημοκρατικές χώρες
πρέπει να σέβονται

το κράτος δικαίου στη μάχη
που δίνουν εναντίον της
τρομοκρατίας, διατυπώνοντας
παράλληλα την ανησυχία του
για την τύχη των φυλακισμένων
σπουδαστών, εκπαιδευτικών και
δημοσιογράφων στην Τουρκία.
«Οι δημοκρατίες μας πρέπει
με σθένος να υψώσουν το
ανάστημά τους απέναντι στην
τρομοκρατία… Αλλά την ίδια
ώρα οι δημοκρατίες μας πρέπει
να προστατεύουν πλήρως
το κράτος δικαίου», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο επικεφαλής
(Συνέχεια στη σελίδα 15)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
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Αντί για «σπάσιμο ροδιού»
να πάει καλά ο καινούργιος
χρόνος, σπάζουν πιάτα.

Παραμονές Χριστουγέννων ο ιδιοκτήτης του “BILLGLASS”
Δημήτρης (Jim) Χαραλαμπίδης και η οικογένειά του καλούν
τους φίλους και πελάτες τους να γιορτάσουν τις γιορτές και με
το σπάσιμο πιάτων ευχόμενοι να’ρθουν καλύτερες μέρες τον
καινούργιο χρόνο. Με ελληνικούς μεζέδες και αναψυκτικά το κέφι
κορυφώθηκε όταν μικροί και μεγάλοι άρχισαν να σπάνε πιάτα μικρά
και μεγάλα τα οποία ήταν στοιβασμένα σε ένα τραπέζι μερικές
δωδεκάδες.
Το έθιμο αυτό συνεχίζεται για μερικά χρόνια τώρα στην
αποθήκη του καταστήματος, όπως μας δήλωσε ο ιδιοκτήτης κ.
Χαραλαμπίδης, όταν τον ρωτήσαμε από που προμηθεύεται όλα
αυτά τα πιάτα κάθε χρόνο, μας δήλωσε πολλά τα παίρνει από
ελληνικά εστιατόρια τα οποία αλλάζουν με καινούργια πιάτα
και αγοράζει από τα καταστήματα που πωλούν μεταχειρισμένα
αντικείμενα. Αν έχετε λοιπόν πιάτα που δεν τα χρησιμοποιείται
τηλεφωνήστε να έρθει κάποιος να τα πάρει.

Φωτορεπορτάζ: Κώστα Νικολάου

Πάγος από τον Μακρόν στον Ερντογάν
για την ένταξη στην Ε.Ε.
(Συνέχεια από σελίδα 14)
του γαλλικού κράτους κατά τη
διάρκεια της κοινής συνέντευξης
τύπου που παραχώρησε με
τον Τούρκο ηγέτη, έπειτα από
τις συνομιλίες που είχαν στο
Παρίσι.
Αναφορικά με την ενταξιακή
προοπτική στο πλαίσιο των
πρόσφατων εξελίξεων στη
χώρα, ο Μακρόν τόνισε
χαρακτηριστικά ότι «θα ήταν
υποκριτικό να προσποιούμαστε,
ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν
νέα κεφάλαια στις συνομιλίες με
την ΕΕ».
Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε
ότι η Τουρκία έχει «κουραστεί»
να περιμένει το ενδεχόμενο
ένταξής της στην ΕΕ. «Δεν
μπορούμε να εκλιπαρούμε
συνεχώς για την είσοδό
(μας) στην ΕΕ», δήλωσε
χαρακτηριστικά ενώπιον των
δημοσιογράφων.
«Η Τουρκία περιμένει εδώ και
54 χρόνια έξω από την πόρτα
της ΕΕ, αυτή η κατάσταση
κουράζει το τουρκικό έθνος
και θα μας υποχρεώσει να
λάβουμε μία τελική απόφαση»,
προσέθεσε ο Ερντογάν,

προειδοποιώντας ουσιαστικά και
πάλι για απόσυρση της Άγκυρας
από τις «παγωμένες» ενταξιακές
διαπραγματεύσεις.
Όπως προκύπτει από άρθρο του
Τούρκου προέδρου, το οποίο
δημοσιεύτηκε στη γαλλική
εφημερίδα Le Figaro, με αφορμή
την επίσκεψη του στο Παρίσι,
η Άγκυρα ήλπιζε στη στήριξη
της Γαλλίας για την ευρωπαϊκή
πορεία της Τουρκίας.
Ο Ερντογάν εξέφρασε την
ελπίδα η επίσκεψη αυτή να
ενισχύσει «τη συνεργασία
μεταξύ των δύο φιλικών και
συμμαχικών χωρών μας», και
αναφερόμενος στην τουρκογαλλική φιλία, που «άρχισε
στις αρχές του δέκατου έκτου
αιώνα με την επιστολή του
βασιλιά Φραγκίσκου Α’ στον
σουλτάνο Σουλεϊμάν τον
Μεγαλοπρεπή και συνέχισε
να αναπτύσσεται επί στερεών
θεμελίων», σημειώνει ότι αυτή
τη στιγμή πάνω από 700.000
Τούρκοι ζουν στη Γαλλία,
και πολλοί από αυτούς έχουν
γαλλική υπηκοότητα, «απόλυτα
ενταγμένοι στη γαλλική
κοινωνία, νομοταγείς και συχνά
λαμπροί στις σπουδές και στην
επαγγελματική ζωή».

«Αν η Ευρώπη παραμείνει
μια μεγάλη ελπίδα, σε ένα
τεταμένο διεθνές πλαίσιο, ενώ
ορισμένες χώρες πέφτουν στην
παγίδα της ισλαμοφοβίας, του
ρατσισμού και της ξενοφοβίας,
είναι χάρη στη Γαλλία, που
επέλεξε να πραγματοποιήσει
μια ορθολογική πολιτική,
βασισμένη στο σεβασμό των
καθολικών δικαιωμάτων. Από
την άποψη αυτή, χαίρομαι
που διαπιστώνω ότι η Γαλλία,
η οποία διαδραμάτισε
πρωτοποριακό ρόλο από
την αρχή των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων της
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, εξακολουθεί
να διατηρεί σήμερα,
εποικοδομητική θέση σχετικά
με την ένταξή μας. Ελπίζω
ότι η Γαλλία θα συνεχίσει
να υποστηρίζει πλήρως τη
διαδικασία ένταξής μας,
διότι είναι απαραίτητο
η Γαλλία και η Τουρκία
να ενώσουν τις δυνάμεις
τους για να οικοδομήσουν
έναν ασφαλέστερο και πιο
ευημερούντα κόσμο χωρίς
ποτέ να υποκύψουμε στην
τρομοκρατία, ούτε στη βία,
ούτε σε οποιαδήποτε μορφή
πίεσης», ανέφερε επίσης,
μεταξύ άλλων, ο Τούρκος
πρόεδρος.
Πηγή: Η Καθημερινή
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΟΥΡΚΙΑ : ΟΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ του Τ. EΡΔOΓAN.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΡΟΜΗΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Συγγραφέας: Κατερίνα Σχινά
Εικόνες: 16 διαφορετικών εικονογράφων
Εκδόσεις: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

(Συνέχεια από σελίδα 12)

στη παγκόσμια συνάντηση για το
κλίμα, στο ΠΑΡΙΣΙ...).

σήμερα. 7 Το αποτέλεσμα ; Η
δημοκρατία της ΚΥΠΡΟΥ θρηνεί
θύματα και αγνοούμε-νους,
την χαμένη γεννιά των 60.000
ξεριζομένων παιδιών, και βέβαια
το 38% του εδάφους της που
είναι και τώρα υπό τον τούρκικο
ζυγό γεγονότα τα οποία είναι μια
πελώρια πληγή που δεν είναι έτοιμη
να κλείσει.

■ Υπ΄αυτές τις συνθήκες,
διερωτόμεθα : -- Ποιος ο λόγος
αυτής της καραγκιο-επίσκεψης
ΕΡΔΟΓΑΝ στην ΕΛΛΑΔΑ ;
Μήπως υπάρχει μνημονιακού τύπου
μυστικός φάκελλος μεταξύ των
χωρών ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΟΥΡΚΙΑΣ και
ΕΕ-ΗΠΑ που διακυβεύει τα ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα ;

από την Ιωάννα Μπαμπέτα

Σαράντα συναρπαστικές ιστορίες.
Σαράντα Ελληνίδες που προσπάθησαν,
τόλμησαν και δεν δείλιασαν. Γυναίκες
όπως η Σαπφώ, η Πηνελόπη Δέλτα,
η Αθηνά Μεσολωρά, η Δέσποινα
Αχλαδιώτου, η Μαρία Κάλλας και
πολλές άλλες, μας δείχνουν πώς
να είμαστε ατρόμητες. Οι ιστορίες
τους είναι γραμμένες με απλά και
κατανοητά λόγια. Κάποιες από αυτές
τις γυναίκες είναι διάσημες, ενώ άλλες
λιγότερο. Όλες όμως είναι παράδειγμα
θάρρους, ήθους και αξιοπρέπειας.
Μέσα από τις ιστορίες τους
μαθαίνουμε πως αν κάνουμε τα όνειρά
μας στόχους, τότε όλα είναι πιθανά.
Ιδανικό ανάγνωσμα για κορίτσια, για αγόρια (γιατί όχι;) και για μεγάλους.
Η ιστορία κάθε μοναδικής Ελληνίδας συνοδεύεται από μια όμορφη εικόνα
πορτρέτο.
Η ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
Συγγραφέας: Λίνα Μουσιώνη
Εικόνες: Σάντρα Ελευθερίου
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Η Ρουμπίνη είναι η μεγάλη αδερφή
που ξαφνικά ασχολείται καθόλου
με τη μικρή Σμαράγδα. Κι η
Σμαράγδα στεναχωριέται γιατί θέλει
να είναι με την αδερφή της όπως
παλιά, αγαπημένες. Δεν καταφέρνει
σπουδαία πράγματα, μέχρι που αντί
για μια ληστεία στιλ Ρομπέν των
Δασών, προκύπτει μια συναυλία. Εκεί
η μικρή αποδεικνύει πως τα μικρά
αδέρφια πολλές φορές καταφέρνουν
περισσότερα από όσα φανταζόμαστε.
Μια τρυφερή ιστορία που μιλά για
την αδελφική αγάπη, για όλα αυτά
τα συναισθήματα που βιώνουν τα
μικρότερα αλλά και τα μεγαλύτερα
αδέρφια. Με χιούμορ και ευθαισθησία, η συγγραφέας φωτίζει τις σκέψεις
των δυο ηρωίδων. Η αδελφική σχέση είναι άλλοτε φωτεινή κι άλλοτε
σκοτεινή. Σίγουρα όμως είναι μια σχέση παντοτινή.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Συγχαρητήρια στον Μανώλη Αλυγιζάκη για την αναγνώριση
που έλαβε η ποίησή του στο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης,
Μιχαήλ Εμινέσκου, στην Κραϊόβα της Ρουμανίας.
Ο Μανώλης Αλυγιζάκης,
Κρητικός-Καναδός
ποιητής, μεταφραστής
ελληνικής ποίησης στα
αγγλικά και συγγραφέας,
ο πιο πολυγραφέστατος
συγγραφέας-ποιητής
της ελληνικής διασποράς με
βιβλία σε δέκα χώρες του
κόσμου βραβεύθηκε με το
Πρώτο Βραβείο Ποίησης στο
Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης,
Μιχαήλ Εμινέσκου, στην
Κραϊόβα της Ρουμανίας.
Η Ακαδημία της Κραϊόβας βραβεύει δύο ποιητές κάθε
χρόνο κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ αυτού που γίνεται
προς τιμήν του Μιχαήλ Εμινέσκου, ποιητή, συγγραφέα,
και δημοσιογράφου που θεωρείται σαν ο πιο σημαντικός
Ρουμάνος ποιητής του 19ου αιώνα. Ο Μανώλης Αλυγιζάκης,
από το Κολυμπάρι, Χανιών που χαρακτηριστικά υπογράφει
όλα του τα βιβλία με το, Μανώλης Αλυγιζάκης, Κρης, εποίη,
και που ζει στο Βανκούβερ του Καναδά είναι ο βραβευθής
ποιητής του 2017.Έτσι ανακοινώθηκε στις εφημερίδες.

Και αυτό διαρκεί από 43 χρόνια
τώρα. Σήμερα ακόμα, την παραμονή
της παράδοσης ενός σχεδίου
επίλυσης του κυπριακού, καμιά
επίσημη διαμαρτυρία ή διεκδίκησης
δεν έγινε προς τον ΕΡΔΟΓΑΝ
επ΄αυτού (έστω για το θεαθήναι),
ενώ εκείνος ανενόχλητος μιλάει
για ΛΩΖΑΝΗ, για οθωμανικό
παντουρκισμό, για συνταγματικές
αλλαγές με σκοπό το σβήσιμο του
κεμαλισμού, την απόσβεση των 3
γενοκτονιών κατά των Αρμενίων,
των Ελλήνων (Μικράς Ασίας και
Πόντου), των Κούρδων και ακόμα
και κατά των Αράβων. Κατόπιν
αυτής της επίσκεψης ΕΡΔΟΓΑΝ,
τα τούρκικα ΜΜΕ, οι επίσημοι
και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι
στην τούρκικη βουλή, προέβησαν
σε ανθελληνικές εκδηλώσειςδηλώσεις ζητώντας επίσημα να
διευκρινιστεί ο χαρακτήρας των
τούρκικων διεκδικήσεων για 18
νησιά και 200 βραχονησίδες του
Αιγαίου, την ΑΟΖ και το φυσικό
αέριο, αλλά και τα δικαιώματα
των μουσουλμάνων στην ΘΡΑΚΗ,
όπως και την μετατροπή εκλησιών
σε τζαμιά (κοίτα την Αγία Σοφία
που κατελήφθει-συλλήθηκε από
τον όχλο), και βέβαια εν μέσω
συνεχών τούρκικων στρατιωτικών
παραβιάσεων των εναέριων και
θαλάσιων ελληνικών και κυπριακών
χώρων.
▬ Επι του θρησκευτικού
ζητήματος διευκρινίζουμε καθαρά
τα εξής : Με συνείδηση, ευθύνη
αντικειμενικότητα και επιστημονικά
στηρίζουμε, όπως και ολόκληρη
η ανθρωπότης, ότι η ΕΛΛΑΣ
είναι μια ασύγκριτη και μοναδική
ανώτατη έννοια εις τον αιώνα τον
άπαντα, η οποία τελείως ξεπερνά
τα ερωτηματικά που αναφέρονται
στα θέματα των ανθρώπινων
θρησκευτικών πίστεων : η ΕΛΛΑΣ
είναι μια και μοναδική, της οποίας
οι πληθυσμοί που την κατοικούν
επέλεξαν κατά τον ρούν της
ιστορίας να πιστέψουν σε δύο
θρησκείες, η 1η είναι η προγονική
των 12 θεών του ΟΛΥΜΠΟΥ που
της έδωσε μια ασύγκριτη λάμψη με
αξίες την Ελευθερία, την αναζήτηση
της Αλήθειας και της Αρμονίας για
την επίτευξη του καλύτερου και η
οποία την κατέστησε παγκόσμια
παντοκράτειρα, και η 2η είναι η
χριστιανική, που υιοθετήθηκε κατά
την μακρόχρονη ρωμαϊκή κατοχήσκλαβιά και η οποία είναι, χωρίς
καμιά αμφιβολία, η θρησκεία των
λαών που επιρεάστηκαν από τον
ελληνιστικό και ρωμαϊκό πολιτισμό
που μιλούσαν και ελληνικά και
η οποία είναι μια θρησκεία με
μυστικιστικές αξίες βασισμένες
στην υποταγμένη άνευ όρων
πίστη χωρίς αναζητήσεις ούτε
επιστημονικότητα, την συγνώμη,
την αγάπη, την άρνηση της βίας και
της αμαρτίας, τον καθησυχασμό
του μοιραίου...κτλ, ο οποίος
χριστιανισμός μοναδικώς συνέβαλλε
στην διάσωση του χαρακτήρα, της
ταυτότητας και της γλώσσας του
ελληνισμού κατά την διάρκεια των
4 αιώνων της βάρβαρης τούρκικης
σκλαβιάς : να σημειωθεί επίσης
ότι ο χριστιανισμός διαπιστεύει
και ανακυρήσει την θρησκευτική
απόλυτη υποταγή σε ένα άλλο θεό
που είναι κοινός σε 3 θρησκείες
ανταγωνιστικά εχρικές, την
εβραϊκή, την χριστιανική και την
μουσουλμανική, των οποίων οι
πιστοί αλληλοσφάζονται μεταξύ
τους στο όνομά του !. Βεβαίως, ο
έλληνας αναγνώστης ή ακροατής
είναι ελεύθερος να επιλέξει την
πίστη του, αλλά, όποια και αν
είναι η επιλογή του, αυτός θα
υπερασπιστεί την ΕΛΛΑΔΑ
παρομοίως.
▬ Επιπεριληπτικά
ανακεφαλαιώνουμε. Οι ελληνικές
επίσημες αντιδράσεις εναντίον
αυτών των προκλήσεων, των
προσβολών και των ασκημονιών,
ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Οι κύριοι
κυβερνητικοί και αντιπολιτευτικοί
ιθύνοντες ή αλληλοκατηγορούνταν,
ή από την επομένη απουσίαζαν
στο εξωτερικό (Α.ΤΣΙΠΡΑΣ
επισκέπτεται πολλές ευρωπαϊκές
χώρες και σήμερα παρεβρίσκεται

-- Ποιές είναι οι πραγματικές
δικαιολογίες που επέβαλλαν αυτή
την σουρεα- λιστική επίσκεψη ;
-- Ποιοί είναι οι υπεύθυνοι αυτού
του (για μας) ασυγγχώρητου λάθους
; -- Ποιοί είναι οι υπεύθυνοι της
απουσίας σκληρής διαμαρτυρίας
κατά των προσβολών των
εθνικών συμβόλων ; -- Γιατί
δεν εστάλει στους τούρκους
ιθύνοντες καμιά επίσημη εκ των
υστέ- ρων διαμαρτυρία κατά
αυτών των προσβολών ; Γιατί
τουναντίον άρχισε μια συστηματική
προπαγάνδα που εκθειάζει την
επιτυχία αυτής της επί- σκεψης με
φράσεις όπως «αυτή η επισκεψης
ανοίγει μια νέα εποχή στις
σχέσεις ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
; (ΤΣΙΠΡΑΣ, ΚΟΤΖΙΑΣ,
ΠΑΠΑΔΗ- ΜΟΥΛΗΣ)».
■ Πράγματι, στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
και στην ΑΘΗΝΑ ακούγονται
τώρα σχόλια και ενδείξεις για
΄΄παραμυθένια΄΄ αποτελέσματά
αυτής της επίσκεψης : «μια
νέα εποχή αρχίζει στις σχέσεις
ανάμεσα στην ΕΛΛΑΔΑ και την
ΤΟΥΡΚΙΑ που θα μας οδηγήσει
σε μια καρποφόρα συνεργασία...
για την συνεκμετάλλευση και
την συνδιαχείρηση του φυσικού
αερίου (ΣημΣυντ ‘’’δηλαδή του
ελληνο-κυπριακού φυσικού αερίου
οφθαλμοφανώς ! Δηλαδή, η
ΚΥΠΡΟΣ θα πρέπει να καταπιεί το
καπέλο της και να αναγκαστεί να
αποδεχτεί μια συμφωνία από όπου
θα ήταν απούσα ;’’’)»... . Δηλαδή
και με άλλα λόγια, αυτός θα είναι
ο νέος ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «μυστικός
φάκελλος των συμφωνιών-2017
που επέβαλλαν και οδήγησαν στην
κατάπτυστη επί- σκεψη ΕΡΔΟΓΑΝ
;», μυστικός φάκελλος που έχει
την ίδια αηδιαστική μυρουδιά
οχετού με αυτή του «μυστικού
φακέλλου KAΡAMANΛΗ για την
ΚΥΠΡΟ-1974 » ;.
■ Μάλιστα ο συγχρονισμός, ο τόσο
ακριβής με αυτό που διαβάζουμε
εκ ΓΕΡΜΑ- ΝΙΑΣ και ΕΕ για το
επερχόμεμο ΄΄θαύμα΄΄, και που
λέει ότι «η κρίσης είναι σχεδόν
πίσω μας... και μπλα-μπλα...» , την
ίδια στιγμή που το ΔΝΤ κρούει
τον κώδωνα του κινδύνου για μια
πιθανή αναπάντεχη σοβαρότατη
επιδύνωδη της κρίσης και επίσης,
την στιγμή που το ΄΄σενάριο
ΝΟΥΛΑΝ΄΄ για την ΚΥΠΡΟ θα
κατατεθεί λίαν προσεχώς εν μέσω
θορύβων, ήδη, από κομματικές
μπότες σε προεκλογική εκστρατεία
για το 2018(;) ή αρχές 2019 !. Κάτω

από αυτές τις αμαρτωλές συνθήκες
και καταστάσεις, εμείς σηκώνουμε
το γάντι αυτής της πρόκλησης εκ
της έλλειψης σοβαρών επίσημων
ελληνικών αντιδράσεων και, παρόλο
που δεν εκπροσωπούμε κανένα
κυβερνητικό ή άλλο επίσημο φορέα,
Εκφράζουμε δημοσίως με δύναμη
τον αποτραιασμό μας ενάντια
στις απαράδεκτες προσβολές
ελληνικών συμβόλων, ενάντια στις
ανθελληνικές επιπτώσεις αυτής
της επίσκεψης, όπως και διαμαρτυρόμαστε με δύναμη ενάντια στις
ανήκουστες ανθελληνικές συμπεριφορές και διεκδικήσεις τούρκων
ιθυνόντων μετά την επίσκεψη
ΕΡΔΟΓΑΝ, οι οποίοι θέλουν να
επιβάλλουν την θέλησή τους για
αναθεωρήσεις και υπογραφές
νέων συμφωνιών-μνημονίων που
θα υποθυκεύουν-παραδίδουν
αμαχητεί και χωρίς ημερομηνία
λήξης, ενεργειακές πηγές, την
περιουσία, το πεπρωμένο, την
αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία
της ΕΛΛΑΔΑΣ όπως και της
ΚΥΠΡΟΥ (χειρό- τερα και από
τα 99 χρόνια του ΤΑΥΠΕΔ ;), και
διαμαρτυρόμαστε με το ίδιο σθένος
και αηδία ενάντια στην κοροϊδία
των επαίσχυντων ΄΄σκλαβωτικών
συμφωνιών-μνημονίων χωρίς
τέλος για τον ελληνικό λαό και
τον κυπριακό λαό, τα οποία
συμφωνα-μνημονια προοθούν τα
μνημονιακά δεξιά, κεντρώα και
αριστερά κόμματα που υπακούουν
σε διαταγές εκ του εξωτερικού και
είχαν σαν σκοπό μέχρι πρότεινος
να σώσουν τις γερμανικές και
γαλλικές τράπεζες (Ο Jeroen Dijsselbloem το αναγνώρισε δημοσίως
πριν λίγες μέρες)΄, και οι οποίες
συμφωνίες- μνημόνια επιτρέπουν
τον διαμελισμό και το ξεπούλημα
με αυθαίρετη οικιοποίηση των
πνευματικών-υλικών-ηθικών
περιουσιών αυτών των 2 λαών.
Όχι στην μετατροπή της ΕΛΛΑΔΑΣ
σε πάγειο ξενοδοχείο για πρόσφυγες !,
Όχι στην ΚΟΡΟΪΔΙΑ !,
Όχι στην εκμετάλευση από τους
εύπορους λαούς !, Ξεχρεώστε στην
ΕΛΛΑΔΑ το γερμανικό χρέος-1943
!, Επιστρέψτε τους 100 τόνους
χρυσού στην ΕΛΛΑΔΑ !, Όχι στην
υποκρισία της μη-αναγνώρισης
από την ΤΟΥΡΚΙΑ της κυρίαρχης
Δημοκρατίας της ΚΥΠΡΟΥ!,
Όχι στις συμφωνίες-2017
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΕΕ-ΗΠΑ
πίσω από την πλάτη της ΚΥΠΡΟΥ
(και κατ΄επέκτασην-ντόμινο, των
Κούρδων) !,
Όχι στο ξεπούλημα της δημόσιας
περιουσίας, των φυσικώναρχαιολογικών- πληθυσμιακώνπνευματικών-πολιτιστικών πόρων
της ΕΛΛΑΔΑΣ !.
Διεκδικούμε όσα μας χρωστάνε
και τα ίσα δικαιώματά μας με τους
άλλους !
Κάτω όλα τα ντροπής-μνημόνιασυμφωνίες που υποδουλώνουν την
ΕΛΛΑΔΑ!.
Ο πρόεδρος ANT.
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ-BREDIMAS

Από το νέο έτος έτος οι πλαστικές σακούλες
στην Ελλάδα θα χρεώνονται 0,04 ευρώ και
0,09 ευρώ το 2019.
Υπενθυμίζεται πως με την άφιξη του νέου έτους οι πλαστικές σακούλες -πιο
γνωστές αυτές των σούπερ μάρκετ- που τοποθετούν οι καταναλωτές τα ψώνια
τους, θα χρεώνονται και δεν θα είναι δωρεάν.
Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται 250-350 σακούλες ανά άτομο ετησίως. Από
το νέο έτος έτος οι σακούλες θα χρεώνονται 0,04 ευρώ και 0,09 ευρώ το 2019.
Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει πως το ετήσιο κόστος για πλαστικές σακούλες ανά
καταναλωτή θα κυμαίνεται από 10 έως 14 ευρώ για το 2018 και από 31,5 έως
24,5 ευρώ για το 2019.
Ενδεικτικό είναι πως η πλαστική σακούλα δεν χρεώνεται ούτε στη λαϊκή, ούτε και
στο περίπτερο, ενώ υπάρχει μια σειρά από σακούλες που εξαιρούνται και με τις
οποίες έχουν ήδη αρχίσει να εφοδιάζονται τα καταστήματα.
Ποιες σακούλες δεν χρεώνονται
1. Οι καταστηματάρχες που θέλουν σαφώς να εξυπηρετήσουν τους πελάτες
τους και να μην τους χρεώσουν, προμηθεύονται σακούλες οι οποίες έχουν
πάχος από 50 ως 70 μm. Με τον τρόπο αυτό δεν οφείλουν να χρεώνουν τέλος
στους καταναλωτές. Επιπλέον με αυτήν την κίνηση απαλλάσονται και από την
υποχρέωση να εντάξουν έναν επιπλέον κωδικό στην ταμειακή μηχανή.
2. Δωρεάν είναι και οι πλαστικές σακούλες που είναι είναι βιοαποδομήσιμες/
λιπασματικές., δηλαδή αυτές που μετά από λίγο καιρό «διαλύονται».
3. Δεν χρεώνονται οι σακούλες που είναι μικρότερες των 15 μικρομέτρων.
Πόσο κοστίζουν οι πλαστικές σακούλες
Μάλιστα θα υπάρχει και ειδικό τέλος για τις σακούλες του σούπερ μάρκετ, στο
οποίο θα μπαίνει «καπέλο» ΦΠΑ 24% και το οποίο θα πρέπει να αναγράφεται
ξεχωριστά στην απόδειξη των ταμειακών.
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Κώστας Καρατσίκης
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Αυγό: Η υπερτροφή που μας
κάνει καλό σε όλη τη ζωή μας
Παγκόσμια Ημέρα Αυγού
13/10/2017 TO BHMA

Εννέα γονίδια δημιουργούν «χιονοστιβάδα» παχυσαρκίας
Ανεξέλεγκτη αύξηση βάρους
08/12/2017
Obese-woman
Οι ερευνητές μελέτησαν 37
γονίδια που είναι ήδη επαρκώς
τεκμηριωμένο ότι τροποποιούν
τη σωματική μάζα, σε 75.230
ενήλικες ευρωπαϊκής καταγωγής
και εντόπισαν έτσι τα εννέα με την
επίδραση «χιονοστιβάδας».

Από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής μας και σε όλη τη διάρκεια της ζωής
μας, το αυγό ως διατροφική επιλογή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο: πλούσιο
σε υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, βιταμίνες και μέταλλα, συμβάλλει στη
σωστή ανάπτυξη του εμβρύου, στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών και
ενισχύει τη συγκέντρωση στο σχολείο, στη δουλειά και στο παιχνίδι.
Η αναγνώριση αυτού του πολυδιάστατου αλλά και πολύτιμου ρόλου του
αυγού στη διατροφή και τη ζωή μας είναι το κεντρικό μήνυμα της φετινής
Παγκόσμιας Ημέρας Αυγού (13/10), όπως έχει καθιερωθεί να είναι η
δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου κάθε χρόνο.
Για 22η χρονιά φέτος, η Ημέρα αυτή γιορτάζεται σήμερα σε όλο τον κόσμο
με ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις που στόχο έχουν να αναδείξουν το
αυγό ως… πρωταγωνιστή της καθημερινής διατροφής μας.
Ο Τζούλιαν Μαντελεϊ, Γενικός Διευθυντής της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Αυγού (WEO) που καθιέρωσε αυτή την Παγκόσμια Ημέρα από το 1996,
αναφέρει για τη σημερινή Ημέρα ότι «τα τελευταία 22 χρόνια έχουμε
μεταφέρει με επιτυχία το μήνυμα ότι το αυγό έχει ευεργετικές επιπτώσεις
στη ζωή και την υγεία μας. Τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις
αναπτυσσόμενες χώρες, αποτελεί την πιο οικονομική αλλά ταυτόχρονα και
την πιο πλούσια φυσική πηγή πρωτεΐνης και αυτό είναι πολύ σημαντικό να
το γνωρίζουμε όλοι».
Αυτό το μήνυμα μοιράζεται σήμερα μαζί σας και η Ένωση Αυγοπαραγωγών
Ελλάδας (ΕΑΕ), τα μέλη της οποίας φροντίζουν καθημερινά να φτάνει στο
πιάτο κάθε ελληνικής οικογένειας αυτή η φυσική υπερτροφή, που αποτελεί
την πιο πλήρη διατροφική επιλογή για όλες τις ηλικίες, καθώς το αυγό
πέρα από τη μοναδική γεύση του είναι πλούσιο σε βιταμίνες, φυλλικό οξύ,
χολίνη, σίδηρο, ασβέστιο, σελήνιο, αντιοξειδωτικά και Ω3 και Ω6 λιπαρά
οξέα.
Οι Έλληνες παραγωγοί-μέλη της ΕΑΕ, πιστοί στη δέσμευσή τους να
προσφέρουν υψηλής ποιότητας αυγά στους καταναλωτές, επενδύουν
σταθερά στις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, στην ασφάλεια των
προϊόντων τους και στην προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύοντας
παράλληλα και την ελληνική οικονομία. Προς αυτή την κατεύθυνση, και με
στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων, η ΕΑΕ προχωρά άμεσα
στην υλοποίηση του σχεδίου της για την καθιέρωση σήματος ποιότητας και
ελληνικότητας των αυγών.
Γνωρίζατε ότι:
• τα αυγά περιέχουν την υψηλότερης ποιότητας πρωτεΐνη που μπορείτε να
αγοράσετε;
• ο κρόκος του αυγού είναι μία από τις ελάχιστες φυσικές πηγές βιταμίνης
D;
• ένα μεγάλο αυγό περιέχει μόλις 70 θερμίδες και 5 γραμμάρια λίπους;
• η πρωτεΐνη του αυγού περιέχει το ιδανικό μείγμα αμινοξέων που
χρειάζεται ο οργανισμός μας για να φτιάξει ιστό;
• η διατροφική αξία του αυγού μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτή του
μητρικού γάλατος;
Γι’ αυτούς και για πολλούς ακόμα λόγους, το αυγό είναι μια πραγματική
υπερτροφή.

Εννέα γονίδια που προάγουν την
αύξηση του βάρους στα άτομα που
έχουν ήδη αυξημένο Δείκτη Μάζας
Σώματος, ανακάλυψαν ερευνητές
από το Πανεπιστήμιο Μακ Μαστερ
στον Καναδά όπως αναφέρεται
σε άρθρο που δημοσιεύεται στο
επιστημονικό έντυπο American
Journal of Human Genetics.
«Είναι σαν μια μικρή χιονόμπαλα
στην κορυφή ενός λόφου που
όσο κατρακυλά μεγαλώνει και
μεγαλώνει και τελικά προκαλεί
χιονοστιβάδα. Η επίδραση των
γονιδίων αυτών μπορεί κατά
τέσσερις φορές, αν συγκρίνουμε
το 10% του πληθσυμού στο
χαμηλότερο άκρο της κλίμακας του
Δείκτη Μάζας Σώματος με το 10%
στο υψηλότερο σημείο της κλίμακας», εξηγεί ο Ντέιβιντ

Μέιρ, επίκουρος καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Μακ Μαστερ και
συγγραφέας της μελέτης.
Κι ενώ ο διαρκώς αυξανόμενος
δείκτης μάζας σώματος των
ανθρώπων στις ανεπτυγμένες χώρες
δείχνει προς το παρόν στάσιμος, οι
καναδοί ερευνητές σημειώνουν ότι
οι περιπτώσεις των περιπτώσεων
νοσογόνου παχυσαρκίας αυξάνουν.
Τα άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο
επιπλοκών, όπως ο διαβήτης, η
καρδιαγγειακή νόσο, η υπέρταση, ο
καρκίνος και ο πρόωρος θάνατος.
Και φυσικά εκτός από παράγοντες
του τρόπου ζωής, όπως η ανθυγιεινή
διατροφή και η σωματική αδράνεια,
οι γενετικοί παράγοντες είναι
γνωστό ότι παίζουν καθοριστικό
ρόλο, με το 50-80% του ΔΜΣ να
επηρεάζεται από τα γονίδια.

«Τα γονίδια αυτά, μπορούν εν
μέρει να εξηγήσουν γιατί ορισμένα
άτομα έχουν ανεξέλεγκτη και
διαρκή αύξηση βάρους κατά τη
διάρκεια της ζωής τους, παρά
την διαθεσιμότητα διαφορετικών
θεραπευτικών προσεγγίσεων.
Η πιθανή εξήγηση είναι ότι
υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ
των γονιδίων αυτών και του
κινδύνου που απορρέει από τους
περιβαλλοντικούς παράγοντες»,
εξηγεί ο Δρ Μέιρ.
Και προσθέτει ότι η ιδέα της
πρόληψης της παχυσαρκία ευθύς εξ
αρχής είναι μια καλή στρατηγική
για τα άτομα με υψηλό γενετικό
κίνδυνο παχυσαρκίας. «Το μήνυμα
για τους φορείς των γονιδίων
αυτών είναι ότι αν ξεκινήσουν τη
ζωή τους με χαμηλό ΔΜΣ με τον
κατάλληλο τρόπο ζωής μπορούν
να ελαχιστοποιήσουν την επίδραση
των γονιδίων της παχυσαρκίας»,
λέει ο ερευνητής.

ΝΔ: Χωρίς κοινή θέση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για
Σκοπιανό δεν μπορεί να έχουμε διάλογο
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η
εκπρόσωπος της ΝΔ Μαρία
Σπυράκη έκανε λόγο για
«αδυναμία» του πρωθυπουργού να
δώσει στη δημοσιότητα, ή έστω στα
κόμματα, τη θέση της κυβέρνησης
για την ονομασία της ΠΓΔΜ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες οφείλουν να παρουσιάσουν
κοινή κυβερνητική θέση όσον
αφορά την ονομασία της ΠΓΔΜ κι
αυτό αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση
για να συνεχιστεί ο δημόσιος
διάλογος ανάμεσα στα κόμματα,
δήλωσε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος
της Νέας Δημοκρατίας Μαρία
Σπυράκη.
Χαρακτήρισε «εξόχως

προβληματικό» το γεγονός ότι
Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος
Καμμένος δεν έχουν κοινή θέση για
το Σκοπιανό, σημειώνοντας πως
δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να
είναι διασπασμένη αλλά συνάμα
να ζητά από την αντιπολίτευση να
τοποθετηθεί.
Έκανε λόγο για «αδυναμία» του
πρωθυπουργού να δώσει στη
δημοσιότητα, ή έστω στα κόμματα,
τη θέση της κυβέρνησης.
Απαντώντας στην κριτική του
ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Σπυράκη υπενθύμισε
πως επί διακυβέρνησης Νέας
Δημοκρατίας το 2008 η Ελλάδα
άσκησε βέτο στη σύνοδο του NATO
ώστε να μην εισέλθει η ΠΓΔΜ με το
όνομα «Μακεδονία».
Τόνισε δε ότι τότε καταρτίστηκε
και η εθνική γραμμή που ορίζει

πως η Αθήνα μπορεί να εξετάσει
γεωγραφικό προσδιορισμό στην
ονομασία της ΠΓΔΜ, θέση που τότε
στήριζε ο Πάνος Καμμένος.
Άφησε δε υπόνοιες ότι η
διαφορετική στάση που
εκφράζει τώρα ο κ. Καμμένος –
απορρίπτοντας κάθε χρήση του ότου
«Μακεδονία» – μπορεί να αποτελεί
στρατηγική αντιπερισπασμού
από άλλα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. «Οι
απόψεις αλλάζουν όταν οι άνθρωποι
βρίσκονται υπό πίεση», είπε
χαρακτηριστικά.
«Η χώρα έχει εθνική γραμμή που
η κυβέρνηση δεν φαίνεται να
υπηρετεί», είπε.
Πηγή:skai.gr/news/politics/
03/01/2018

20 αξιοπερίεργα πράγματα που δεν
γνωρίζαμε για την Ελλαδα μας.
Πολλά ενδιαφέροντα και
αξιοπεριεργα στοιχεία για
την Ελλάδα :

Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα
στον κόσμο σε παραγωγή
ελιάς.

Την δεκαετία του ’50,
μόλις το 30% των Ελλήνων
γνώριζε γραφή και ανάγνωση.
Σήμερα, το ποσοστό του
αναλφαβητισμού μόλις που
φτάνει το 5%.

Η καλλιέργεια ελαιόδεντρων
ξεκίνησε στα μέρη μας από
την αρχαιότητα. Μάλιστα,
κάποιες ελιές που φυτεύτηκαν
τον 13° αιώνα παράγουν ακόμη
καρπούς.

Τα νησιά της Ελλάδας φτάνουν
τις 3.100 σε αριθμό, αλλά μόνο
τα 170 από αυτά κατοικούνται.
Το μεγαλύτερο ελληνικό νησί,
η Κρήτη, έχει έκταση 8.260
τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Περίπου το 7% όλου του
μαρμάρου που παράγεται στον
πλανήτη προέρχεται από την
Ελλάδα.

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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«Ζούμε όπως τα χρόνια του Χριστού…» 20 αξιοπερίεργα πράγματα που δεν γνωρίζαμε για την Ελλαδα μας.
«…και τότε ο κόσμος είχε φτάσει σε μια αθλία κατάσταση, αλλά
ο Θεός δε μας άφησε. Και τώρα δεν πρέπει να απελπιζόμαστε…»
Άγιος Πορφύριος
Την εποχή εκείνη κυβερνούσε την Ιερουσαλήμ ο Ηρώδης και τη
Ρώμη ο Καίσαρας Αύγουστος.
Όμως, ο μικρός και ταπεινός Ιησούς ήταν που άλλαξε, μέσα σε λίγο
καιρό, το status quo της ανθρωπότητας.
Κάποτε ο Άγιος Πορφύριος μου είχε πει: «Θόδωρε, είναι να
παίρνουμε τις σπηλιές και τα βουνά, και να κλαίμε, για να σώσει ο
Θεός τον κόσμο, γιατί οι άνθρωποι πλέον δεν ακούν…».
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τα τέσσερα τελευταία χρόνια
πραγματοποίησε την αγιοκατάταξη τριών γερόντων.
Των Αγίων Πορφυρίου, Παϊσίου και Ιακώβου. Και οι τρεις τους
πηγαίνανε συχνά στα σπήλαια και ησυχάζανε.
Ο Άγιος Πορφύριος, όταν πρωτοπήγε στα Καυσοκαλύβια, οι
γέροντες τον στείλανε στο σπήλαιο του Αγίου Νήφωνα, ο Άγιος
Παΐσιος συχνά-αραιά ησύχαζε εις τα όρη και τις σπηλιές και ο Άγιος
Ιάκωβος πήγαινε στο σπήλαιο του Οσίου Δαυίδ και προσευχόταν
νυχθημερόν.
Ο Θεός ευδόκησε οι τρεις αυτοί γέροντες να πραγματοποιηθεί η
αγιοκατάταξή τους σύντομα, γιατί ήταν και είναι το στήριγμα και η
παρηγοριά του λαού του Θεού, κληρικών και λαϊκών.
Δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι στο σπήλαιο της Ιεράς
Αποκαλύψεως ο Θεός μίλησε στον εξόριστο Ιωάννη το Θεολόγο για
τις έσχατες μέρες της Εκκλησίας και του κόσμου.
Όταν ο Άγιος Πορφύριος επισκέφθηκε και προσευχήθηκε στο
σπήλαιο, είδε με τη Χάρη του Θεού -και προς επιβεβαίωση- τις
σκηνές που διαδραματίστηκαν εκεί, όταν ο Θεός αποκάλυψε στον
Ιωάννη το Θεολόγο τα γεγονότα που θα διαδραματιστούν έως τη
συντέλεια των αιώνων.
Ο δε Προφήτης Ηλίας, διωκόμενος από το βασιλέα Αχαάβ και
βασίλισσα Ιεζάβελ, γιατί ύψωσε το ανάστημά του απέναντι στην
ασέβεια των βασιλιάδων και ιερέων της εποχής, εκδιώχθηκε και ο
Θεός τον έκρυψε σε σπήλαιο. Εκεί μίλησε ο Θεός στον Προφήτη.
Στο Άγιο αυτό μέρος προσευχήθηκαν οι Θεοπάτορες Ιωακείμ και
Άννα, για να γεννηθεί η Παναγία, που θα ήταν η αρχή της Σωτηρίας
όλου του κόσμου.
Σε σπήλαιο έγινε η αρχή και σε σπήλαιο αποκάλυψε ο Θεός τα
γεγονότα έως τις έσχατες μέρες. Και ο Χριστός ήρθε για να σώσει
τον κόσμο μέσα από ένα σπήλαιο, στην περιοχή της Βηθλεέμ.
Τα Καυσοκαλύβια είναι σαν τη Βηθλεέμ της εποχής εκείνης. Μικρά,
ασήμαντα, ταπεινά, ήσυχα. Αυτό ακριβώς το ησυχαστικό πνεύμα
ήρθε και μετέδωσε ο Άγιος Παΐσιος.
Είχε μεγάλες προσδοκίες και πολλές ελπίδες από τον ησυχασμό.
Πίστευε ότι από εκεί θα προέρθει η αναγέννηση της Εκκλησίας.
Για τα ταπεινά Καυσοκαλύβια έλεγε ο Άγιος Πορφύριος: «Εγώ εκεί
εγεννήθηκα, εκεί εμεγάλωσα και εκεί θέλω να πεθάνω».
Και όντως, τον αξίωσε ο Θεός να κοιμηθεί εδώ, στα αγαπημένα του
Καυσοκαλύβια, αλλά και να ζει ακόμα και μετά την κοίμησή του,
όπως ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης.
Ο Άγιος Παΐσιος ξεκίνησε την ασκητική του ζωή από τα
Καυσοκαλύβια, από το κελί της Υπαπαντής, δίπλα από το κελί του
Αγίου Πορφυρίου.
Πάντοτε αγαπούσε την έρημο των Καυσοκαλυβίων και δεν είναι
τυχαίο το ότι η αγιοκατάταξή του έγινε την ημέρα του Αγίου
Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη.
Οι δύο αυτοί μεγάλοι σύγχρονοι Άγιοι της Ορθοδοξίας έχουν κοινό
σημείο αναφοράς τα ταπεινά Καυσοκαλύβια.
Η φήμη τους, όμως, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της Ελλάδος
και της Εκκλησίας και έχει εξαπλωθεί σε όλη την οικουμένη,
ανεξαρτήτως θρησκείας, δόγματος και έθνους. «Εἰς πᾶσαν τὴν
γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ
ῥήματα αὐτῶν».
Ο Άγιος Πορφύριος μου είχε πει: «Θεόδωρε, στα Καυσοκαλύβια δεν
πάω για να πεθάνω. Πάω για να ζήσω».
Μας υποσχέθηκε εν ζωή ότι θα κάνει πιο πολλά τώρα μετά τη φυγή
του… φυσικά από τα Καυσοκαλύβια. Τις θερμές μου ευχές από τα
μικρή και ήσυχη αυτή γωνιά του Αγίου Όρους.
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
Ιερομόναχος Γεώργιος Αλευράς
Ιερά Καλύβη Ζωοδόχου Πηγής
Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους

(Συνέχεια από σελίδα 18)

Κανένα μέρος της Ελλάδας
δεν απέχει από τη θάλασσα
παραπάνω από 137 χιλιόμετρα.
Η ακτογραμμή της χώρας είναι
η δέκατη μεγαλύτερη σε μήκος
στον πλανήτη.
Το 80% του εδάφους της
χώρας είναι ορεινό.
Δώδεκα εκατομμύρια
άνθρωποι στον κόσμο μιλούν
ελληνικά.
Σε αυτούς φυσικά
συγκαταλέγονται και τα
δέκα εκατομμύρια των
ελλήνων κατοίκων, αλλά και
ελληνόφωνοι στην Κύπρο,
την Ιταλία, την Αλβανία,
την Τουρκία, τις ΗΠΑ και
άλλες χώρες που προτίμησαν
παλαιότερα οι Έλληνες για
μετανάστευση.
Τα πλοία με ελληνική σημαία
αποτελούν το 70% του
συνόλου του εμπορικού στόλου
της Ευρώπης.
Ο εγχώριος νόμος επιβάλλει
το 75% του πληρώματος των
πλοίων να έχουν ελληνική
υπηκοότητα.
Η Ελλάδα διαθέτει
περισσότερα αρχαιολογικά
μουσεία από οποιαδήποτε
άλλη χώρα στον κόσμο
– κάτι που φυσικά δεν μας
εκπλήσσει ιδιαίτερα.
Κατά μέσο όρο,
απολαμβάνουμε 250 ημέρες
ηλιοφάνειας τον χρόνο¨(δυο
στις τρεις)Αυτό αντιστοιχεί σε
3.000 αξιοζήλευτες ώρες ήλιου
ετησίως.
Σήμερα, το προσδόκιμο ζωής
έχει φτάσει τα 77 και τα 82
χρόνια για τους Έλληνες και
τις Ελληνίδες αντίστοιχα, κάτι
που μας κατατάσσει στο top 26
των χωρών με το υψηλότερο
προσδόκιμο στον κόσμο.

πρωτεύουσα του νέου ελληνικού
κράτους μέχρι σήμερα, ο
πληθυσμός της αυξήθηκε στον
δυσθεώρητο αριθμό των 3 και
πλέον εκατομμυρίων κατοίκων,
ήτοι περίπου το 40% του
ελληνικού πληθυσμού.
Η Αθήνα κατοικείται
αδιάλειπτα εδώ και 7.000
χρόνια. Αυτό την καθιστά μία
από τις αρχαιότερες πόλεις της
Ευρώπης.
Περίπου 100.000 πουλιά από
την βόρεια Ευρώπη και την
Ασία ξεχειμωνιάζουν στα μέρη
μας.

Ήταν κυρίως αιχμάλωτοι
πολέμου, εγκαταλελειμμένα
παιδιά ή παιδιά σκλάβων.
Η αξιοζήλευτη άγρια ζωή της
χώρας περιλαμβάνει 116 είδη
θηλαστικών, 18 είδη αμφίβιων,
59 είδη ερπετών, 240 είδη
πουλιών και 107 είδη ψαριών.
Ωστόσο, περίπου τα μισά είδη
θηλαστικών κινδυνεύουν με
εξαφάνιση.

ΠΕΝΘΗ
ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1933-2017
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 7 Δεκεμβρίου
2017 ο Αναστάσιος Μπουρντένας. Γεννήθηκε
στο χωριό Αετόλοφος Αγιά Λαρίσης στις 18
Ιουλίου 1933.
Το τρισάγιο έγινε την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου
2017 στις 7 μ.μ στο Ι.Ν. των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου. Η ταφή έγινε την Τρίτη
19 Δεκεμβρίου 2017 στο κοιμητήριο Forest
Lawn Burnaby.
Ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στούς
φίλους του.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
1933-2017
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 19 Δεκεμβρίου
2017 ο Ανδρέας Αναστόπουλος. Γεννήθηκε και
μεγάλωσε στο χωριό Σκεπαστό Καλαβρύτων
στις 30 Απριλίου 1933. Υπηρέτησε στην
ελληνική Αεροπορία στη Λάρισα για 10 χρόνια.
Ήρθε στο Καναδά μαζί με την σύζυγό του το
1963 και άρχισαν καινούργια ζωή εργαζόμενος
ώς Μηχανικός στην Canadian National Railway.
Η κηδεία του έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 2017,
στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου.
Στη σύζυγό του για 54 Ελένη , στα παιδιά του Ντίνα, Μαρία
(Μίλτον), Ειρήνη (Κώστας), Τετ, στα 7 εγγόνια του και σε όλους
τους συγγενείς, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Το προσδόκιμο ζωής στην
αρχαία Ελλάδα έφτανε τα 36
χρόνια για τις γυναίκες και τα 45
χρόνια για τους άνδρες. Από τα
παιδιά που γεννιόντουσαν, μόλις
τα μισά κατάφερναν να ζήσουν
και μετά το στάδιο της βρεφικής
ηλικίας.
Είναι επίσης η πρώτη χώρα
στον κόσμο σε εμπόριο…
σφουγγαριών.
Κατά μέσο όρο, περίπου
18 εκατομμύρια τουρίστες
καταφθάνουν κάθε χρόνο στην
Ελλάδα. Αυτό σημαίνει πως οι
επισκέπτες ξεπερνούν σε αριθμό
τον… ντόπιο πληθυσμό των 10
περίπου εκατομμυρίων.
Η χώρα δεν διαθέτει ούτε ένα
πλόιμο ποτάμι, εξαιτίας αυτής
της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας.
Η ελληνική γλώσσα ομιλείται
εδώ και 3.000 χρόνια περίπου,
κάτι που την καθιστά μία από
τις αρχαιότερες γλώσσες στον
κόσμο.
Ο πληθυσμός της Αθήνας
το 1834 ήταν 10.000. Από
την στιγμή που επιλέχθηκε ως

Οι σκλάβοι στην αρχαία
Ελλάδα αποτελούσαν το
40-80% του πληθυσμού στις
πόλεις-κράτη.

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
EXTRA LARGE

Τα 2 κιλά $15.00

Χταπόδι τουρσί
για τα τις γιορτές,
καπνιστός Σολομός
και λακέρδα

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.

Ευχαριστούμε τους φίλους και τις οικογένειές τους
από την Ρόδο για τις ευχές τους και ευχόμαστε
Υγεία, Ειρήνη και Πρόοδο το 2018.
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