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Ζ. Ζάεφ: Η Συμφωνία Τα σπουδαιότερα γεγονότα της διεθνούς
των Πρεσπών δεν μπορεί πολιτικής σκηνής για το 2018
να αλλάξει στο μέλλον
Σάββατο 29/12/2018

Συνέντευξη στην «ΕΦ.ΣΥΝ.» παραχώρησε ο Ζόραν Ζάεφ,
στέλνοντας μήνυμα φιλίας και ευχές για το νέο έτος προς
όλους τους Έλληνες.
Ο Σκοπιανός πρωθυπουργός
εμφανίστηκε βέβαιος για
τη θετική ολοκλήρωση των
συνταγματικών αλλαγών
στο Κοινοβούλιο και την
επικύρωση της Συμφωνίας
των Πρεσπών, παρά την
αντίθεση του προέδρου
Ιβάνοφ.
«Είναι μια συμφωνία που δεν μπορεί να αλλάξει στο μέλλον»,
δοαβεβαίωσε ο Ζόραν Ζάεφ, σημειώνοντας ότι η χώρα πλήρωσε
μεγάλο τίμημα γι’ αυτή την πολιτική του παρελθόντος και «δεν
θα επαναλάβει τα ίδια λάθη».
Υποστήριξε επίσης, ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Αλέξης Τσίπρας
αγνόησαν το πολιτικό κόστος και προχώρησαν σε μια συμφωνία
η οποία -όπως τόνισε- έχει μόνο θετικά για τους δύο λαούς
και τις δύο χώρες, ενώ υπογράμμισε ότι η τροπολογία για την
υπηκοότητα δεν αφήνει καμία αμφιβολία για παρερμηνείες.
Αναφορικά με το ζήτημα της γλώσσας, ο Ζόραν Ζάεφ
υποστήριξε ότι για το θέμα αυτό υπάρχει σχετική απόφαση
των Ηνωμένων Εθνών με την οποία διευκρινίζεται ότι ανήκει
στη σλαβική ομάδα γλωσσών. Ο Ζάεφ διαχώρισε επίσης την
ιστορική κληρονομιά της πατρίδας του από την ελληνική
Μακεδονία και αναγνώρισε την ξεχωριστή αρχαία ελληνική
κληρονομιά και Ιστορία της περιοχής.
Ο Σκοπιανός πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο
ο ίδιος μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα να κερδίσουν το Νόμπελ
Ειρήνης.
«Όταν μας πρότειναν ως υποψηφίους για το Νόμπελ Ειρήνης
έστειλα ένα μήνυμα στον Τσίπρα και του είπα πως είναι μεγάλη
μας τιμή, μου απάντησε πως το μεγαλύτερο βραβείο για εμάς
είναι η φιλία μας και το καλύτερο μέλλον για τις χώρες και τους
πολίτες. Είμαι ευτυχής γιατί έχω έναν νέο φίλο, τον Αλέξη, και
ελπίζω να καλλιεργήσουμε και στο μέλλον την προσωπική μας
σχέση, να βρεθούμε εδώ ή στην Αθήνα, πάντα με την ελπίδα και
την πεποίθηση ότι οι πολίτες μας, οι χώρες μας, θα γίνουν επίσης
ειλικρινείς φίλοι»
Πηγή:kontranews.gr

Greek Orthodox community gathers at Vancouver’s English Bay for Epiphany cross dive

Αυτά είναι τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα που σφράγισαν τη χρονιά που
φεύγει, αλλά και όλες οι μεγάλες αθλητικές στιγμές στην Ελλάδα και τον κόσμο.
21 Ιανουαρίου: Τουρκικά στρατεύματα μπαίνουν στην περιοχή του Αφρίν, στη βόρεια Συρία. Η “Επιχείρηση
Κλάδος Ελαίας”, διάρκειας δύο μηνών, έχει ως στόχο τους Κούρδους της Συρίας. Τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι
εγκαταλείπουν την περιοχή.
28 Ιανουαρίου: Το κοινοβούλιο της Ρουμανίας εκλέγει πρωθυπουργό τη Βιόριτσα Ντάντσιλα του
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, η οποία σχηματίζει την τρίτη κυβέρνηση της χώρας μέσα σε διάστημα ενός έτους.
Η κρίση στο Βουκουρέστι πυροδοτήθηκε από τις προσπάθειες μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος.
14 Φεβρουαρίου: Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Τζέικομπ Ζούμα παραιτείται, υπό την πίεση του κυβερνώνοντος
κόμματος ANC (Εθνικό Αφρικανικό Κογκρέσο). Ο Ζούμα, στην εξουσία από το 2009, κατηγορείται για διαφθορά
και παράνομο πλουτισμό. Την προεδία αναλαμβάνει ο αντιπρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα.
16 Φεβρουαρίου: Ο Τουρκογερμανός δημοσιογράφος Ντενίζ Γιουτζέλ αποφυλακίζεται μετά από έναν χρόνο
κράτησης από τις τουρκικές αρχές με την κατηγορία της τρομοκρατικής προπαγάνδας. Η υπόθεση αυτή πυροδότησε
νέα ένταση στις σχέσεις του Βερολίνου με την Άγκυρα. Στις 20 Αυγούστου θα επιτραπεί να φύγει από την Τουρκία
και η δημοσιογράφος και μεταφράστρια Μεσαλέ Τόλου.
4 Μαρτίου: Στην πόλη Σάλσμπερι δηλητηριάζονται με τη νευροτοξική ουσία Νοβιτσόκ ο πρώην πράκτορας της
Ρωσίας Σεργκέι Σκριπάλ και η κόρη του, Γιούλια. Και οι δύο επιβιώνουν. Η Βρετανία κατηγορεί τη Ρωσία για την
επίθεση με χημικά στο έδαφός της.
4 Μαρτίου: Το ευρωσκεπτικιστικό κίνημα Πέντε Αστέρων και η λαϊκιστική, ακροδεξιά Λέγκα καταγράφουν μεγάλη
άνοδο στις βουλευτικές εκλογές στην Ιταλία. Όμως κανένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφαλίζει πλειοψηφία. Στις 6
Ιουνίου θα σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον ανεξάρτητο πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε.
11 Μαρτίου: Το Λαϊκό Κογκρέσο της Κίνας εγκρίνει τη συνταγματική μεταρρύθμιση που επιτρέπει στον πρόεδρο
Σι Τζινπίνγκ να παραμείνει στον προεδρικό θώκο για απεριόριστο αριθμό θητειών.
13 Μαρτίου: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απολύει τον υπουργό Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον. Τον
διαδέχεται ο συντηρητικός Ρεπουμπλικανός, πρώην επικεφαλής της CIA, Μάικ Πομπέο. Λίγες ημέρες αργότερα, ο
Τζον Μπόλτον αναλαμβάνει νέος σύμβουλος του προέδρου για θέματα εθνικής ασφάλειας.
18 Μαρτίου: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εκλέγεται, με συντριπτική πλειοψηφία, πρόεδρος της Ρωσίας για τέταρτη θητεία.

Father Constantinos Economos, centre, throws a cross into English Bay
on Sunday, January 6, 2019. (Darryl Dyck/Canadian Press)
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ΤΟΥ ΣΟΥΡΡΕΥ
Βλέπετε σελίδα 13

30 Μαρτίου: Στον φράχτη που χωρίζει το Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι
ξεκινούν διαδηλώσεις -που συχνά συνοδεύονται από επεισόδια- διεκδικώντας το δικαίωμα της επιστροφής
των προσφύγων στα εδάφη απ’ όπου έφυγαν όταν ιδρύθηκε το Ισραήλ. Μέχρι τα τέλη του έτους, περίπου 240
Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις κατά μήκος του φράχτη.
4 Απριλίου: Ο πρόεδρος Τραμπ διατάζει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στα σύνορα με το Μεξικό. Εκατοντάδες
πρόσφυγες από την Ονδούρα, τη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ θέλουν να περάσουν στο έδαφος των ΗΠΑ. Οι
αμερικανικές αρχές χωρίζουν τα παιδιά από τους παράτυπους μετανάστες γονείς τους, μια πρακτική που προκαλεί
έντονες αντιδράσεις.
7 Απριλίου: Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με δηλητηριώδη αέρια στην
πόλη Ντούμα της Συρίας. Η Δαμασκός αρνείται κάθε ευθύνη. Στις 14 Απιρλίου, ΗΠΑ, Γαλλία και Βρετανία
εξαπολύουν πυραυλικές επιθέσεις εναντίον συριακών κυβερνητικών στόχων.
8 Απριλίου: Το συντηρητικό κόμμα Fidesz του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν κερδίζει τις εκλογές με
ποσοστό 49,6% και καταλαμβάνει τα δύο τρίτα των εδρών του κοινοβουλίου.
18 Απριλίου: Στη Νικαράγουα, ξεσπούν ταραχές με αφορμή το σχέδιο της κυβέρνησης για περικοπή συντάξεων

(Συνέχεια στη σελίδα 12)
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Οταν κλαίνε τα παιδιά του Ζαχαριάδη
Τάκης Θεοδωρόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15.12.2018

Στον διανοητικό ορνιθώνα που κατασκεύασε η εκπαίδευση της μεταπολίτευσης είναι
στερεότυπη η άποψη ότι δυστυχώς τον Εμφύλιο τον έχασε το Κομμουνιστικό Κόμμα,
διότι αλλιώς η Ελλάδα θα είχε καταγάγει ακόμη έναν ιστορικό θρίαμβο. Ακολουθούν
κοινοί τόποι, όπως ότι για όλα φταίνε οι Αγγλοι και ο Σκόμπι, ότι αντίσταση στην
Κατοχή έκαναν μόνον το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ και ότι όσοι δεν συμπαραστάθηκαν στην
αιματηρή ανταρσία του Ζαχαριάδη το έκαναν επειδή ήσαν δωσίλογοι. Δεν είναι λοιπόν
να απορεί κανείς που δύο παρουσιαστές μιας «ιστορικής» εκπομπής για τη μάχη της
Αθήνας έχυσαν δάκρυ πικρό για την ήττα του ΚΚΕ. Ούτε εντυπωσιάζει το γεγονός ότι
η παράσταση δόθηκε από την κυβερνητική τηλεόραση εν έτει 2018. Αυτά έμαθαν τα
παιδιά, αυτά πιστεύουν κι αυτά παπαγαλίζουν, αφού είναι υπάλληλοι της τηλεόρασης
που πληρώνει, θέλει δεν θέλει, ο φορολογούμενος. Δικαίωμά τους να έχουν απόψεις και
να τις εκφράζουν κατά το δοκούν.
Το αξιοθαύμαστο είναι ότι αυτά τα παιδιά, ως καλοί ερευνητές δημοσιογράφοι, δεν
μπήκαν στον κόπο να επιχειρηματολογήσουν για τις απόψεις τους. Αχρείαστη να είναι
η επιχειρηματολογία. Τι να την κάνεις όταν ξέρεις ότι τον Εμφύλιο τον προκάλεσαν
οι Αγγλοι κι όταν δεν έχεις διαβάσει ούτε μία γραμμή από τις ιστορικές έρευνες των
τελευταίων ετών. Αφού ούτως ή άλλως τα συμπεράσματα τα έχεις βγάλει. Αυτά τα δύο
παιδιά όμως δεν έχουν πάρει είδηση σε ποιον κόσμο ζουν; Δεν τους ψιθύρισε κανείς ποτέ
ότι το σιδηρούν παραπέτασμα, στην επικράτεια του οποίου αποπειράθηκαν να εντάξουν
οι κομμουνιστές τη χώρα, υπήρξε εργαστήριο παραγωγής ενός από τους μεγαλύτερους
ιστορικούς εφιάλτες; Προφανώς όχι. Τι να την κάνεις την ιστορική πραγματικότητα
όταν συζητάς με επιφανή ιστορικό του Κομμουνιστικού Κόμματος ο οποίος κατέχει την
αλήθεια, όπως έκαναν τα παιδιά προχθές στην ΕΡΤ; Μία ώρα και ήταν η εκπομπή.
Ούτε μια λέξη για το τι συνέβαινε στην εαμοκρατούμενη Ελλάδα, για τον Ζέρβα, για
τον Ψαρρό, για τον ρόλο των Αγγλων στην απελευθέρωση. Και δεν περίμενε κανείς
να αναρωτηθούν πού θα βρίσκονταν οι ίδιοι σήμερα αν τη μάχη της Αθήνας την είχαν
κερδίσει οι κομμουνιστές και πώς οφείλουν την ύπαρξή τους, και τη δυνατότητα
να εκφράζουν τις ακατέργαστες απόψεις τους, στον Σκόμπι και στους ηρωικούς
χωροφύλακες που έπεσαν στου Μακρυγιάννη.
Επιμένω. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ορισμένοι ανάμεσά μας δεν έχουν επεξεργαστεί
τις απόψεις με τις οποίες μπόλιασε τη μεταπολίτευση ο μεταπολιτευτικός αχταρμάς. Το
πρόβλημα είναι ότι μιλούν με την άνεση του οδηγού που ακούει στο ραδιόφωνο ότι ένας
τρελός πηγαίνει στο αντίθετο ρεύμα στον αυτοκινητόδρομο κι αυτός σχολιάζει ότι δεν
είναι ένας είναι εκατοντάδες.
Γιατί αυτός είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα.
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
1)
Ζητούμε συγνώμη για την παράλειψη στο φύλλο του Δεκεμβρίου 2018, να αναφέρουμε
ότι ο χορός του συλλόγου Μακεδόνων «Μέγας Αλέξανδρος» έγινε με το σύλλογο Ρουμελιωτών
ήταν και οι δύο σύλλογοι.
2)
Επίσης στο φύλλο του Δεκεμβρίου 2018 και στη σελίδα 8 στη στήλη του συλλόγου
των Messinian Brotherhood B.C., ζητούμε συγνώμην για το λάθος ημερομηνίας του χορού αντί να
γραφτεί η ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου 2019, γράφτηκε η ημερομηνία 13 Φεβρυαρίου 2019.
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Τα ελληνικά φονικά όπλα που πάνε πολύ
μακρύτερα από τους τουρκικούς πυραύλους
(pics)
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Πέθανε ο εμβληματικός Θέμης Μαρίνος που ανατίναξε τον Γοργοπόταμο
Η Καθημερινή 23.12.2018

31 Δεκεμβρίου 2018
Η Τουρκία προσπαθεί και σε μεγάλο βαθμό το ΄χει καταφέρει, να
επιβάλλει την εικόνα της «ανίκητης περιφερειακής δύναμης», η
οποία με τα όπλα που διαθέτει μπορεί πλέον να κάνει ότι θέλει την
«πληγωμένη» από την οικονομική κρίση Ελλάδα.
Ίσως αυτή η πεποίθηση να ΄χει «διαβρώσει» κι ένα μέρος της
ελληνικής κοινής κάτι για το οποίο μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν
τα ελληνικά ΜΜΕ. Γι΄ αυτό και οι δηλώσεις του Α/ΓΕΕΘΑ Βαγγέλη
Αποστολάκη εξέπληξαν αρκετούς.
Οι Τούρκοι
θυμήθηκαν ξανά
και διαφήμισαν
πολύ τον πύραυλο
Bora.Εφημερίδες
τους, δημοσίευσαν
και χάρτες στους
οποίους φαίνεται ότι
μπορούν να πλήξουν
την Αθήνα, από το
Τσεσμέ…Όταν θα είναι έτοιμος ο Bora.
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους Τούρκους, ότι η Ελλάδα δεν
έχει ανάγκη να περιμένει την ανάπτυξη κανενός πυραύλου για να
απειλήσει σε μεγάλο βάθος εντός Τουρκίας κρίσιμους στόχους…
Μπορεί να το κάνει τελείως ακίνδυνα με όπλα που ήδη διαθέτει και
μπορεί να εκτοξεύσει σχεδόν από την ηπειρωτική Ελλάδα.
Δεν χρειάζεται μια ευρωπαϊκή
χώρα όπως η Ελλάδα να
ακολουθήσει την Τουρκία και ν΄
αρχίσει να δημοσιεύει χάρτες με
κόκκινα βελάκια που θα ξεκινούν
από την Εύβοια ας πούμε και θα
καταλήγουν πολύ, πολύ βαθιά
στην Τουρκία.
Αυτά τα κόκκινα βελάκια μπορούν
να είναι και πάρα πολλά και να
πλήξουν στόχους με ακρίβεια
ασύλληπτη. Δεν είναι θεωρία,
είναι γεγονός, γιατί αυτά τα όπλα
σε αντίθεση με τον πολυδιαφημισμένο Bora , έχουν δοκιμαστεί
σε πρόσφατους πολέμους, “μπαίνοντας” από προκαθορισμένα
παράθυρα επιλεγμένων στόχων. Το γνωρίζουν αυτό στο τουρκικό
Γενικό Επιτελείο, όπου έχουν κάνει τους υπολογισμούς τους.
Συνεπώς ας μην τρομοκρατούμαστε από τους…τρομοκράτες
Τούρκους .Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι εμείς να είμαστε
σοβαροί και να ρίξουμε το βάρος στην άψογη συντήρηση αυτών
των όπλων που επαναλαμβάνουμε ήδη διαθέτουμε. Η δύναμή
μας είναι αυτά τα όπλα κι όχι οι αναβαθμίσεις ή οι προμήθειες
μεταχειρισμένων οπλικών συστημάτων που κάποιοι θέλουν να
ξεφορτωθούν.
Καλή η επικοινωνιακή προσπάθεια τρομοκράτησής μας από
τους Τούρκους λοιπόν , αλλά έτσι για να το διασκεδάσουμε , ας
φτιάξουν κι ένα χάρτη που να δείχνει που μπορεί να φθάσει ένα
όπλο με εμβέλεια 500 χιλιομέτρων αν εκτοξευτεί από το κέντρο
του Αιγαίου… Θα ΄χει πολύ ενδιαφέρον να δουν τι έχουν να
υπερασπιστούν, μέχρι να φτιάξουν και να στήσουν τους Bora στο
Τσεσμέ…
Ειδικότερα, πέντε είναι τα όπλα των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων που φοβούνται οι Τούρκοι:
• Το πυραυλικό σύστημα SAM S300
Αποτελεί την καλύτερη αντιαεροπορική γραμμή υπεράσπισης για
αστικά κέντρα και στρατηγικές εγκαταστάσεις εντός της ελληνικής
επικράτειας.
• Τα ελληνικά υποβρύχια U-214
Μεγάλο ρόλο στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων, περάν
των πλοίων που διαθέτει το Πολεμικό Ναυτικό, διαδραματίζουν
τα υποβρύχια U-214, όπως είναι, για παράδειγμα, το υποβρύχιο
«Παπανικολής».
• Mirage 2000-5
Η πλέον εξελιγμένη έκδοση του μαχητικού Mirage 2000, αποτελεί
εδώ και δύο χρόνια το σημαντικότερο όπλο της ελληνικής
αεράμυνας και της εξασφάλισης της αεροπορικής υπεροχής πάνω
από το Αιγαίο. Διαθέτοντας φοβερή ευελιξία και αεροδυναμική και
εξοπλισμένο με ένα πανίσχυρο οπλοστάσια, το Mirage 2000-5 είναι
ο φόβος και ο τρόμος κάθε αντιπάλου.
• Ομάδα Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ)
Εδώ γίνεται λόγος για την επίλεκτη μονάδα του Πολεμικού
Ναυτικού, που διακρίνεται για τη μέγιστη επιχειρησιακή
της ετοιμότητα και το ακμαιότατο ηθικό των στελεχών της.
Αποκαλείται, όχι αδίκως, ως η «ελίτ» των Ενόπλων Δυνάμεων.
Πηγή: militaire.gr

Μέλη της Βρετανικής Συμμαχικής Αποστολής. Από δεξιά προς αριστερά: Κ. Γουντχάουζ, Ρ.
Σέππαρντ, Θ. Μαρίνος, Τ. Στήβενς, Τ. Μπαρνς, Α. Εντμοντς - Φωτογραφία από «Ελληνικά Χρονικά».

Πέθανε ο εμβληματικός Θέμης Μαρίνος που ανατίναξε τη γέφυρα του Γοργοποτάμου μαζί με
αντάρτες και συμμάχους –Μέλος της Βρετανικής Συμμαχικής Αποστολής (BLO) στην κατοχή.
Πρόκειται μάλιστα για το τελευταίο μέλος από την ομάδα που σχεδίασε και ανατίναξε τη
γέφυρα του Γοργοποτάμου, που φεύγει από την ζωή.
Ήταν μέλος της Βρετανικής Συμμαχικής Αποστολής (BLO) κατά τη διάρκεια της κατοχής
και συγγραφέας ιστορικών βιβλίων για την εθνική αντίσταση στην Ελλάδα. Ο ίδιος,
παρουσιάζοντας ένα από τα βιβλία του είχε πει για τον Γοργοπόταμο: «Πρόκειται για το
πρώτο μεγάλο σαμποτάζ σε όλη την υπό κατοχή Ευρώπη. Είχε επίδραση τόσο στους Έλληνες
αμάχους, όσο και σε όλους τους Ευρωπαίους. Κατά τη γνώμη μου, η ανατίναξη της γέφυρας
του Γοργοποτάμου, είναι μια από τις σημαντικότερες πράξεις στην ελληνική ιστορία, η οποία
όμως μελλοντικά δεν αξιοποιήθηκε καταλλήλως».
Ο Θέμης Μαρίνος είχε
γεννηθεί στη Ζάκυνθο το
1917.
Το 1940-41 πολέμησε στο
ΕλληνοΑλβανικό Μέτωπο
και στη Μάχη της Κρήτης
ως έφεδρος αξιωματικός.
Συνελήφθη από τον
Γερμανικό στρατό και αφού
δραπέτευσε συνεργάστηκε
με την αντίσταση στο νομό
Ρεθύμνης, διέφυγε αργότερα
στην Αίγυπτο με υποβρύχιο
και κατατάχτηκε στην
1η Ελληνική Ταξιαρχία.
Από αριστερά: ο Θέμης Μαρίνος μαζί με τον Σερ Πάτριλ Λι
Αποσπάστηκε από τον
Φέρμορ, θρυλικό κομάντο των κρητικών βουνών και ο Ιάσων
Πρίγκιπα Πέτρο στο
Μαυρίκης, του Ιερού Λόχου.
βρετανικό Κέντρο Ειδικής
Εκπαιδεύσεως στην Παλαιστίνη όπου και εκπαιδεύτηκε. Το Σεπτέμβριο του 1942 ως μέλος της
βρετανικής ομάδος αλεξιπτωτιστών προσγειώθηκε μαζί με άλλους Βρετανούς αξιωματικούς
στην Ελλάδα και ανατίναξαν τη σιδηροδρομική γέφυρα του Γοργοποτάμου με τη βοήθεια των
δύο μεγάλων αντιστασιακών οργανώσεων ΕΔΕΣ και ΕΛΑΣ, διακόπτοντας τον εφοδιασμό των
Γερμανών στη Β. Αφρική. Παρέμεινε στην Ελλάδα ως σύνδεσμος του Γενικού Στρατηγείου
Μέσης Ανατολής.
Τον Ιούλιο του 1943, με την απόβαση των συμμάχων στη Σικελία κατεύθυνε τις επιχειρήσεις
παραπλανήσεως και δολιοφθοράς κατά του Άξονα στην Αιτωλο-Ακαρνανία, παίρνοντας μέρος
στις ανατινάξεις των γεφυρών από το Μακρυνόρος ως την Άρτα και συγκεκριμένα τις Αννίνου,
Κομποτίου, Αγ. Νικολάου και Ζούτου. Τον Ιανουάριο 1944, επέστρεψε στην Αίγυπτο και
από εκεί στα Επτάνησα για να αναλάβει νέα αποστολή με διαταγή του Γενικού Στρατηγείου
στα νησιά του Ιονίου, όπου οργάνωσε και διοίκησε το μυστικό δίκτυο πληροφοριών και
δολιοφθορών μέχρι τον Νοέμβριο του 1944.
Το 1945 - 1949 χρημάτισε μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διεθνή Επιτροπή
Ελέγχου Βουλγαρίας και σύνδεσμος της Ελληνικής Κυβερνήσεως στη Βαλκανική Επιτροπή
Παρατηρητών του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Eργάστηκε ως οικονομικός
σύμβουλος στο Υπουργείο Συντονισμού, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής των ΣΕΚ (ΟΣΕ),
Γενικός Διευθυντής Οικονομικού της ΔΕΗ, Σύμβουλος της ΕΤΕΒΑ και Πρόεδρος της
Τραπέζης Επενδύσεων, ενώ υπήρξε μέλος Διοικητικών Συμβουλίων (ΛΙΠΤΟΛ, ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ,
ΣΕΒ, κλπ).
Στο εξωτερικό εργάστηκε ως εμπειρογνώμων των Ηνωμένων Εθνών σε αναπτυξιακά
προγράμματα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στο Ιραν, της Διεθνούς Τραπέζης στην Αιθιοπία
και του Γραφείου Δοξιάδη (Γκάνα, Λιβύη).
Του απενεμήθη ο βαθμός του Βρετανού λοχαγού και στη συνέχεια ταγματάρχη. Έλαβε πολλές
πολεμικές διακρίσεις, ελληνικά και ξένα παράσημα.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ηρωας του Πολέμου και της Εθνικής Αντίστασης
Για έναν γενναίο στρατιωτικό και σπουδαίο οικονομολόγο κάνει λόγο με ανάρτησή του στο
Twitter ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζοντάς τον ως ήρωα του Πολέμου
και της Εθνικής Αντίστασης.

4

MERRY CHRISTMAS! ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
ILIAS TOMAZOS <paideia@snet.net>
		
Dear members and friends of PanRhodian Society of America “Apollon”:in
Rhodes, Greece, USA, Canada, Europe and in other countries:
Best wishes to you and your families for Merry Christmas and a Happy New
Year!
PSA “Apollon” from 1924, for almost one hundred years, works for the
unity of all Rhodians in USA and with Rhodes.
For the next one hundred years the goal is the unity of all Rhodians from
every country between us and with Rhodes.
For all Rhodians In US, Canada, Australia and Europe our kids is the number one priority.
PSA “Apollon” has available scholarships for students ten years of age and
older to assist go summer 2019 in Rhodes and other parts of Greece. “Apollon” Board encourages you to request information and encourage students to
participate.
End of July 2018 celebrated a worldwide gathering of Rhodians organized
jointly with authorities in Rhodes. We are happy to inform you that end
of July 2019 is the second annual gathering of Rhodians in Rhodes from
around the world.
It is our home that July 26-29, 2019 will convene in Rhodes representatives
from our Organizations with Rhodian families together with children.
Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΠανΡοδιακού Συλλόγου Αμερικής “Απόλλων”
στις ΗΠΑ, στον Καναδά, Αυστραλία, Ευρώπη, Ρόδο και όλη μας την
Ελλάδα!.
Σας παρακαλούμε να δεχθείτε τις θερμότερες ευχές μας για Καλά
Χριστούγεννα, ευτυχισμένο, με υγεία, πρόοδο και ειρήνη το Νέο Έτος σε
σας, τις οικογένειές σας και όλο τον κόσμο!
Ο ΠανΡοδιακός Σύλλογος Αμερικής “Απόλλων” για εκατό χρόνια περίπου
εργάζεται για την ένωση των Ροδίων Αμερικής με την Ρόδο.
Από το έτος αυτό και στο μέλλον ο σκοπός του “Απόλλων” είναι η ένωση
των Ροδίων όπου γης μεταξύ μας και με το αγαπημένο μας νησί Ρόδος.

«Οικία Κανέλλου»
για τη μασκότ
στη γειτονιά
του Δημαρχείου
Τρικκαίων
Ο Κανέλλος είναι ο καφετής
φύλακας της γειτονιάς του
Δημαρχείου Τρικκαίων.
Περιτριγυρίζει τη γειτονιά και
είναι συνάμα η μασκότ του
Δημαρχείου και των πέριξ
καταστημάτων.
Ενας τρικαλινός τον
φροντίζει, αλλά παρατήρησε
ότι ο Κανέλλος ήταν άστεγος.
Ζήτησε από τον Δήμαρχο
Τρικκαίων, Δημήτρη
Παπαστεργίου, «να γίνει
κάτι». Αμέσως τα συνεργεία του Μύλου των Ξωτικών έπιασαν δουλειά και δημιούργησαν την Οικία
Κανέλλου.
Με πατάκι εισόδου, με ζεστό στρώμα, ο Κανέλλος κοιμάται τα βράδια - ενίοτε και τα μεσημέρια, αν
είναι κουρασμένος.
Και πώς να μην είναι; Τόσα καταστήματα πρέπει να φροντίσει, με τόσους να φωτογραφηθεί και να
ανταλλάξει αγκαλιές. Τα παιδιά, φυσικά, τον λατρεύουν. Και είναι οι ημέρες των Χριστουγέννων, οι
ημέρες του Μύλου των Ξωτικών, που αποδεικνύουν ότι η «ζεστασιά», μας αφορά όλους.
Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων
committed to working with
the United Nations and other
partners, at home and abroad,
to make migration work for all
and meet our common goal of a
safer, more inclusive and prosperous world.”

Για όλους τους Ροδιακούς συλλόγους τα παιδιά μας ήταν και παραμένουν η
πρώτη μας φροντίδα.
Ο “Απόλλων” έχει διασφαλίσει υποτροφίες για παιδιά μας δέκα ετών και
άνω που θα ήθελαν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα στην
Ρόδο και άλλα μέρη της Ελλάδος.
Σας παρακαλούμε να το γνωρίσετε αυτό σε οικογένειες με παιδιά που
γνωρίζετε.
Σας παρακαλούμε να μην το παραμελήσετε!

Canada’s new biometrics
rule will soon apply to
temporary and permanent resident applicants
from Asia, Asia Pacific
and the Americas

Τέλος Ιουλίου 2018, με την φροντίδα των Αρχών Ρόδου είχαμε ΑντάμωμαΠροσκύνημα εκπροσώπων Ροδιακών Συλλόγων από διάφορε χώρες.
Το επόμενο έτος, από 26-29 Ιουλίου, γίνεται το 2ον Ετήσιον ΑντάμωμαΠροσκύνημά μας στην Ρόδο με Προσυνέδριο του “Απόλλων”, με
επισκέψεις σε κοιμητήρια, με εκδηλώσεις σε τρία διαφορετικά χωριά και με
συμμετοχή των παιδιών μας σε αθλητικούς αγώνες 29ης Ιουλίου στον Άγιο
Σουλά.
Ολων μας των Ροδίων οι δρόμοι, όπου και εάν βρισκόμαστε, τέλος Ιουλίου
για κάθε έτος, οδηγούν στην μοναδική μας όμορφη Ρόδο!
Με εκτίμηση, σεβασμό και πατριωτική αγάπη σε όλους σας!
Το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ηλίας Τομάζος, Μιχαήλ Αιβάσης, Χριστίνα Καπόλης, Βκτώρια Σκούμης

Statement for International Migrants Day 2018
Ottawa, December 18, 2018
– The Hon. Ahmed Hussen,
Minister of Immigration, Refugees and Citizenship; the Hon.
Chrystia Freeland, Minister of
Foreign Affairs; and the Hon.
Marie-Claude Bibeau, Minister
of International Development,
today issued the following
statement:

H επιστημονική ομάδα της Digital Academy
σας εύχεται ολόψυχα ευτυχισμένα Χριστούγεννα
με υγεία, αγάπη, χαρά και δίψα για γνώση.
Θα βρισκόμαστε δίπλα σας παρέχοντας πάντοτε
εξειδικευμένες γνώσεις και υπηρεσίες.
Με εκτίμηση
Γ.Μπάρδης
Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ

“Since 2000, the United Nations
has designated December 18 as
the International Migrants Day.
It marks an opportunity to recognize all migrants’ contributions
to their home and host countries,
as well as the importance of
respecting human rights. As a
country of immigrants, Canada
is especially pleased to mark this
important day.
In today’s world, migration is
a fact of life, as people move
around the world in larger numbers than ever before. Last year,
there were some 258 million
migrants worldwide, a 50%
increase since 2000. Most international migration is conducted
through regular channels without
incident.
In December 2018, Canada was
proud to sign two international
agreements: the Global Compact
on Refugees and the Global
Compact for Safe, Orderly
and Regular Migration. These
Compacts represent a significant

milestone for the international
community in its responses
to migration challenges and
opportunities. We would like to
especially commend the critical
work of Louise Arbour on these
important agreements.
The Compact will not, as some
have stated, affect any country’s
sovereignty to control its borders
or migration policies. Canada
remains committed to support
a global approach to migration
which is based on facts, stands
up for human rights and works
to eliminate gender-based
violence. The Global Compact
on Migration provides a voluntary framework for countries to
address and reduce the risks for
vulnerable migrants.
Canada will always encourage
international cooperation, in order to address the challenges of
irregular migration and harness
migration’s benefits.
We also welcome the recent
endorsement of the separate
Global Compact on Refugees, an
important step towards increased
international cooperation in support of the 25.4 million refugees
worldwide.
Diversity and migration are part
of our national identity and a
source of strength and social
cohesion. On this International
Migrants Day, Canada remains

December 28, 2018, Ottawa, ON—
Canada is expanding its biometrics
collection program. Starting December
31, 2018, nationals from countries in
Asia, Asia Pacific and the Americas
will need to give their fingerprints and
photo (biometrics) when applying for a
visitor visa, study or work permit, or for
permanent residence. This same rule has
applied to applicants from countries in
Europe, the Middle East and Africa since
July 31, 2018.
Having biometrics makes it easier for
immigration and border services officers
to stop individuals who pose a risk to
the safety and security of Canadians.
It also helps officials verify travellers’
identities, makes processing applications
easier and simplifies entry for legitimate
travellers.
The biometrics requirement adds a new
step in the application process. Applicants need to go in person to give their
biometrics. Most will do this at a visa
application centre (VAC) before they
come to Canada.
The Government of Canada has been
taking steps to make the biometrics process as smooth as possible. This includes
expanding its worldwide network of
VACs: there are now 152 VACs in 103
countries and allowing applicants to go
to any VAC in any country they are legally allowed to enter. If already legally
in the United States, applicants can go to
one of 135 Application Support Centers.
The Government of Canada continues to
closely monitor the impact of requiring
biometrics to ensure that the level of
service available meets the needs of
applicants. Canada will be providing
periodic biometrics collection services
in specific locations as needed. More
information on additional services will
be announced at a later date.
There are also facilitative measures
for those who make repeat visits to the
country. For example, those coming to
visit, study or work temporarily will
only need to give their biometrics once
every 10 years.
The Government of Canada takes its
privacy obligations very seriously and
has been working with the Office of the
Privacy Commissioner of Canada to
protect applicants’ personal information
when collecting, using and sharing
biometric information. Canada’s policies
are based on the best practices of international partners, who are increasingly
relying on biometrics.

Ουκρανική Εκκλησία, αντίστροφη
μέτρηση για την αυτοκεφαλία
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Ο νεοεκλεγείς επικεφαλής της νέας αυτοκέφαλης Ουκρανικής Εκκλησίας
μητροπολίτης Επιφάνιος.

Τ

ο σοβαρότερο σχίσμα
στον χριστιανισμό εδώ
και αιώνες ετοιμάζεται
να προκαλέσει η Ουκρανία,
επιδιώκοντας την αυτοκεφαλία
της Ουκρανικής Εκκλησίας και
των δεκάδων εκατομμυρίων
πιστών της. Τις τελευταίες
εβδομάδες, οι ουκρανικές
υπηρεσίες ασφαλείας έχουν
ανακρίνει ιερείς, πιστούς
στο Πατριαρχείο Μόσχας,
έχουν πραγματοποιήσει
έρευνες σε ενοριακά γραφεία
καταφέρνοντας να εξοργίσουν
τη Ρωσία. «Θέλουν να μας
εκφοβίσουν», λέει ο πατέρας
Βασίλι Νάτσεφ, που παραμένει
πιστός στο Πατριαρχείο Μόσχας
και εκλήθη για ανάκριση
στα γραφεία της Ουκρανικής
Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU.
Η νέα αυτοκέφαλη
Ουκρανική Εκκλησία
αναμένεται να εξασφαλίσει
αύριο την ανεξαρτησία
της, ανήμερα των ρωσικών
Χριστουγέννων, σύμφωνα
με το παλαιό ημερολόγιο. Ο
νεοεκλεγείς επικεφαλής της,
μητροπολίτης Επιφάνιος, θα
ταξιδέψει τη Δευτέρα στην
Κωνσταντινούπολη για να λάβει
την ευλογία του Οικουμενικού
Πατριάρχη. Η προοπτική νέας
αυτοκέφαλης Ουκρανικής
Εκκλησίας έχει προκαλέσει την
οργή της ρωσικής πολιτικής
και εκκλησιαστικής ηγεσίας,
ενισχύοντας τα σενάρια που
θέλουν τη Μόσχα να επιδιώκει
–ακόμη και διά της βίας–
το ναυάγιο του σχεδίου της
ουκρανικής αυτοκεφαλίας. Ο
Βασίλ Χριτσάκ, επικεφαλής
της SBU, προειδοποίησε τον
Δεκέμβριο ότι το σχίσμα
«μπορεί να σταθεί αφορμή
για στρατιωτική εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία». Τους
ουκρανικούς φόβους ενισχύει
η στάση ορισμένων Ουκρανών
ιερέων, οι οποίοι παραμένουν
πιστοί στο Πατριαρχείο Μόσχας
και στηρίζουν την προσάρτηση
της Κριμαίας στη Ρωσία.
Την ίδια στιγμή, ο ελάχιστα
δημοφιλής Ουκρανός πρόεδρος
Ποροσένκο στηρίζει τις ελπίδες
επανεκλογής του στην αναβίωση
του ουκρανικού εθνικισμού, υπό
το σύνθημα «στρατός, γλώσσα,
πίστη».

O Πούτιν
Από την άλλη, ο Ρώσος

πρόεδρος Πούτιν, που εμφανίζει
εδώ και χρόνια τον εαυτό του
ως υπερασπιστή της ρωσικής
ορθοδοξίας, έχει επενδύσει
πολλά στη διατήρηση της
Εκκλησίας του Κιέβου υπό
τη σκέπη του Πατριαρχείου
Μόσχας.
Μιλώντας τον Δεκέμβριο στην
ετήσια συνέντευξη Τύπου
της προεδρίας, ο Βλαντιμίρ
Πούτιν υπογράμμισε την
πρόθεση της Μόσχας να
αντιταχθεί στο σχίσμα,
προειδοποιώντας ότι κάθε
αναδιανομή εκκλησιαστικής
περιουσίας «μπορεί να
καταλήξει σε διένεξη, ακόμη και
σε αιματοχυσία». Πίσω από τις
δογματικές διαφωνίες κρύβεται
η διανομή κεφαλαίων, ακινήτων
και πολιτικής ισχύος, που
πηγάζουν από την εκμετάλλευση
της εκκλησιαστικής περιουσίας.
Η Ουκρανική Ορθόδοξη
Εκκλησία ανήκει στην
αρμοδιότητα της Μόσχας από το
1686, όταν –υπό την πίεση της
Ρωσίας– απομακρύνθηκε από
το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Τον Δεκέμβριο, ο Ουκρανός
πρόεδρος Ποροσένκο και 200
επίσκοποι συγκεντρώθηκαν
στον καθεδρικό ναό της Αγίας
Σοφίας του Κιέβου για να
εκλέξουν τον προκαθήμενο της
νέας αυτόνομης Ουκρανικής
Εκκλησίας.
Η διατήρηση της Ουκρανίας στο
Πατριαρχείο Μόσχας θεωρείται
αναγκαία από τη Ρωσία, για τη
διατήρηση του αφηγήματος της
χιλιόχρονης ιστορίας της χώρας.
Ο Μέγας Βλαδίμηρος, πρίγκιπας
του Κιέβου του 10ου αιώνα, που
ασπάστηκε τον χριστιανισμό,
θεωρείται εθνικός ήρωας της
Ρωσίας και ένας από τους
ιδρυτές του ενιαίου ρωσικού
κράτους.
Για την Ουκρανία, όμως, η
εκκλησιαστική πρωτοκαθεδρία
της Μόσχας αντιβαίνει στις
εθνικιστικές επιδιώξεις του
Κιέβου. «Η Ουκρανική
Εκκλησία δεν αποτελεί μέρος
της ρωσικής ιστορίας, αλλά
ανήκει στη διακριτή ουκρανική
εθνική ταυτότητα», λέει ο
Αντρέι Γιουράς, διευθυντής
του τμήματος θρησκευτικών
θεμάτων του υπουργείου
Πολιτισμού της Ουκρανίας.
Η ουκρανική υπηρεσία
ασφαλείας SBU, ουδέποτε

καταδίωξε πιστούς, οι οποίοι
έχουν εκφράσει την πρόθεση
να παραμείνουν υπό τη σκέπη
του Πατριαρχείου Μόσχας,
προσπαθώντας μόνο να
διασφαλίσει «πραγματική
θρησκευτική ισότητα» με
τις διώξεις εναντίον ιερέων,
ανοικτά προσκείμενων στους

εχθρούς της Ουκρανίας, εξηγεί ο
κ. Γιουράς.
Οι ανακριθέντες ιερείς φαίνεται
ότι σχετίζονται με την έκδοση
φυλλαδίου, με εμπρηστικό
12σέλιδο περιεχόμενο, από
την άγνωστη μέχρι στιγμής
οργάνωση «Ενωση για την
Προστασία της Ορθοδοξίας».

Το φυλλάδιο καταγγέλλει
την Εκκλησία του Κιέβου ως
αιρετική, χαρακτηρίζοντας τον
5 πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο
τον μόνο νόμιμο επικεφαλής της
Ορθοδοξίας στη Ρωσία και στην
Ουκρανία.
Πηγή: H Καθημερινή 5 Ιανουαρίου 2019

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
Κατόπιν αιτήσεώς μου ζήτησα από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ κ.Δημήτρης
Ζάμπος, τα ονόματα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως εξής:
Demetri N. Zambus, President, Theopfilos Sanidas 1st Vice President, Kostas Papageorgiou 2nd
Vice President, Diana Thomopoulos 1st Treasurer, Peter Virilis 2nd Treasurer, Fani Ziakos 1st
Secretary, John Panago 2nd Secretary, Timoleon Kerasiotis 1st Property Guardian, Dimitri Kavouras 2nd Property Guardian. Mέλη: Marino B.Anagnostopoulos, Bill Bakas, Demitri Douzenis,
Christos Georgas, Eleni Fergadi Kerasiotis, George Papageorgiou, Nick Liapis, Jerry Sipsas.
Τα πολιτικά όμως της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ για μέλη της κοινότητας δεν φαίνονται να
έχουν ηρεμίσει με τις εκλογές που έγιναν.
Στις 21 Δεκεμβρίου 2018, στάλθηκε από δικηγόρο επιστολή διαμαρυρίας μέλος της κοινότητας στα
μέλη της επιτροπής υπεύθυνης διενέργειας εκλογών ό,τι έγιναν παραβιάσεις του καταστατικού της
κοινότητας και αν δεν απαντήσουν στα ερωτήματα μέχρι της 28ης Δεκεμβρίου 2018 θα καταφύγουν στο
δικαστήριο.
Σήμερα 7 Ιανουαρίου 2019 λίγες ώρες πριν τυπωθεί ο φύλλο του Ιανουαρίου, ήρθα σε επαφή
τηλεφωνικώς με τον νεο-εκλεγέντα Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ κ. Δημήτρη Ζάμπο
και του ζήτησα να με ενημερώσει που βρίσκεται η υπόθεση αυτής επιστολής του Δικηγόρου που
έστάλθηκε στα μέλη της Επιτροπής που έκανε τις εκλογές.
Ο κ. Ζάμπος μου είπε προσωπικά αυτός εργάζεται για την ομαλότητα στα προβλήματα της Κοινότητας
και της εκκλησίας και ζητά απ΄όλους την ομόνοια.
Σχετικά με την ερώτησή μου ανέφερε τα εξής: «Απ’ ότι γνωρίσει στάλθηκε η επιστολή από το
Δικηγορικό γραφείο GALL LEGGE GRANT ZWACK LLP, στα μέλη της Επιτροπής που έκαναν τις
εκλογές να απαντήσουν για τις παραβιάσεις του καταστατικού που έγραφε η επιστολή. Και λόγω των
εορτών ο κ. Πάππας που ήταν στην Επιτροπή ζήτησε ότι θα απαντήσουν σε λίγες ημέρες».
Και τελικά η Επιτροπή, όπως δήλωσε ο κ. Ζάμπος έβαλε δικηγόρο να απαντήσει στα ερωτήματα του
δικηγορικού γραφείου GALL LEGGE GRANT ZWACK LLP.
Ελπίζοντας ότι θα βρεθεί η λύση στις διενέξεις με τις εκλογές και για να μην προκαλούμε ένα αρνητικό
κλίμα στα μέλη της κοινότητας δεν δημοσιεύουμε περισσότερες πληροφορίες που έχουμε στα χέρια
μας ευχόμενοι να επανέλθει η ηρεμία και από τις δυο πλευρές να κατανευνάσουν τα πνεύματα ώστε να
επανέλθει η αγάπη ανάμεσα στα μέλη για την πρόοδο της κοινότητας.
Κώστας Καρατσίκης
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Πατατοσαλάτα
με καπνιστό
σολομό και
κάππαρη

Σούπα γαλοπούλα
Το τραπέζι των Χριστουγέννων στέφθηκε με απόλυτη
επιτυχία! Τα συγχαρητήριά μου στη μαγείρισσα. Καλή
νοικοκυρά όμως είναι και αυτή που ξέρει από καλή
οικονομία. Και ως γνωστόν στην κουζίνα τίποτα δεν
πρέπει να πηγαίνει χαμένο.
Αν περίσσεψε λοιπόν γαλοπούλα, φτιάξτε
μια νοστιμότατη σούπα με τα υπόλοιπα του
χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, ένα ελαφρύ γεύμα,
κατάλληλο για να ηρεμίσει το ταλαιπωρημένο - από την
πολυφαγία της προηγούμενης ημέρας - στομάχι.
Θα χρειαστείτε:
- Ό,τι έχει περισσέψει από την ψητή γαλοπούλα
(κόκκαλα και ψαχνά)
- Ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο
- Τρία καρότα (τα δυο ψιλοκομμένα και το ένα
κομμένο σε μεγάλα κομμάτια)
- Ένα σέλερι ψιλοκομμένο
- Λίγο ελαιόλαδο
- ½ κούπα λευκό
ξηρό κρασί
- 4 κούπες ζωμό κοτόπουλου
- 4 κούπες νερό
- Ένα φύλλο δάφνης
- Ένα ματσάκι μαϊντανό
(δεμένο με βαμβακερό σπάγκο)
- Αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση:
• Ξεκοκαλίζετε την γαλοπούλα
και κρατάτε χωριστά τα κόκκαλα από τα ψαχνά
• Σε βαθύ τηγάνι τσιγαρίζετε το κρεμμύδι, το σέλερι και το ένα
χοντροκομμένο καρότο.
• Μόλις πάρουν ένα χρυσαφί χρώμα προσθέτετε το κρασί και
αφήνετε να πάρει μια βράση και να εξατμιστεί το αλκοόλ
• Προσθέτετε τα κόκκαλα της γαλοπούλας, το ζωμό και το νερό
καθώς και την δάφνη, το ματσάκι μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι.
• Μόλις πάρει βράση χαμηλώνετε την φωτιά και αφήνετε
να βράσει για περίπου μία ώρα, αφαιρώντας τον αφρό που
σχηματίζεται στην επιφάνεια
• Βγάλτε με μια τρυπητή κουτάλα τα κόκκαλα και σουρώστε τη
σούπα σε μια καθαρή κατσαρόλα
• Προσθέστε τα ψαχνά της γαλοπούλας ψιλοκομμένα καθώς
και τα δύο ψιλοκομμένα καρότα και αφήστε να βράσουν μέχρι να
μαλακώσουν λίγο τα καρότα
• Σερβίρετε γαρνίροντας με ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό

Ρεβίθια στη γάστρα
Αντικαταστήστε τον χυμό του ενός λεμονιού με χυμό και
φλούδες ενός ακέρωτου πορτοκαλιού.
Μάκης Γεωργιάδης
| 11.12.2018 Φωτογράφος: Γιώργος Δρακόπουλος,
βοηθός φωτογράφου: Μανώλης Κάπα, Επεξεργασία
εικόνας: Νίκος Παλιόπουλος, Food styling: Ματίνα
Πετρούτσα, Olivia Webb
ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ)
500 γρ. ρεβίθια
2 καρότα, σε χονδρές ροδέλες
1 κλωνάρι σέλινο, σε κομμάτια
1 κρεμμύδι, σε φέτες
250 ml έ.π. ελαιόλαδο
χυμό από 2 λεμόνια
αλάτι, πιπέρι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Μουλιάζουμε αποβραδίς τα ρεβίθια. Προθερμαίνουμε
τον φούρνο στους 190°C. Τα πλένουμε, τα σουρώνουμε
και τα αναμειγνύουμε με τα καρότα, το σέλινο και το
κρεμμύδι σε μια γάστρα. Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο
και τον χυμό των λεμονιών, αλατοπιπερώνουμε,
καλύπτουμε με νερό τα ρεβίθια και κλείνουμε τη γάστρα.
Για καλύτερο αποτέλεσμα, φτιάχνουμε ένα ζυμάρι από
νερό και αλεύρι και κλείνουμε με αυτό ερμητικά τη
γάστρα στην ένωση με το καπάκι. Ψήνουμε για 6 ώρες.

Σε περίπτωση που δεν
σας αρέσει η κάππαρη
αντικαταστήστε την με λίγο
άνηθο.
Τάσος Αντωνίου
| 04.12.2018 –
Υλικά (για 4 άτομα)
500 γρ. πατάτες, καθαρισμένες
και κομμένες σε τέταρτα
1/4 φλ. έ.π. ελαιόλαδο
χυμό από 1 λεμόνι
αλάτι, πιπέρι
2 κ.σ. μουστάρδα της αρεσκείας
μας
1 κ.σ. κρεμώδες τυρί τύπου
Philadelphia, σε θ.δ.
2 αβγά βρασμένα,
ξεφλουδισμένα και ψιλοκομμένα
1 φιλέτο σολομό, καπνιστό, σε
μικρά κομμάτια
1 κ.σ. κάππαρη, ξεπλυμένη
Εκτέλεση

κοτόπουλου με τον δυόσμο,
το σκόρδο, το ξύσμα, το μισό
ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε.
Οταν καλυφθούν από τη μαρινάδα
τα κομμάτια, τα αφήνουμε για
5 – 7 λεπτά. Λαδώνουμε ένα ταψί
και τα απλώνουμε. Ψήνουμε για
15 – 20 λεπτά, γυρίζοντάς τα κατά
διαστήματα.

ξύσμα από λεμόνι ακέρωτο
1 φρέσκο κρεμμυδάκι,
το λευκό μέρος
4 – 5 κλωναράκια δυόσμος,
τα φύλλα
100 γρ. ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Για το ρύζι
200 γρ. μπασμάτι
400 γρ. νερό
ξύσμα από ένα λεμόνι ακέρωτο
40 γρ. ελαιόλαδο, αλάτι
Διαδικασία
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 200°C. Ανακατεύουμε
σε ένα μπολ τα κομμάτια του

Ετοιμάζουμε τη σάλτσα:
Ρίχνουμε σε ένα μπλέντερ το
κρεμμύδι, τον δυόσμο, τον χυμό
με το ξύσμα, αλατοπιπερώνουμε
και πολτοποιούμε το μείγμα,
προσθέτοντας σιγά-σιγά το
ελαιόλαδο.
Για το ρύζι, ρίχνουμε το νερό
σε μια κατσαρόλα μαζί με το
ξύσμα, το ελαιόλαδο και το αλάτι
και την τοποθετούμε σε δυνατή
φωτιά. Οταν αρχίσει το νερό να
κοχλάζει, προσθέτουμε το ρύζι
και χαμηλώνουμε τη φωτιά.
Σιγοβράζουμε για 13 – 15 λεπτά,
μέχρι να απορροφήσει όλο το νερό.
Σερβίρουμε ρίχνοντας λίγη σάλτσα
πάνω στο κοτόπουλο.

Παραδοσιακή συνταγή για σούπα βισισουάζ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ | 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Πώς θα φτιάξετε γρήγορα την κλασική γαλλική σούπα
Υλικά για 4 μερίδες

Σε κατσαρόλα βράζουμε
μισό λίτρο νερό. Ρίχνουμε τις
πατάτες, σκεπάζουμε με καπάκι
και βράζουμε σε μέτρια φωτιά
για περίπου 15-20 λεπτά από τη
στιγμή που θα πάρουν βράση.
Αποσύρουμε από τη φωτιά και
τις στραγγίζουμε καλά.
Σε μπολ αναμειγνύουμε
το ελαιόλαδο με τον χυμό
λεμονιού. Προσθέτουμε
αλατοπίπερο και ανακατεύουμε.
Ρίχνουμε τη μουστάρδα,
το τυρί και τα βρασμένα
αβγά. Ανακατεύουμε καλά.
Προσθέτουμε τις βρασμένες
πατάτες και ανακατεύουμε
προσεκτικά, χωρίς να τις
διαλύσουμε. Προσθέτουμε
τον σολομό, την κάππαρη
και ανακατεύουμε ελαφρώς.
Σερβίρουμε αμέσως.
Πηγή:TO BHMA

Κοτόπουλο με λάιμ,
δυόσμο και μπασμάτι
Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το
λάιμ με μοσχολέμονο Χίου.
Τάσος Μπίκος
| 24.11.2018
Υλικά (για 4 μερίδες)
800 γρ. κοτόπουλο στήθος*,
σε κομμάτια των 100 γρ.
2 κουτ. σούπας δυόσμος φρέσκος,
ψιλοκομμένος
1 σκελίδα σκόρδο, τριμμένη
ξύσμα από δύο λεμόνια ακέρωτα
100 γρ. ελαιόλαδο
αλάτι θαλασσινό,
πιπέρι φρεσκοτριμμένο
* Αν αντέχουμε το κόστος του,
προτιμάμε βιολογικό κοτόπουλο.

Για τη σάλτσα
50 γρ. χυμός λάιμ

1 κουταλάκι βούτυρο
2 πράσα (μόνο τον βολβό)
1 κρεμμύδι
5 πατάτες
5 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλο
1/4 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος
1/4 κουταλάκι θυμάρι
1/2 κουταλάκι αποξηραμένη μαντζουράνα
1 φύλλο δάφνης
1 κουταλάκι σχοινόπρασο ψιλοκομμένο
Αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση
1. Καθαρίζετε και κόβετε τις πατάτες σε μικρά κομμάτια. Πλένετε τα πράσα
και τα κόβετε σε ροδέλες και το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες.
2. Σε μια κατσαρόλα σοτάρετε για 5 -7΄ σε σιγανή φωτιά το βούτυρο με τα
πράσα, το κρεμμύδι και τις πατάτες ανακατεύοντας συνεχώς με μια ξύλινη
κουτάλα.
3. Στη συνέχεια, ρίχνετε τον ζωμό κοτόπουλου και τα υπόλοιπα υλικά και
σιγοβράζετε για περίπου ½ ώρα ώσπου να μαλακώσουν τα λαχανικά.
4. Πολτοποιείτε τα λαχανικά με το ραβδομπλέντερ, προσθέτετε την κρέμα
γάλακτος, αλάτι, πιπέρι, ανακατεύετε καλά και σβήνετε τη φωτιά.
5. Σερβίρετε τη σούπα ζεστή.

Cinnamon rolls για πρωινό
ΣΥΝΤΑΓΕΣ | 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018
Υλικά για τη ζύμη:
1 φλιτζάνι ζεστό γάλα
2 αυγά
5 κουταλιές μαλακό βούτυρο
4μιση φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι
μισό φλιτζάνι ζάχαρη
2μιση κουταλάκια του γλυκού μαγιά
λίγη μαγειρική σόδα
Για τη γέμιση:
Μισό φλιτζάνι βούτυρο
1 φλιτζάνι καστανή ζάχαρη
2 κουταλιές της σούπας κανέλα
μισό κουταλάκι του γλυκού
μοσχοκάρυδο
αλάτι
Για το γλάσο:
170 γραμ. τυρί κρέμα
μισό φλιτζάνι βούτυρο
1μιση κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη
άχνη
1 κουταλάκι του γλυκού βανίλια
¼ φλιτζάνι γάλα
Εκτέλεση:
1-Λαδώστε ελαφριά ένα μεγάλο
μπολ. Σε ένα άλλο μπολ χτυπήστε
με μίξερ όλα τα υλικά για τη ζύμη
μέχρι να έχετε ένα απαλό μείγμα.
Μεταφέρτε τα στο λαδωμένο μπολ
ώστε να πάρει η ζύμη το λάδι.
Καλύψτε με μία πετσετούλα και
αφήστε το για 2 ώρες περίπου.

2-Στο μεταξύ, φτιάξτε τη
γέμιση. Σε ένα μπολ, με ένα
μίξερ, χτυπήστε το βούτυρο,
τη ζάχαρη, την κανέλα, το
μοσχοκάρυδο και το αλάτι για
3-4 λεπτά.
1-Προθερμάνετε το φούρνο
στους 200 βαθμούς. Ανοίξτε τη
ζύμη σε αλευρωμένη επιφάνεια
φτιάχνοντας ένα μεγάλο
τετράγωνο. Απλώστε γέμιση
από πάνω μέχρι τις άκρες και
φτιάξτε ένα ρολό. Κόψτε το σε
12 ίσα κομμάτια. Βάλτε τα rolls
σε ένα ταψί με τη μία πλευρά
προς τα πάνω και καλύψτε τα
για μισή ώρα περίπου. Ψήστε
για 20 λεπτά στο φούρνο.
2-Όσο ψήνονται, φτιάξτε το
γλάσο. Σε ένα μπολ, χτυπήστε
το βούτυρο με το τυρί κρέμα,
προσθέστε τη ζάχαρη άχνη και
τη βανίλια και βαθμιαία ρίξτε το
γάλα για να γίνει το γλάσο πιο
ρευστό. Ρίξτε το αμέσως στα
ζεστά cinnamon rolls.

One third of people over 60 worked or wanted to work in the past year
Research / Demographics
Statistics Canada recently released a report titled: ‘Reasons for working at 60 and beyond’ which found a large
portion of seniors are interested in continuing to work. Over 2.7 million people aged 60 and over, representing almost one-third of the population aged 60 and over, reported working or wanting to work in the previous 12 months.
Conversely, more than two-thirds of older Canadians said they did not work and did not want to work (including
those who did not work due to a long term illness).
In line with the fact that men of the baby-boom generation had higher labour force participation rates than women
over the course of their core working years, older men (36.6%) were more likely to work or to want to work than
older women (26.1%). Men (30.5%) were also more likely than women (20.8%) to indicate that working was their
main activity, particularly for married men or those living in a common-law relationship.
Among those who worked or wanted to work during this period, 81.8% indicated that working was their main activity, while 11.6% reported working only at some time during the 12-month period. The remaining 6.6% said they did
not work but wanted to.
Fewer than 5% of those aged 60 and over who described themselves as ‘retired’ worked at some time during the
year.
Being retired was the main activity for close to 9 in 10 (86.3%) persons aged 60 and over who said they were doing
something other than working as the main activity in the previous year. Of these 5.5 million retired persons, relatively few (4.4%) engaged in paid work at some time over this period.
People aged 60 and over whose main activity was going to school or looking for work (34.8%) had a larger proportion of people who worked at some time during the previous 12 months (without it being their main activity),
although the size of this group was relatively small (55,000).
Working out of necessity is a reality for about half of older workers. Different reasons can lead people to continue
working past their 50’s. Older people may work mainly because they need the money. Others work mainly because
they like what they do, they want to stay busy or even because they like socializing with their co-workers. The LFS
explored the reasons why Canadians continued working at a later age by asking whether they were working or wanted to work mainly by choice or by necessity.
‘Working by necessity’ included paying for essential expenses (such as bills, mortgages, and food), not being eligible
yet for pension or supporting family members. ‘Working by choice’ included paying for desirable items (such as
holidays or leisure), liking to work, staying engaged or not being ready to stop working.
The reasons among those aged 60 and over were almost evenly split, with 49.0% working or wanting to work mainly
out of necessity and 51.0% doing so out of choice.
Needing to work and wanting to work changes however with age. In their early 60s, the majority (59.3%) of people
who worked or wanted to work did so by necessity. This fell to 40.3% for those in their late 60s. However, even for
individuals aged 70 and over, necessity was cited by more than one-quarter (28.4%) of those who worked or wanted
to work. The decrease in the proportion of people working or wanting to work by necessity as people age may partly
reflect access to public pension plans, which normally comes into effect at age 65, as well as registered pension plans
and registered retirement savings plans.
Although proportionally more men than women worked or wanted to work at an older age, the incidence of working
or wanting to work by necessity was similar between older men (48.8%) and older women (49.3%).
Overall, people aged 60 and over who worked or wanted to work were slightly more educated than those of the same
age who did not work and did not want to work. Around 26% of older persons who worked or wanted to work had a
bachelor’s degree or higher compared with about 18% for those who did not work and did not want to work.
The highly-educated were also more likely to work by choice past their 50s than their counterparts with a lower level
of education. Around 55% of older persons with a high school diploma or less who worked as their main activity did
so by necessity, compared with about 44% among older persons with a bachelor’s degree or higher. Looking at older
persons who worked at some time in the previous year without it being their main activity, the likelihood of working
by necessity was also higher for those with a high school diploma or less. Individuals with higher levels of education
tend to have greater wealth, in the forms of higher home values, greater access and contributions to employer-sponsored pension plans and private savings.

Statement by the Prime Minister on Christmas
December 24, 2018
Ottawa, Ontario

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement
on Christmas:
“Merry Christmas, Canada!
“Today, our family joins Christians across the country and around the world
to celebrate the birth of Christ.
“It’s a time to spread joy and cheer, appreciate our blessings, and honour
traditions – whether that’s opening presents, decorating the Christmas tree,
sharing a meal together, or setting aside a couple of cookies for Santa.
“We’re also well into winter, from coast to coast to coast – and here in
Canada, we’ve always known how to smile through the cold days and long
nights. This time of year, that Canadian spirit shines through most – because this season is about bringing light to the people around us.
“We also know this is a difficult time for some families. For Canadian
Armed Forces members who are far from home, it’s just one example of
the many sacrifices you and your families make. We’re thinking of you, and
we’re grateful for everything you do for Canadians.
“And we’re thinking too of hardworking Canadian families who might be
struggling to make ends meet this Christmas. Our government is working
hard to make things a little easier for you – whether by putting the first ever
National Housing Strategy into action, supporting seniors, or putting more
money in the pockets of nine out of ten families with the Canada Child
Benefit.
“We will always stand with you, because that’s what Canadians do. We pull
together – with our families, our neighbours, and folks in need anywhere.
We find strength in our differences, and celebrate everything we have in
common. And we do our part to take care of each other, and make life
better for the people around us. That’s what Christmas – and Canada – is all
about.
“This season and on into the new year, let’s stand together, celebrate each
other, and keep building a brighter future for all of us. From our family
to yours, Sophie, Xavier, Ella-Grace, Hadrien, and I wish you joy, health,
love, and peace this holiday season. Merry Christmas.”
ustin Trudeau, today issued the following statement on Christmas:
“Merry Christmas, Canada!
“Today, our family joins Christians across the country and around the world
to celebrate the birth of Christ.
“It’s a time to spread joy and cheer, appreciate our blessings, and honour
traditions – whether that’s opening presents, decorating the Christmas tree,
sharing a meal together, or setting aside a couple of cookies for Santa.
“We’re also well into winter, from coast to coast to coast – and here in
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nights. This time of year, that Canadian spirit shines through most – because this season is about bringing light to the people around us.
“We also know this is a difficult time for some families. For Canadian
Armed Forces members who are far from home, it’s just one example of
the many sacrifices you and your families make. We’re thinking of you, and
we’re grateful for everything you do for Canadians.
“And we’re thinking too of hardworking Canadian families who might be
struggling to make ends meet this Christmas. Our government is working
hard to make things a little easier for you – whether by putting the first ever
National Housing Strategy into action, supporting seniors, or putting more
money in the pockets of nine out of ten families with the Canada Child
Benefit.
“We will always stand with you, because that’s what Canadians do. We pull
together – with our families, our neighbours, and folks in need anywhere.
We find strength in our differences, and celebrate everything we have in
common. And we do our part to take care of each other, and make life
better for the people around us. That’s what Christmas – and Canada – is all
about.
“This season and on into the new year, let’s stand together, celebrate each
other, and keep building a brighter future for all of us. From our family
to yours, Sophie, Xavier, Ella-Grace, Hadrien, and I wish you joy, health,
love, and peace this holiday season. Merry Christmas.”
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O Έλληνας ιδιοκτήτης με πάνω από 40 χρόνια ειδικότητα στις κατασκευές με αλουμινένια
κάγκελα, για βεράντες, μπαλκόνια και φράκτες, και αυτόματες πόρτες.
’Εχει εξαιρετικές τιμές και είναι πολύ ειλικρινής στην εργασία του.
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CALL: Steve Schismenos

Tel:604-455-0703
Fax:604-455-0723
Cell: 604-816-1367
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Ντεμπούτο της Στεφανίδη στο Ρίνο
Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια θα κάνει ντεμπούτο σε έναν από
τους γνωστότερους αγώνες στις ΗΠΑ, στο Pole Vault Summit
στο Ρίνο (18-19/1).
TANEA Team7 Ιανουαρίου 2019 | 08:20

Έτοιμη να ξεκινήσει μία ακόμη δυνατή και απαιτητική σεζόν είναι
η Κατερίνα Στεφανίδη, που όπως και τα προηγούμενα πέντε χρόνια
έτσι και φέτος αναμένεται να είναι πρωταγωνίστρια σε όλες τις
μεγάλες διοργανώσεις.
Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια θα κάνει ντεμπούτο σε έναν από
τους γνωστότερους αγώνες στις ΗΠΑ, στο Pole Vault Summit στο
Ρίνο (18-19/1), που συγκεντρώνει κάθε χρόνο σπουδαίους αθλητές
και αθλήτριες του αγωνίσματος.
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2018 στο Βερολίνο και «χάλκινη»
τον περασμένο χειμώνα στο Παγκόσμιο του Μπέρμγχαμ, θα
συνεχίσει με το μίτινγκ της Βοστώνης (26/1), το πρώτο της σειράς
Indoor Tour της IAAF. Η ολυμπιονίκης του Ρίο θα είναι παρούσα
σε τέσσερις αγώνες της σειράς, στην Καρλσρούη (2/2) διοργάνωση
από την οποία θα ξεκινήσουν οι εμφανίσεις της στην Ευρώπη,
στο Μπέρμιγχαμ (16/2) στο Ντίσελντορφ (20/2), ενώ στις 8
Φεβρουαρίου θα αγωνιστεί στο μίτινγκ του Ρουέν στη Γαλλία.
Η αθλήτρια του Μίτσελ Κρίερ έχει ως πρώτο στόχο της σεζόν το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γλασκώβης, εκεί όπου θα επιδιώξει
να κάνει δύο τα χρυσά της μετάλλια στη διοργάνωση και τρία στο
σύνολο, αφού ήταν πρώτη το 2017 στο Βελιγράδι και δεύτερη το
2015 στην Πράγα.

Πρώτη θέση και για τα κορίτσια
Μετά την εθνική ανδρών και οι γυναίκες εξασφάλισαν
μαθηματικά την πρώτη θέση στον προκριματικό όμιλο του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα, σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική που έγινε
στο κλειστό γυμναστήριο Μαρκοπουλου, επικράτησε 3-0 της
Νορβηγίας σε 72 λεπτά.

Στο τρίτο σετ ο Ναράνχο
ξεκίνησε με πάσα την Βεργίδου
και ακραία την Τοτσίδου αντί
της Στράντζαλη. Η Εθνική
βρέθηκε πίσω στο σκορ με 8-3
και 14-10 αλλά μόλις ξαναβρήκε
τα πατήματά της με αιχμή
την Μερτέκη και σέρβερ την
Τοτσίδου γύρισε το σετ με σερί
5-0 (15-14). Το ελληνικό μπλοκ
λειτουργούσε στην εντέλεια
με τα ατομικά των Λαμπρούση
και Βεργίδου να ανεβάζουν
την διαφορά στο 18-15 και την
Βλαχάκη (αντικατέστησε την
Μερτέκη στο 15-14) να γράφει
τον πρώτο της πόντο στην
παρθενική της εμφάνιση στην
Εθνική στο 19-15. Ο Ναράνχο
έδωσε χρόνο συμμετοχής και
στην πρωτοεμφανιζόμενη
Γεωργιάδου. Το σετ έληξε
με 25-22 με τις διεθνείς να
πανηγυρίζουν με συρτάκι στο
κέντρο του γηπέδου την πέμπτη
νίκη άνευ απώλειας σετ στον
προκριματικό όμιλο.
Βέλγιο, Κροατία, Ελλάδα,
Γαλλία, Πορτογαλία και
Φινλανδία είναι οι έξι χώρες που
έχουν προκριθεί μέχρι τώρα,
μέσω της προκριματικής φάσης.
Στα τελικά του Ευρωπαϊκού
γυναικών έχουν περάσει
απ΄ευθείας οι διοργανώτριες
των τεσσάρων ομίλων,
δηλαδή, Τουρκία, Πολωνία,
Ουγγαρία και Σλοβακία και
ακόμα οκτώ από την κατάταξη
του Ευρωπαϊκού του 2017
που είναι Σερβία, Ολλανδία,
Αζερμπαϊτζάν, Ιταλία, Ρωσία,
Λευκορωσία, Γερμανία και
Βουλγαρία.
Οι πόντοι της Ελλάδας
προήλθαν από 7 άσσους, 41
επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 λάθη
αντιπάλων και της Νορβηγίας
προήλθαν από 3 άσσους, 20
επιθέσεις, 3 μπλοκ και 29 λάθη
αντιπάλων.
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Μετά την εθνική ανδρών
και οι γυναίκες εξασφάλισαν
μαθηματικά την πρώτη θέση
στον προκριματικό όμιλο του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Το αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα, σε αναμέτρηση
για την 5η αγωνιστική που
έγινε στο κλειστό γυμναστήριο
Μαρκοπουλου, επικράτησε 3-0
της Νορβηγίας σε 72 λεπτά. Η
ελληνική ομάδα, η οποία είχε
εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση
για την τελική φάση, την 6η
και τελευταία αγωνιστική των
προκριματικών (9 Ιανουαρίου),
θ` αντιμετωπίσει εκτός έδρας το
Μαυροβούνιο.
Τα σετ: 25-20, 25-13, 25-22

από το πρώτο σετ έφθασε
άνετα στην κατάκτηση και
του δευτέρου. Από το 3-3
πήγε στο 7-3 και στο 13-6
(+7) με την Χριστοδούλου να
εκμεταλλεύεται την υποδοχή και
να ανοίγει το παιχνίδι είτε στα
άκρα κυρίως με την Στράντζαλη
είτε στο κέντρο με την Γιώτα.
Στο 19-11 η Γιοβάνη πήρε
το βάπτισμα του πυρός στην
Εθνική ομάδα αντικαθιστώντας
την Οικονομίδου και η Βεργίδου
πήρε τη θέση της Χριστοδούλου.
Η Νορβηγία δεν μπορούσε να
ακολουθήσει την Εθνική η οποία
έφθασε σε διπλό σκορ (22-11)
με το σετ να κλείνει πανηγυρικά
με 25-13.

Στο πρώτο σετ η Νορβηγία
χωρίς λάθος προηγήθηκε της
Εθνικής με 8-6. Όταν όμως πήγε
στη θέση του σέρβις η Μερτέκη
η «γαλανόλευκη» δημιούργησε
σερί 5-0 (σκορ 11-8) με την
ακραία του ΑΟ Θήρας να έχει
τους 4 κερδισμένους πόντους (3
άσσοι, 1 επίθεση). Από κει και
ύστερα η ομάδα του Ναράνχο με
φλοτ σέρβις της Γιώτα επέβαλλε
τον ρυθμό της, αυξάνοντας
διαρκώς την διαφορά η οποία
έφθασε στην μέγιστη τιμή
της στο + 7 (17-10). Το σετ
έκλεισε με 25-20 με μπλοκ των
Χριστουδούλου, Λαμπρούση.
Η Εθνική έχοντας βρει ρυθμό

ΕΛΛΑΔΑ (Ναράνχο): Γιώτα 6
(4/7 επ. ,2 μπλοκ), Οικονομίδου
7 (7/20 επ.), Λαμπρούση 6 (4/4
επ., 2 μπλοκ), Στράντζαλη 12
(8/18 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 29%
υπ. - 29% άριστες), Μερτέκη 14
(11/17 επ., 3 άσσοι, 36% υπ. 21% άριστες), Χριστοδούλου 3
(1/1 επ., 2 μπλοκ) / Αρτακιανού
(λ, 64% υπ. - 45% άριστες),
Ιακωβίδου (λ), Βεργίδου 1 (1
μπλοκ), Γιοβάνη, Γεωργιάδου,
Τοτσίδου 6 (5/12 επ., 1 άσσος,
33% υπ. - 17% άριστες),
Χατζηευστρατιάδου, Βλαχάκη 1
(1/3 επ.).
ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Βαν Βέζελ): Στιν
11 (10/25 επ., 1 μπλοκ, 55%
υπ. - 35% άριστες), Στίνσβαγκ
1 (0/4 επ., 1 μπλοκ), Σόρμπο 1
(1 άσσος), Νόρβιλ 5 (5/13 επ.),
Λαβίκιτε 1 (1/8 επ.), Όλιμσταντ
7 (4/26 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ,
48% υπ. - 36% άριστες) /
Μπόγκεν (λ, 33% υπ. - 25%
άριστες), Άρσταντ, Φάουσκεε,
Άσκελαντ, Σβέντερ.

Metro Vancouver home sales decline
below historical averages in 2018
Metro Vancouver home sales in 2018 were the lowest annual total in the
region since 2000.
The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports that sales of
detached, attached and apartment properties reached 24,619 on the Multiple
Listing Service® (MLS®) in 2018, a 31.6 per cent decrease from the 35,993
sales recorded in 2017, and a 38.4 per cent decrease compared to the 39,943
residential sales in 2016.
Last year’s sales total was 25 per cent below the region’s 10-year sales
average.
This past year has been a transition period for the Metro Vancouver housing
market away from the sellers’ market conditions we experienced in previous
years. High home prices, rising interest rates and new mortgage requirements and taxes all contributed to the market conditions we saw in 2018.
Home listings in Metro Vancouver reached 53,614 in 2018. This is a 1.9 per
cent decrease compared to 54,655 homes listed in 2017 and a 6.9 per cent
decrease compared to the 57,596 homes listed in 2016.
“The supply of homes for sale will be an important indicator to follow in
2019. We’ve had record building activity in recent years and many projects
will complete soon. This will provide additional housing options for home
buyers across the region,” Moore said.
The MLS® HPI composite benchmark price for all residential homes in
Metro Vancouver ends the year at $1,032,400. This is a 2.7 per cent decrease
compared to December 2017.
“As the total supply of homes for sale began to accumulate in the spring, we
began to see downward pressure on prices across all home types throughout
the latter half of the year,” Moore said.
The benchmark price of detached homes in the region declined 7.8 per cent
over the last 12 months and 7.3 per cent since June 2018. Apartment homes
increased 0.6 per cent over the last 12 months and have declined 6.4 per cent
since June 2018. The benchmark price for townhomes in Metro Vancouver
have increased 1.3 per cent since December 2017 and have decreased 5.3
per cent over the last six months.
December summary
REBGV reports that residential home sales in the region totalled 1,072 in
December 2018, a 46.8 per cent decrease from the 2,016 sales recorded in
December 2017, and a 33.3 per cent decrease from November 2018 when
1,608 homes sold.
Last month’s sales were 43.3 per cent below the 10-year December sales
average.
There were 1,407 detached, attached and apartment homes newly listed for
sale on the MLS® in Metro Vancouver in December 2018. This represents
a 25.6 per cent decrease compared to the 1,891 homes listed in December
2017 and a 59.3 per cent decrease compared to November 2018 when 3,461
homes were listed.
The total number of homes currently listed for sale on the MLS® system in
Metro Vancouver is 10,275, a 47.7 per cent increase compared to December
2017 (6,958) and a 16.5 per cent decrease compared to November 2018
(12,307).
For all property types, the sales-to-active listings ratio for December 2018 is
10.4 per cent. By property type, the ratio is 7.1 per cent for detached homes,
12 per cent for townhomes, and 14.2 per cent for apartments.
Generally, analysts say that downward pressure on home prices occurs when
the ratio dips below the 12 per cent mark for a sustained period, while home
prices often experience upward pressure when it surpasses 20 per cent over
several months.
Sales of detached homes in December 2018 reached 348, a 43.6 per cent
decrease from the 617 detached sales recorded in December 2017. The
benchmark price for a detached home is $1,479,000. This represents a 7.8
per cent decrease from December 2017 and a 1.4 per cent decrease compared to November 2018.
Sales of apartment homes reached 535 in December 2018, a 34 per cent decrease compared to the 1,028 sales in December 2017. The benchmark price
of an apartment home is $664,100. This represents a 0.6 per cent increase
from December 2017 and a 0.6 per cent decrease compared to November
2018.
Attached home sales in December 2018 totalled 189, a 49.1 per cent decrease compared to the 371 sales in December 2017. The benchmark price
of an attached home is $809,700. This represents a 1.3 per cent increase
from December 2017 and a 1.1 per cent decrease compared to November
2018.

Γιατί γιορτάζουμε τα Θεοφάvεια
στις 6 Ιανουαρίου;
Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019
Τα Θεοφάνεια ή και
Θεοφάνια, η μεγάλη
ετήσια χριστιανική
εορτή της ανάμνησης
της Βάπτισης του
Ιησού Χριστού στον
Ιορδάνη ποταμό από
τον Άγιο Ιωάννη τον
Βαπτιστή, εορτάζεται
στις 6 Ιανουαρίου
και είναι η τρίτη και
τελευταία εορτή του
Δωδεκαημέρου (εορτών
των Χριστουγέννων).
Το όνομα Θεοφάνεια προκύπτει από τη φανέρωση των τριών
προσώπων της Αγίας Τριάδας, η οποία συνέβη σύμφωνα
με τρεις σχετικές ευαγγελικές περικοπές. Η εορτή των
Θεοφανείων λέγεται επίσης και Επιφάνια και Φώτα ή Εορτή
των Φώτων.
Κατά τις ευαγγελικές περικοπές στις αρχές του 30ου έτους
της ηλικίας του Ιησού, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, γιος του
Ζαχαρία και της Ελισάβετ, ο επιλεγόμενος στη συνέχεια
Βαπτιστής, που ήταν 6 μήνες μεγαλύτερος του Χριστού,
και διέμενε στην έρημο, ασκητεύοντας και κηρύττοντας το
βάπτισμα μετανοίας, βάπτισε με έκπληξη και τον Ιησού στον
Ιορδάνη ποταμό. Κατά δε τη στιγμή της Βάπτισης κατέβηκε
από τον ουρανό το Άγιο Πνεύμα υπό μορφή περιστεράς στον
Ιησού και ταυτόχρονα ακούσθηκε φωνή από τον ουρανό
που έλεγε ότι: Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός εν ω
ευδόκισα».
Το γεγονός αυτό έχουν καταγράψει οι τρεις από τους
τέσσερις Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος Γ’:13-17 ο Μάρκος
Α’:9-11, και ο Λουκάς.Γ΄:21,22. Αυτή δε είναι και η
μοναδική φορά της εμφάνισης, στη Γη, της Αγίας και
ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος υπό του πλήρους
«μυστηρίου» της Θεότητας.
Το πότε καθιερώθηκε να εορτάζεται η μνήμη του γεγονότος
της Βάπτισης του Ιησού δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα.
Φαίνεται όμως ότι αναφάνηκε πολύ νωρίς στη πρώτη
Εκκλησιά των Χριστιανών. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς
(Στρωμ. βιβλ. α΄) αναφέρει ότι κάποιοι αιρετικοί, οι περί τον
Βασιλείδη γνωστικοί στις αρχές του Β΄ αιώνα εόρταζαν την
ημέρα της Βάπτισης του Κυρίου «προδιανυκτερεύοντες» και
ότι η εορτή αυτή γινόταν κατ΄ άλλους μεν στις 6 Ιανουαρίου,
κατ΄ άλλους στις 10 Ιανουαρίου.
Κατά τον 3ο αιώνα η εορτή φαίνεται κοινότατη σε όλη
την Χριστιανική Εκκλησία. Έτσι ενώ ο Gieseler ( Kirchengeschichte I ,376) δέχθηκε ότι πρώτοι οι Βασιλειδιανοί
καθιέρωσαν την εορτή των Θεοφανίων ο Neander (Kirchengeschichte I 386) θέτει το ερώτημα: πώς από «αιρετικούς»
το δέχθηκε η Εκκλησία;
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος παραδέχεται και περιγράφει
την εορτή ως αρχαία πανήγυρης μάλλον στην Αντιόχεια
τη Μεγάλη, και ότι από εκεί την παρέλαβαν οι Γνωστικοί
Βασιλειδιανοί… Κατά δε τις Αποστολικές Διαταγές (η΄ 38)
η εορτή των Επιφανείων «ήγετο δια το εν αυτή ανάδειξιν
γεγενήσθαι της του Χριστού θεότητος».
Με τη λήξη του 3ου αιώνα προστέθηκε και άλλη μια έννοια
στον εορτασμό αυτό που άρχισε να πανηγυρίζεται και ως
ημέρα της «εν σαρκί» φανερώσεως του Κυρίου, τόσο στην
Αλεξάνδρεια κατά τον Κασσιανό, όσο και στην Κύπρο κατά
Επιφάνιο. Από την εποχή αυτή, λοιπόν, είναι το πιθανότερο
ότι ξεκινά και ο εορτασμός των Χριστουγέννων.
Κατά τον 4ο αιώνα η εορτή των Θεοφανίων γιορτάζεται
πλέον με λαμπρότητα σε όλη την ανατολική Εκκλησία
ως εορτή του φωτισμού της ανθρωπότητας δια του Αγίου
Βαπτίσματος, απ΄ όπου και το όνομα «Τα Φώτα», εορτή
«των Φώτων» (Γρηγόριος Ναζιανζηνός λόγος 39, Αστερίου
Αμάσ. Λόγος εις «εορτών των Καλανδών»).
Στη Δύση τα Θεοφάνεια τα συναντάμε στα μέσα του 4ου
αιώνα, αλλά ήδη την εποχή εκείνη υπάρχει στη Ρωμαϊκή
Εκκλησία και άλλη μια εορτή αφιερωμένη στη κατά σάρκα
Γέννηση του Ιησού στις 25 Δεκεμβρίου. Όταν πλέον
καθιερώθηκε αυτή η ημερομηνία για τα Χριστούγεννα σε
όλο τον Χριστιανικό κόσμο έγινε και ο διαχωρισμός της
εορτής των Φώτων στις 6 Ιανουαρίου, στα μέσα του 6ου
αιώνα.
Πηγή: Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Dogma.gr
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
A golfers Christmas
Four old-timers were playing
their weekly game of golf, and one
remarked how nice it would be to
wake up on Christmas morning, roll
out of bed and without an argument
from the wife, go directly to the golf
course, meet his buddies, and play
a round.
His buddies all chimed in
and said, “Let’s do it! We’ll make it
a priority, figure out a way and meet
here early Christmas morning.”
Weeks later, Christmas morning
arrives, and they were all on
the golf course.
The first guy says, “Boy, this game
cost me a fortune! I bought
my wife such a big diamond ring
that she can’t take her eyes off it”.
Next guy says, “My wife is at home
planning the cruise I gave
her She was up to her eyeballs in
brochures.”
Third 3 guy says, “Well, my wife is
at home admiring her new
car, reading the manual.”
They all turned to the last guy in the
group who is staring
at them like they all had lost their
minds. “I can’t believe you all
went to such an expense for this
golf game. I woke up, slapped my
wife on the ass and said: “Well
Babe, Merry Christmas! It’s a great
morning for either sex or golf, and
she said, “Take
a sweater”.”
Μια φορά κι έναν καιρό
Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα
πολύ μικρό χωριουδάκι ζούσε
μια γεροντοκόρη, 85 Μαΐων, που
ήταν ακόμη παρθένα, παρόλα τα
χρονάκια της. Ήταν πολύ περήφανη
για το γεγονός ότι δεν είχε χάσει
την παρθενιά της και επειδή
καταλάβαινε ότι δεν είχε πολύ
να ζήσει ακόμη, πήγε και βρήκε
το νεκροθάφτη και του είπε ότι η
επιθυμία της ήταν, όταν πέθαινε, να
γράφανε πάνω στην ταφόπλακα τα
εξής:
«Γεννήθηκε παρθένα, έζησε
παρθένα και πέθανε παρθένα».
Κανόνισε και τους λογαριασμούς
της μαζί του και έφυγε.
Όταν, μετά από ένα διάστημα,
πέθανε η παρθένα, ο νεκροθάφτης
είπε στους παραγιούς του τι
ήθελε να της γράψουν πάνω στην
ταφόπλακα κι έφυγε, για να τους
αφήσει να κάνουν τη δουλειά.
Επειδή όμως βαριόντουσαν εκείνοι
και βρήκαν την επιγραφή πολύ
μεγάλη, σκάλισαν πάνω στην πέτρα:
«Επιστρέφεται χωρίς να ανοιχτεί».
Μπαίνει στο μπαρ ο Κώστας
Μπαίνει στο μπαρ ο Κώστας και
λέει στο Γιάννη, τον μπάρμαν:
- Βάλε μου κάτι δυνατό, Γιάννη.
Μόλις είχα ένα τρικούβερτο καυγά
με τη γυναίκα μου.
- Μπα; Και πώς τελείωσε αυτός ο
καυγάς σας;
- Ήρθε σε μένα γονατιστή,
σκυμμένη στα τέσσερα, λέει ο
Κώστας.
- Αλήθεια; Αυτό είναι απ τ άγραφα!
Και τι σου είπε;
- Είπε: «Έβγα από κάτω απ το
κρεβάτι, φοβητσιάρη παλιοχέστη!»
Μπαρ με τα όλα του
Κάποιο βράδυ σε ένα πολυσύχναστο
μπαρ , μία κοπέλα σαν αυτές που
βλέπουμε κάθε μήνα στο Playboy
, πλησιάζει στον πάγκο και κάνει
νόημα στον μπάρμαν . Ο μπάρμαν,
ένας τύπος γλαφυρός με πυκνό
μούσι , πλησιάζει πάντα με το

χαμόγελο στα χείλη . Η κοπέλα του
κάνει νόημα να έρθει πολύ κοντά
και έρχονται σχεδόν πρόσωπο με
πρόσωπο .
- Να σου πω , λέει η κοπέλα
χαϊδεύοντας του ναζιάρικα το μούσι
.. έχετε κοκτέιλς ;
- Μα φυσικά και έχουμε , απαντάει
ο μπάρμαν ενθουσιασμένος .
Η κοπέλα γίνεται πιο διαχυτική και
αρχίζει να του χαϊδεύει τα μαλλιά ...
- Tequila Sunrise έχετε ; ρωτάει η
κοπέλα ..
- Σαφώς και έχουμε , απαντάει ο
μπάρμαν ενώ η κοπέλα συνέχιζε
να του χαϊδεύει τα μαλλιά και το
μούσι ...
- B52 έχετε ;
- Και Β52 έχουμε , λέει ο μπάρμαν
φανερά ξαναμμένος με τα
χαϊδολογήματα της κοπέλας ...
- Ωραία .. ωραία .. Kamikaze έχετε ;
- Βεβαίως και έχουμε Kamikaze .
Η κοπέλα πλέον του χαϊδεύει πολύ
προκλητικά το μούσι και τα μαλλιά
και με τα δύο χέρια ... έτσι όπως
κοιτιούνται στα μάτια .. του λέει ..
- Πολύ όμορφα .. Κωλόχαρτο στις
γυναικείες τουαλέτες όμως γιατί δεν
έχουμε ;.
Νηστίσιμα
Δύο παπάδες συζητούν:<<Αδερφέ
μου, πλησιάζει το Πάσχα και πρέπει
να νηστέψουμε το φαγητό.>>λέει
ο ένας.<<Συμφωνώ, αδερφέ μου,
αλλά μάλλον πρέπει να νηστέψουμε
και από το άλλο...>>λέει ο άλλος.
<<Καλά λες, να νηστέψουμε και
από αυτό>>συμφωνεί ο πρώτος.
Μετά λοιπόν από κάποιες μέρες ο
δεύτερος παπάς βλέπει τον πρώτο
αγκαλιά με δύο σέξι καπετάνισσες
και απορρεί:<<Καλά αδερφέ μου
δεν είπαμε να νηστέψουμε και από
αυτό..;>>. <<Ω!! μη στεναχωριέσαι
αδερφέ μου, του λέει εκείνος, τα
θαλλασινά είναι νηστίσιμα!>>
ENAΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ενας τυπος βρισκεται στον
παραδεισο χωρις να ξερει γιατι.Παει
λοιπον στον Αγιο Πετρο και τον
ρωταει:
-Με συγχωρειτε,εγω πως βρεθηκα
εδω; Το μονο που θυμαμαι ειναι οτι
βγηκα βολτα με τη γυναικα μου με
το αυτοκινητο.
-Ακριβως, του λεει ο Αγιος Πετρος.
Και μετα η γυναικα σου σου ειπε:
-Αν με αφησεις να οδηγησω,θα
εισαι ενας αγγελος...Κι ετσι εφτασες
εδω!
Το τζίνι
Ένας κύριος περπατώντας μια
μέρα στο Μοναστηράκι βρήκε και
αγόρασε ένα πολύ παλιό λυχνάρι .
Όταν γύρισε στο σπίτι του εκεί που
το επεξεργαζόταν , πετάγεται από
μέσα ένα τεράστιο τζίνι .
- Μη φοβάσαι , του λέει . Είμαι
το τζίνι του λυχναριού . Είμαι
κλεισμένος εδώ μέσα για πάνω από
100 χρόνια . Για να σε ευχαριστήσω
που με ελευθέρωσες θέλω να που
πεις μια επιθυμία σου και θα στην
εκπληρώσω αμέσως .
Σκέπτεται , σκέπτεται ο κύριος και
τέλος του λέει :
Έχω ένα σπιτάκι στα Χανιά που μ
αρέσει να πηγαίνω να ξεκουράζομαι
.
Το αεροπλάνο το φοβάμαι , με το
πλοίο είναι ταλαιπωρία . Αυτό που
θα ήθελα να κάνεις είναι να φτιάξεις
μια γέφυρα που να ενώνει την
Αθήνα με την Κρήτη για να μπορώ
να πηγαίνω στο χωριό εύκολα και
γρήγορα .
Απαπαπαπα ! Αδύνατον ! Αυτό δε
γίνεται ! Ξέρεις πόσο τσιμέντο και
πόσο σίδερο θα χρειαστώ ; Ξέρεις
πόσα χιλιόμετρα άσφαλτο πρέπει
να φτιάξω ; Πόσοι εργάτες πρέπει
να δουλέψουν ; Ξέρεις πόσο ψηλή

πρέπει να γίνει η γέφυρα για να
περνάνε τα πλοία από κάτω ; Σε
παρακαλώ , ζήτησε μου κάτι άλλο !
- Καλά , τότε θα σου ζητήσω κάτι
άλλο που με βασανίζει χρόνια τώρα
. Εξήγησε μου σε παρακαλώ πώς
λειτουργεί το γυναικείο μυαλό , πώς
σκέπτονται οι γυναίκες ;
Και το τζίνι απαντά :
- ........... Από πού είπες ότι θέλεις
να ξεκινά η γέφυρα ;
Ξένη γλώσσα
Δυο βλάχοι, ο Μήτσους και ο
Κήτσους, ένα απογευματάκι
καθότανε σε μια όμορφη τοποθεσία
του ορεινού χωριού τους και
καμάρωναν τη θέα.. Σε λίγο
περνάει από κει ένας τουρίστας.
Τους πλησιάζει... - Ντου γιου
σπικ ιγκλις? τους λέει Οι βλάχοι
κοιτάζονται, σηκώνουν τους ώμους
και του λένε - Τς! - Σπρεχεν ντοιτς?
Κοιτάζονται πάλι με απορία.. Τς! - Παρλε βου φρανσε? - Τς!
- Παρλαρε ιταλιανο? - Τς! - Παρλα
εσπανιολ? - Τς! Ο τουρίστας
απογοητευμένος φεύγει.. Λέει ο
Μήτσους - Ρε συ Κήτσου μπας και
πρεπ να μάθουμ καμιά ξεν γλώσσα?
- Τι να την κανς την ξεν γλώσσα
ρε Μήτσου? - Εμ πως ρε Κήτσου
μ αν ξερς μια ξεν γλώσσα μπορείς
να συνεννοηθείς. - Μπα? Γιατί
αυτουνος που ήξερε πέντε μπόρεσε
να συνεννοηθεί??
Ο Βλάχος
Ένας Βλάχος πηγαίνει σε ένα
μαγαζί και ρωτά:
- Βρακιά έχετε;
- Σλίπ θέλετε, τον ρωτά ο
υπάλληλος
- Εεε, άμα δε μ λείπ εδώ θα
ερχόμουν;
Ο Βλάχος στο δικαστήριο
Ένας τσοπάνης, καλείται από το
χωριό του, μάρτυρας σε μια δίκη
στη πολιτεία. Τώρα είναι μέσα
στο δικαστήριο και του κάνουν
διάφορες ερωτήσεις: - “Πώς
ονομάζεστε;” Είπε το όνομα του. “Είσαστε παντρεμένος;” - “Ποιος
ιγώ;” - “Ναι, εσείς”. - “Είμαι.” “Με ποιαν;” - “Ποιος ιγώ;” - “Να
απαντάτε κατευθείαν παρακαλώ.”
- “Με ποιαν είσαστε παντρεμένος;”
- “Με μία γυναίκα!” - “Βρε
βλάκα, ξέρεις κανέναν να είναι
παντρεμένος με άντρα;” - “Ξέρω!” “Ποιόν;” - “Την αδελφή μ!”
Σαν αράπης
Ένας τύπος κατουράει στα δημόσια
ουρητήρια. Εκείνη την ώρα στο
διπλανό ουρητήριο κατουράει κι
ένας αράπης. Από περιέργεια ο
τύπος ρίχνει μια ματιά προς το
όργανο του αράπη το οποίο όμως
του φαίνεται όπως όλα τα άλλα.
Αράπης: Τι κοιτάς; Δεν έχεις
ξαναδεί μαύρο να κατουράει;
Λευκός: Να ξέρεις, λένε ότι εσείς οι
μαύροι τον έχετε πολύ μεγάλο και
ότι σας προτιμούν οι γυναίκες.
Αράπης: Δεν είναι θέμα μεγέθους
αλλά μεθόδου. Εσείς οι λευκοί
μπαίνετε και βγαίνετε πολλές φορές
με τον ίδιο ρυθμό. Εμείς οι μαύροι
στην αρχή μπαίνουμε πολύ πολύ
αργά και ξαφνικά επιταχύνουμε.
Αυτό ξετρελαίνει τις γυναίκες.
Αποφασίζει λοιπόν ο τύπος να
δοκιμάσει. Πάει στη γυναίκα και
τους λέει: -Γυναίκα γδύσου να
κάνουμε έρωτα, έμαθα μία μέθοδο
που θα σε ξετρελάνει Πέφτουν στο
κρεβάτι και μετά τα προκαταρκτικά
της το βάζει πολύ πολύ αργά
και ξαφνικά επιταχύνει. Η γυναίκα
ξετρελαίνεται και του λέει:
-Αγάπη μου είσαι υπέροχος. Το
κάνεις σαν αράπης.

Greek Orthodox community gathers at
Vancouver’s English Bay for Epiphany
cross dive (PHOTOS)
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People dove into the frigid waters for the annual tradition
CBC News · Posted: Jan 06, 2019
Members of Vancouver’s Greek Orthodox community gathered at English Bay on Sunday to participate
in the Epiphany cross dive.

Jerome Angelopoulos emerges from English Bay with the cross.
(Darryl Dyck/Canadian Press)

The tradition involves a priest tossing a cross into the water, which symbolizes the release of the Holy
Spirit.
Whoever retrieves the cross and returns it to the priest is said to have greater luck in the year ahead.
It’s part of Epiphany, which falls each year on Jan. 6 and, for many Orthodox Christians, commemorates
the baptism of Jesus.

Katerina Papoutsakis, 13, swims in English Bay. (Darryl Dyck/
Canadian Press)
Father Kosta Kaltsidis, centre, reacts as Katerina PaKaterina Papoutsakis, left, 13, kisses a cross held by
poutsakis, 13, retrieves a cross. (Darryl Dyck/Canadian Father Kosta Kaltsidis. (Darryl Dyck/Canadian Press)
Press)

Christopher Fryer, left, hoists a cross above
his head. (Darryl Dyck/Canadian Press)
Christopher Fryer emerges from English Bay with the
cross. (Darryl Dyck/Canadian Press)

Deacon Peter Choi, centre. leads people across the beach and to the
water. (THE CANADIAN PRESS)

Father Justin Hewlett, right, throws another cross into English Bay.
(Darryl Dyck/Canadian Press)

Katerina Papoutsakis, 13, emerges from English Bay with
the cross. (Darryl Dyck/Canadian Press)

Messinian
Brotherhood of bc
49th Annual
Dinner Dance
February 23, 2019
doors open 6pm
Hellenic Community
of Vancouver
$80 adults $30 children (7-12) 6 & under free

Featuring Live music
To Purchase tickets please contact:
Yanni Angelopoulos kisses a cross held by Father Constantinos Economos. (Darryl Dyck/Canadian Pres)

Gianna (604)786-4575 Stephanie (604)338-4401
Email : messinians@gmail.com

Επιφάνεια, Τάρπον Σπρινγκς Φλόριδα:
Γιατί μόνο αγόρια να ανασύρουν
τον σταυρό; (THE PROBLEM WITH
GENDERING EPIPHANY CELEBRATIONS)
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4330 Hastings St., Burnaby, BC,
V5C 2J9
tel. 604-320-7321
burnaby_dental@hotmail.com
www.burnabydental.com

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



Aesthetic Fillings

Γιά 113 χρόνια η παράδοση συνεχίζεται στο ‘’ελληνικό
χωριό’’ Τάρπον Σπρινγκς δυτ. Φλόριδας, με τα Επιφάνεια
ή Θεοφάνεια. Στην τελετή, που προσελκύει χιλιάδες
πολίτες, δίνεται προβολή από τα ΜΜΕ, ενώ τον σταυρό στα
νερά του κόλπου, ρίχνει -παραδοσιακά- ο αρχιεπίσκοπος
Αμερικής. Τα Επιφάνεια στο Τάρπον Σπρίνγκς, είναι
φημισμένα και τα μεγαλύτερα στο δυτικό ημισφαίριο.
Θεωρούνται επίσημη τελετή της Πολιτείας Φλόριδας.
Ακόμα και ο Ελευθέριος Βενιζέλος τα είχε τιμήσει πριν 95
χρόνια.
Η κορύφωση της τελετής είναι η ρήψη του σταυρού στην
θάλασσα από τον αρχιεπίσκοπο και η προσπάθεια 40-50
νεαρών, που κάνουν βουτιά, γιά να τον ανασύρουν. Ο
‘’τυχερός’’ έχει την ‘’ευλογία’’ γιά έναν χρόνο. Οι νεαροί
που κάνουν βουτιά γιά ανάσυρση του σταυρού, πρέπει να
είναι, το ελάχιστο, 16 χρονών, Χριστιανοί Ορθόδοξοι και να
έχουν σχέση-επαφή (ως μέλη ή παιδιά μελών) με την ενορία
του καθεδρικού αγίου Νικολάου στο Τάρπον Σπρινγκς ή
με άλλες ενορίες της περιοχής. Μόνο αγόρια μπορούν να
βουτήξουν γιά την ανάσυρση του σταυρού. ‘Οχι κορίτσια.
Αυτή η διαφορά, η διάκριση, έκανε την εγγονή ιερέα
(Τρύφωνα Θεοφιλόπουλου, απόφοιτου θεολογικής
Σχολής Χάλκης, απεβίωσε 2005), ο οποίος υπηρέτησε
την ενορία του αγίου Νικολάου γιά 30 χρόνια, να γράψει
ένα άρθρο, σε έκδοση του πανεπιστήμιου Fordham, ως
φοιτήτριά του, με τον τίτλο ‘’THE PROBLEM WITH
GENDERING EPIPHANY CELEBRATIONS’’. Η Ιωάννα

Σφραγίσματα



Απονευρώσεις

Root canal treatments +
retreatments



Εμφυτεύματα

Implants (surgery + crowns)



Μακρά εμπειρία στις
οδοντοστοιχίες

23 years of dental experience


Λεύκανση δοντιών

Chairside + take-home

 Θήκες και
γέφυρες δοντιών
Crowns + Bridges

 Ψηφιακή τεχνολογία

Digital impressions + X-rays

Θεοφιλόπουλου, τονίζει ότι ‘’ο κανόνας αυτός πρέπει να αλλάξει’’, επειδή, θεολογικά, είναι
‘’αδικαιολόγητος’’.
Με αφορμή την 113η τελετή των Επιφανείων στο Τάρπον Σπρινγκς (6 Ιανουαρίου 2019),
το ζήτημα, όπως το έθεσε η Ιωάννα, απασχόλησε και την εφημερίδα ‘’Tampa Bay News’’
(Εκτιμούμε ότι, καλό είναι να τοποθετηθεί στο ζήτημα η Εκκλησία, μέσω της Αρχιεπισκοπής
Αμερικής.
Πηγή: Kalami.us

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 44 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί και εύχονται καλά ταξίδεια το 2018.
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Τα σπουδαιότερα γεγονότα της διεθνούς πολιτικής σκηνής για το 2018
(Συνέχεια από σελίδα 1)
και αύξηση των φόρων. Χιλιάδες διαδηλώνουν ζητώντας την παραίτηση
του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγκα. Η κυβέρνηση καταστέλλει βίαια τις
διαμαρτυρίες.

11 Δεκεμβρίου: Αντιμέτωπη με βέβαιη ήττα, η πρωθυπουργός της
Βρετανίας Τερέζα Μέι μεταθέτει για τον Ιανουάριο την ψηφοφορία στο
βρετανικό κοινοβούλιο για τη συμφωνία αποχώρησης από την ΕΕ.

19 Απριλίου: Το κοινοβούλιο της Κούβας εκλέγει νέο ηγέτη της χώρας τον
αντιπρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Ο 86χρονος Ραούλ Κάστρο παραμένει
πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος.

20 Δεκεμβρίου: Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Τζέιμς Μάτις παραιτείται
αφού ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει την αποχώρηση των αμερικανικών
στρατευμάτων από τη Συρία.

28 Απριλίου: Σε μια ιστορική συνάντηση, στη μεθοριακή πόλη
Πανμουντζόμ, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν και ο ηγέτης
της Βόρειας Κορεάς Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύονται για μια “νέα εποχή
ειρήνης”. Ακολουθούν νέες συναντήσεις των δύο ηγετών, τον Μάιο και τον
Σεπτέμβριο.

Πηγή:kontranews.gr

8 Μαΐου: Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει την επικείμενη αποχώρηση της
χώρα του από τη συνθήκη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Γαλλία,
η Γερμανία και η Βρετανία δηλώνουν ότι παραμένουν δεσμευμένες στη
συνθήκη.
14 Μαΐου: Οι ΗΠΑ εγκαινιάζουν την πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ.
Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι διαμαρτύρονται και οι κινητοποιήσεις τους
καταλήγουν σε λουτρό αίματος.
1 Ιουνίου: Ο Πέδρο Σάντσεθ, ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος της
Ισπανίας, ανατρέπει τον συντηρητικό πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι, ο
οποίος ηττάται στην ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής σε βάρος του, με
αφορμή ένα σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται το Λαϊκό Κόμμα.
12 Ιουνίου: Σύνοδος κορυφής μεταξύ του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ
Ουν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στη Σιγκαπούρη. Ο
Κιμ τάσσεται υπέρ της αποπυρηνικοποίησης, η Ουάσινγκτον προσφέρει
εγγυήσεις για την ασφάλεια.
24 Ιουνίου: Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας.
Με την ορκωμοσία του, στις 9 Ιουλίου, ολοκληρώνεται η μετάβαση στο νέο
προεδρικό σύστημα στη χώρα.
13 Ιουλίου: Στην επαρχία Μπαλοτσιστάν του Πακιστάν, βομβιστής
αυτοκτονίας σκοτώνει περισσότερους από 140 ανθρώπους σε μια
προεκλογική συγκέντρωση. Την ευθύνη αναλαμβάνουν το Ισλαμικό Κράτος
και οι Ταλιμπάν του Πακιστάν.
16 Ιουλίου: Σύνοδος κορυφής μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Πούτιν στο
Ελσίνκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρχικά αρνείται ότι η Μόσχα παρενέβη
στις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ, κατόπιν αλλάζει στάση, υπό
την πίεση του κόμματός του.
25 Ιουλίου: Περισσότεροι από 300 άνθρωποι σκοτώνονται σε επιθέσεις
αυτοκτονίας των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στην πόλη αλ
Σουάιντα της Σρίας και σε μάχες με κυβερνητικά στρατεύματα. Οι μισοί
από τους νεκρούς είναι πολίτες.
14 Αυγούστου: Στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ δίνεται στη δημοσιότητα μια
έκθεση που αποκαλύπτει τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από ιερείς της
Καθολικής Εκκλησίας. Σε διάστημα επτά δεκαετιών, περισσότεροι από 300
ιερείς κακοποίησαν τουλάχιστον 1.000 παιδιά και εφήβους.
9 Σεπτεμβρίου: Στις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία, κανένας από
τους δύο μεγάλους συνασπισμούς (η “κοκκινοπράσινη” συμμαχία του
πρωθυπουργού Στέφαν Λεβέν από τη μία και οι συντηρητικοί από την
άλλη) δεν εξασφαλίζει πλειοψηφία. Οι ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες
αναδεικνύονται τρίτο κόμμα. Οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό
κυβέρνησης συνεχίζονται.
18 Σεπτεμβρίου: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει
την επιβολή δασμών σε κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα αξίας 200
δισεκατομμυρίων δολαρίων, κλιμακώνοντας τον εμπορικό πόλεμο που
ξεκίνησε στις αρχές του έτους.
2 Οκτωβρίου: Ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος Τζαμάλ Κασόγκι
δολοφονείται μέσα στο προεξενείο της χώρας του στην Κωνσταντινούπολη.
Το Ριάντ επιβεβαιώνει τον θάνατό του αφού κατηγορείται για τη δολοφονία
και μετά από διεθνείς πιέσεις. Αρνείται όμως ότι ο πρίγκιπας διάδοχος
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν εμπλέκεται στην υπόθεση.
5 Οκτωβρίου: Ο γιατρός Ντενίς Μουκουέγκε από τη Λ.Δ. του Κονγκό
και η Γιεζίντι ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νάντια Μουράντ
βραβεύονται με το Νόμπελ Ειρήνης. Και οι δύο αγωνίζοναι για τα θύματα
βιασμών σε εμπόλεμες ζώνες.
6 Οκτωβρίου: Η Γερουσία των ΗΠΑ εγκρίνει τον διορισμό του Μπρετ
Κάβανο στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ο συντηρητικός δικαστής είχε
κατηγορηθεί από πολλές γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση τη δεκαετία
του 1980.
20 Οκτωβρίου: Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει ότι σχεδιάζει την
αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συνθήκη του 1987 για τα πυρηνικά όπλα
μέσου βεληνεκούς, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία την παραβιάζει εδώ και
πολύ καιρό.
28 Οκτωβρίου: Ο δεξιός λαϊκιστής Ζαΐχ Μπολσονάρου εκλέγεται πρόεδρος
της Βραζιλίας με ποσοστό 55,1%.
29 Οκτωβρίου: Η Άγγελα Μέρκελ ανακοινώνει ότι δεν θα διεκδικήσει μια
νέα θητεία στην καγκελαρία μετά το 2021, σηματοδοτώντας το τέλος μιας
εποχής για τη Γερμανία.
6 Νοεμβρίου: Στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ οι Ρεπουμπλικανοί χάνουν
την πλειοψηφία στη Βουλήτων Αντιπροσώπων, όμως την διατηρούν στη
Γερουσία.
17 Νοεμβρίου: Τα “Κίτρινα Γιλέκα” στη Γαλλία αποκλείουν δρόμους και
συγκρούονται με την αστυνομία. Οι διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης
του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή την αύξηση του φόρου επί
των καυσίμων, συνεχίζονται αν και σε περιορισμένη κλίμακα.
25 Νοεμβρίου: Μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις, οι ηγέτες χωρών και
κυβερνήσεων των 27 χωρών-μελών της ΕΕ εγκρίνουν τη συμφωνία για το
Brexit με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η θνησιγενής «Συμφωνία των Πρεσπών» –
«πρόσθετα πρωτόκολλα»
Γιώργος Ρωμανός
Συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής
10/11/2018
Η θνησιγενής «Συμφωνία των
Πρεσπών» δεν ανασταίνεται με
«πρόσθετα πρωτόκολλα», μόνο
ακυρώνεται
Τις τελευταίες μέρες επικρατεί
αναταραχή γύρω από την
«Συμφωνία των Πρεσπών»,
καθώς αυτή πεθαίνει αργά,
βασανιστικά, με αφωνία
της ελληνικής κυβέρνησης,
ορυμαγδό δηλώσεων του κ.
Ζάεφ και φανερές ενστάσεις
του προέδρου Δημοκρατίας κ.
Παυλόπουλου.
Ο κ. Ζάεφ λίγα λεπτά μετά
την υπογραφή, 12/6/2018,
στις Πρέσπες δήλωσε σκέτο
«Μακεδόνας», είπε πως μιλάει
«μακεδονικά» και λίγο αργότερα
προσφώνησε τον σκοπιανό
στρατό σαν «μακεδονικό».
Ακύρωσε έτσι τη «Συμφωνία»,
αλλά κάποιοι επέμεναν ότι
«θα συμμορφωθεί προς τας
υποδείξεις».
Όμως σε νέες δηλώσεις του από
τη σκοπιανή βουλή (κεντρικό
δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ3,
βράδυ 4/12/2013) είπε επί λέξει:
«Μιλάτε για τους Μακεδόνες
στην Ελλάδα με τόσο πάθος.
Και είναι καλό να
αναρωτηθούμε τι κάναμε
γι’ αυτούς[…]επί 27 χρόνια
[…] μας έχει καθηλώσει,
(το πρόβλημα) έχουμε πλέον
πιθανότητες να διδάσκεται η
μακεδονική γλώσσα εκεί. Μέχρι
τώρα απαγορευόταν.
Ήταν ταμπού θέμα. Η ελληνική
γλώσσα διδάσκεται ήδη
εδώ. Τώρα πλέον έχουμε την
ευκαιρία να τους βοηθήσουμε
πραγματικά, να άρουμε τα
εμπόδια».
Στις 6/12/2018, στο
πανεπιστήμιο των Σκοπίων
ο κ. Ζάεφ, είπε: «είμαστε
‘‘Μακεδόνες” και μιλάμε
‘‘μακεδονικά” και κανείς δεν
θα μας αμφισβητήσει ξανά. […]
«Βόρειοι Μακεδόνες δεν θα
είστε ούτε εσείς ούτε τα παιδιά
σας», προσθέτοντας πως δεν
πρέπει να ανησυχεί κανείς για
το θέμα της ταυτότητας, καθώς
αναγνωρίζεται, στο πλαίσιο
της Συμφωνίας με την Ελλάδα,
η «μακεδονική» γλώσσα και
ο αυτοπροσδιορισμός. «Η
“μακεδονική” ταυτότητα
και η “μακεδονική” γλώσσα
προστατεύονται όσο ποτέ
άλλοτε» συμπλήρωσε ο κ.
Ζάεφ, και, ως προς το «Βόρεια
Μακεδονία», ισχυρίστηκε
πως «είναι απλά γεωγραφικός
προσδιορισμός». Κατόπιν ο ίδιος
ανέβασε το σχετικό βίντεο στον
λογαριασμό του στο Facebook.

Έτσι ο κ. Ζάεφ ακύρωσε και
το θεμελιώδες στη «Συμφωνία
των Πρεσπών» που αφορά το
«όνομα», γιατί στο Άρθρο 1
προβλέπεται, ότι: «Το επίσημο
όνομα του Δεύτερου Μέρους
[δλδ. των Σκοπίων] θα είναι
«Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας», τo οποίο θα
είναι τo συνταγματικό όνομα
του Δεύτερου Μέρους και θα
χρησιμοποιείται erga omnes,
όπως προβλέπεται στην
παρούσα Συμφωνία. Το σύντομο
όνομα του Δεύτερου Μέρους θα
είναι «Βόρεια Μακεδονία».
«Βόρεια Μακεδονία», ως
όνομα και όχι ως γεωγραφικός
προσδιορισμός».
Το ίδιο προβλέπεται και στο
Άρθρο 8: «…για όλες τις
χρήσεις και για όλους τους
σκοπούς, erga omnes.»
Παράλληλα, ακύρωσε και τον
άλλον βασικό όρο ο οποίος
περιγράφεται στο «Προοίμιο»
της Συμφωνίας και στο Άρθρο
6, όπου ρητά απαγορεύονται
οι εμπρηστικές δηλώσεις, η
προπαγάνδα, ο αλυτρωτισμός,
κλπ.
Τώρα κάποιοι παριστάνουν
τους κατάπληκτους με τον ωμό
σκοπιανό επεκτατισμό σε βάρος
της χώρας μας.
Αλλά γιατί δεν ξαναδιαβάζουν
τα παραπάνω και πολλά
ακόμη άρθρα που υπέγραψε
η κυβέρνηση κ. Τσίπρα δια
χειρός κ. Ν. Κοτζιά στην
καταστροφική για την Ελλάδα
«Συμφωνία» και με την οποία
ο κ. Ζάεφ καπάρωσε «όνομα»,
«εθνότητα» «γλώσσα»; Θυμίζω
πως σε σειρά άλλων άρθρων
της «Συμφωνίας» 6,9,13,14,15,
κ.α., υπάρχουν βαρύτατες
δουλείες για την Ελλάδα, σαν να
νικήθηκε η χώρα μας σε πόλεμο
από τα Σκόπια.
Θορυβημένος ο κ. Προκόπης
Παυλόπουλος έθεσε στον Γ.Γ.
του ΝΑΤΟ ζήτημα «ερμηνείας»,
απαιτώντας «πρόσθετο
πρωτόκολλο», στη «Συμφωνία
των Πρεσπών», ώστε να
διασφαλιστεί πως η Ελλάδα
δεν αναγνώρισε “μακεδονικό
έθνος” και ότι η γλώσσα των
Σκοπιανών είναι σλαβική.
Προειδοποιώντας, πως εάν δεν
συμβεί αυτό η «Συμφωνία»
δεν θα έρθει για κύρωση στην
ελληνική βουλή. Ασφαλώς, ο
Πρόεδρος, κ. Παυλόπουλος, ως
συνταγματολόγος καθηγητής
γνωρίζει ότι στις διεθνείς
συνθήκες-συμφωνίες, βάσει της
Σύμβαση της Βιέννης και της
διεθνούς νομολογίας, και μόνο
το ζήτημα της «ασάφειας» είναι
θεμελιώδης λόγος ακύρωσής
τους. Και η καταφανής ασάφεια

δεν καλύπτεται με πρωτόκολλαμπαλώματα.
Ο κ. Πρόεδρος από καιρό
έχει διαφοροποιηθεί από την
κυβέρνηση, στις 26 Οκτωβρίου
στη Θεσσαλονίκη, αλλά και
πιο πριν. Ειδικά τον Νοέμβριο,
στην Κέρκυρα είπε: «…
πρέπει να διασφαλιστεί ότι με
την Συμφωνία πουθενά δεν
κατοχυρώνεται ‘‘μακεδονική’’
εθνότητα και γλώσσα.» Μετά
τις τελευταίες δηλώσεις Ζάεφ,
τόνισε: «η Ελλάδα δεν θα
δεχθεί αυθαίρετες, αλυτρωτικές
ερμηνείες της Συμφωνίας των
Πρεσπών» [και] «μόνο αν
διαπιστωθεί ότι η συνταγματική
αναθεώρηση των Σκοπίων
εμπεριέχει εγγυήσεις, κ.λπ.»
Άρα θέτει θέμα ελέγχου
διαπίστωσης αλλαγών και
απαίτησης εγγυήσεων. Αλλά
αυτά, όπως προβλέπεται στη
«Συμφωνία» (Άρθρο 1,ε) πρέπει
να γίνουν και να κυρωθούν…
μέχρι το τέλος του 2018. Διότι
μετά η «Συμφωνία» θα είναι
άκυρη!
Μέσα σε όλα οκοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, κ.
Ν. Ξυδάκης με δήλωση-βόμβα
είπε: «είναι πιθανόν να σπάσει η
Συμφωνία και να μην έρθει στη
Βουλή».
Ο κ. Τσίπρας, παραβλέποντας
τις δηλώσεις, 7/12/2018, του
κυβερνητικού του ετέρου, κ.
Π. Καμένου, ότι: «έχει λήξει
κάθε συζήτηση για επιβίωση
της λεγόμενης ‘‘Συμφωνίας
των Πρεσπών”», ετοιμάζεται
και αυτός να ρίξει στη λίμνη
των Πρεσπών ένα σωσίβιο
«πρόσθετο, ερμηνευτικό,
πρωτόκολλο».
Έτσι, ανέθεσε στον σύμβουλό
του κ. Ευάγγελο Καλπαδάκη
να μεταβεί στον κ. Νίμιτς,
στον ΟΗΕ. Αλλά τι ακριβώς
θα ζητήσουν από τον κ. Ζάεφ;
Μήπως να δηλώσει ότι «δεν
ομιλεί την δήθεν ‘‘μακεδονική’’
γλώσσα», ή ότι «δεν είναι
‘‘Μακεδόνας’’»;
Αν ο κ. Ζάεφ τελειώσει, όπως
παράνομα… τελειώνει τη δήθεν
«αναθεώρηση» του Συντάγματός
των Σκοπίων κανένας δεν
θα μπορεί να του πει να
κυρώσει και ένα «πρόσθετο
πρωτόκολλο», που στην πράξη
θα ακυρώνει τα θεμελιώδη
πιστεύω των Σκοπιανών, για
το (ανύπαρκτο σήμερα) όνομα
erga omnes, την «μακεδονική
γλώσσα», και τη «μακεδονική
εθνότητα».
Με τον μαξιμαλισμό του δήθεν
μετριοπαθούς… κ. Ζάεφ, αν
η Ελλάδα δεν καταγγείλει
την «Συμφωνία» ΧΘΕΣ…
κινδυνεύει να εμπλακεί σε ένα
νέο διεθνές παιχνίδι όπου οι
ξένοι… θα την κατηγορούν ως
φταίχτη.
Έτσι η καρκινική για τη χώρα
μας «Συμφωνία» θα μείνει
στα χέρια του επόμενου
πρωθυπουργού, ο οποίος
καταφανώς δεν θα είναι ο κ.
Τσίπρας.
Εάν η «Συμφωνία» δεν
καταγγελθεί και δεν ακυρωθεί
αμέσως το θνησιγενές σώμα
της, έτσι όπως σαπίζει μέρα
με τη μέρα, θα δηλητηριάσει
τον …υδροφόρο ορίζοντα
στις Πρέσπες και από εκεί την
Ελλάδα ολόκληρη.
ΠΗΓΗ. INTERNATIONAL
HELLENIC ASSOCIATION

Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΟΥΡΡΕΥ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε φέτος το Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν στην αίθουσα του Eaglequest
Golf Course Surrey, B.C., της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Σούρεη και περιχώρων.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο κ. Τόνη Ζίσκο, η αίθουσα χωρούσε 340 άτομα και ήταν γεμάτη. Όλοι
πέρασαν μια ευχάριστη βραδιά, το φαγητό, η μουσική, ήταν όλα στην εντέλεια.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Με λουκέτο που «μπορεί να διαρκέσει χρόνια»
και κήρυξη έκτακτης ανάγκης απειλεί ο Τραμπ

Διπλωματικός αγώνας

ΚΟΣΜΟΣ 04.01.2019 Η Καθημερινή

Α

καρπες απέβησαν οι διαπραγματεύσεις του προέδρου Τραμπ με τους Δημοκρατικούς για την
άρση της μερικής αναστολής που έχει επιβληθεί στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ, με
τον αμερικανό πρόεδρο να απειλεί ότι το λουκέτο μπορεί να διαρκέσει «μήνες ίσως και χρόνια»
αλλά και να προειδοποιεί με κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης προκειμένου το τείχος με το
Μεξικό να ανεγερθεί τάχιστα.
Κεντρικό σημείο τριβής στις
διαπραγματεύσεις των δύο
κομμάτων, είναι ο τρόπος
χρηματοδότησης (με κονδύλια
ύψους 5,6 δισεκατομμυρίων
δολαρίων) της σχαδιαζόμενης
ανέγερσης του τείχους στα
σύνορα με το Μεξικό.
Ερωτηθείς αν έχει εξετάσει
την προοπτική να κηρύξει
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
σε πανεθνικό επίπεδο ώστε
να επιτευχθεί η ανέγερση του
τείχους, ο Τραμπ απάντησε:
«Ναι το έχω εξετάσει. Μπορούμε
να το κάνουμε. Αλλά δεν το έχω κάνει. Μπορεί να το κάνω. Αλλά μπορούμε να κηρύξουμε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης και να το κτίσουμε πολύ γρήγορα (…) Μπορούμε να κηρύξουμε έκτακτη ανάγκη
εξαιτίας της ασφάλειας της χώρας μας, απολύτως».
Όταν μάλιστα ρωτήθηκε εάν μια τέτοια κίνηση συνιστά απειλή για τους Δημοκρατικούς, ο Τραμπ είπε:
«Δεν έχω απειλήσει ποτέ κανέναν , αλλά έχω το δικαίωμα να το κάνω, ναι».
Οσον αφορά στη συνάντηση που είχε προηγηθεί με τους εκπροσώπους των Δημοκρατικών στον Λευκό
Οίκο, ο Τραμπ την περιέγραψε ως παραγωγική, αλλά η Νάνσι Πελόζι, νεοεκλεγείσα πρόεδρος της
Βουλής, χαρακτήρισε τις επαφές ως διεξαγόμενες σε ενίοτε εριστικό κλίμα.
«Είπαμε στον πρόεδρο ότι χρειαζόμαστε την κυβέρνηση ανοικτή», δήλωσε στους δημοσιογράφους
ο επικεφαλής των δημοκρατικών γερουσιαστών Τσακ Σάμερ, ο οποίος μετέφερε και την αντίδραση
Τραμπ: «Αντιστάθηκε. Στην ουσία μας είπε ότι θα συντηρήσει το λουκέτο στην κυβέρνηση, για πάρα
πολύ καιρό, για μήνες, ίσως για χρόνια».
Από την πλευρά του, ο Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι είναι προετοιμασμένος το
λουκέτο στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να διαρκέσει για μήνες ή για χρόνια, προσθέτοντας πάντως ότι
ελπίζει αυτό να αρθεί σε λίγες ημέρες.
Η Νάνσι Πελόζι γνωστοποίησε πάντως ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα πρέπει να συνεχίσουν τις
συνομιλίες. «Αλλά αναγνωρίζουμε από την πλευρά μας ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το θέμα
(του τείχους με το Μεξικό) εάν δεν ανοίξει η κυβέρνηση, και το καταστήσαμε σαφές στον πρόεδρο»,
πρόσθεσε.
Περίπου 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι παραμένουν απλήρωτοι για 13η ημέρα, καθώς ο Τραμπ
μπλοκάρει τις χρηματοδοτήσεις πέντε υπουργείων αν δεν λάβει τα 5,6 δισ. από το Κογκρέσο για
να κατασκευάσει μέρος του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό, κάτι που έχει υποσχεθεί στους
υποστηρικτές του.
Μεταξύ των επιχειρημάτων που έχει χρησιμοποιήσει ο Τραμπ για να πείσει τους Δημοκρατικούς
είναι ότι η Πελόζι πρέπει να υποστηρίξει το τείχος γιατί... είναι καλή καθολική και το Βατικανό είναι
περιτριγυρισμένο από τείχη.
Οι Δημοκρατικοί έχουν αντιπροτείνει χρηματοδότηση 1,3 δισ. για την ασφάλεια των συνόρων, μεταξύ
αυτών κάμερες και ενισχυμένους φράκτες, αλλά όχι το τείχος.

Τουρκική οργή για τις ελληνικές
ευχές του δημάρχου Αδριανούπολης
Την οργή μερίδας της τουρκικής κοινής

γνώμης, και ειδικά των εθνικιστών
και των ισλαμιστών του Ερντογάν,
προκάλεσε η απόφαση του δημάρχου της
Αδριανούπολης Ρετζέπ Γκουργκάν να
αναρτήσει πανό που εύχεται στους έλληνες
τουρίστες για το νέο έτος ως «δήμαρχος
Αδριανούπολης» αντί για δήμαρχος
Εντιρνέ (Edirne). Tα πανό έχουν αναρτηθεί
σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της
πόλης.
Το θέμα πήρε πολιτικές διαστάσεις καθώς
ο δήμαρχος Αδριανούπολης είναι στέλεχος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης του
Ρεπουμπλικανικoύ Λαϊκού Κόμματος.
Πολλοί Τούρκοι απορρίπτουν το
«Αδριανούπολη» ως «βυζαντινή
ονομασία». «Γιατί να μην γράφουμε και
‘’Κωνσταντινούπολη;» διερωτάται ένας
χρήστης στο Twitter. Έως στιγμής, ο
Ρετζέπ Γκουργκάν δεν έχει απαντήσει στην

Συνάντηση με Τραμπ επιζητεί ο Αναστασιάδης
Εχει αρχίσει ο διπλωματικός αγώνας, τα
αποτελέσματα του οποίου τοποθετούνται χρονικά
στα μέσα με τέλη Φεβρουαρίου.
TANEA Team 5 Ιανουαρίου 2019
Συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την
παρουσία του τον ερχόμενο Μάρτιο στην Ουάσιγκτον – όπου θα
είναι κύριος ομιλητής σε δεξαμενή σκέψης του Εβραϊκού λόμπι
των Ρεπουμπλικάνων – επιθυμεί να έχει ο πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
Ασφαλείς πληροφορίες του ΣΙΓΜΑ αναφέρουν ότι στον απόηχο
των αναβαθμισμένων σχέσεων των δύο χωρών, αλλά και της
υπογραφής δήλωσης προθέσεων μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών
Νίκου Χριστοδουλίδη με τον ομόλογό του Μάικ Πομπέο, ο
πρόεδρος Αναστασιάδης θεωρεί ότι μια τέτοια συνάντηση θα έχει
προστιθέμενη αξία και θα κλειδώσει τη νέα εποχή.
Ωστόσο, υπάρχει απόσταση μεταξύ της επιθυμίας και της
πραγματοποίησης μιας τόσο κρίσιμης συνάντησης, αλλά, όπως
αρμοδίως πληροφορείται το ΣΙΓΜΑ έχει αρχίσει ο διπλωματικός
αγώνας, τα αποτελέσματα του οποίου τοποθετούνται χρονικά στα
μέσα με τέλη Φεβρουαρίου.

Εγγραφο στην αμερικανική πλευρά
Μέχρι τότε θα υπάρχουν και χειροπιαστά αποτελέσματα από τη
δήλωση προθέσεων των δύο χωρών, που ίσως δημιουργήσουν
θετικότερο κλίμα για μια τέτοια συνάντηση.
Ηδη, ο υπουργός Εξωτερικών έχει καλέσει τα έξι εμπλεκόμενα
υπουργεία να καταθέσουν απόψεις σε επιμέρους πολιτικές
που αφορούν τα θέματα ασφάλειας που καλύπτει η δήλωση
προθέσεων και εντός Φεβρουαρίου θα καταθέσει συγκεκριμένο
και ολοκληρωμένο έγγραφο στην αμερικανική πλευρά για έναρξη
υλοποίησης των συμφωνηθέντων.
Μάλιστα, όπως λέχθηκε στο ΣΙΓΜΑ, η δήλωση προθέσεων προνοεί
και πολιτική συνεργασία, πέραν της τεχνοκρατικής, γεγονός που
αφήνει ανοικτό ενδεχόμενο όταν το έγγραφο πολιτικών ετοιμαστεί
να υπάρξει συνάντηση Χριστοδουλίδη Πομπέο ή Χριστοδουλίδη
Γουές Μίτσελ.
Χωρίς να αποκλείεται μάλιστα το ενδεχόμενο επίσκεψης
υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Ουάσιγκτον στην Κύπρο.

Δεν αποκλείουν βίαιο επεισόδιο
Ολα αυτά έχουν προφανώς σχέση και με την πολιτική
κανονιοφόρων που ακολουθεί η Τουρκία στην περιοχή.
Τέτοιου εύρους εξελίξεις προβληματίζουν την γείτονα ταραξία σε
ό,τι αφορά το περιθώριό της να τεντώνει το σχοινί.
Παρά ταύτα βέβαια, σε ανάλυσή της η τουρκική δεξαμενή
ερευνών TRT δεν αποκλείει, λόγω των εξελίξεων στην Ανατολική
Μεσόγειο, να υπάρξει το επόμενο διάστημα βίαιο επεισόδιο, αν δεν
λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα της Τουρκίας.
Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις τριμερείς συνεργασίες που προώθησε
η Λευκωσία αλλά και στην εύνοια της ΕΕ για τον αγωγό East Med,
προσθέτοντας πως η Τουρκία έχει στείλει σαφή μηνύματα προς
όλους τους εμπλεκόμενους.

κριτική που δέχεται.
Ο Γκουργκάν ανάρτησε παρόμοιο πανό και στη βουλγαρική
γλώσσα με τη διαφορά ότι σε αυτό αναφέρεται ως «δήμαρχος
Εντιρνέ».
Η Αδριανούπολη αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό
για Έλληνες και Βούλγαρους, καθώς βρίσκεται στα σύνορα
των δυο χωρών.

Πηγή: Η Καθημερινή (04-1-2019)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ»

Το Σάββατο 22α Δεκεμβρίου 2018 ο σύλλογος υπερηλίκων ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Σούρρεη και περιχώρων στην αίθουσα της εκκλησίας είχε ετοιμάσει γεύμα για τα μέλη του.
Στην πόρτα Ο Πρόεδρος Κώστας Κοντογιαννάτος υποδέχονταν τα μέλη με ευχές και χαμόγελο. Ήταν
μια ζεστή ατμόσφαιρα οικογενειακή και πολύ ευχάριστη.
Το γεύμα πλούσιο και καλομαγειρεμένο από τον κ.Γ. Πανάγο και Π. Μοσχονά, το φαγητό ήταν δωρεά
του Κώστα Ντόκολα, τα καλαμαράκια από τα εστιατόρια Royal Oak & My Greek from Surrey B.C.
Μετά το σερβίρισμα του φαγητού η κα Λούλα Μάνος, μίλησε για το σύλλογο και για το πως οπήρε το
όνομα Ζεστή Γωνιά.
Έγινε κλήρωση πολλών δώρων από την Φιλόπτωχο της εκκλησίας Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης,
επίσης από τον σύλλογο ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ και από φίλους του συλλόγου. Όπως μας ομολόγησε και
ο πρόεδρος του συλλόγου Κώστας Κοντογιαννάτος ότι ήταν δική του πρωτοβουλία που άρχισε το
Χριστουγεννιάτικο γεύμα και πράγματι ήταν ένα γεύμα πλούσιο από αγάπη, ομόνοια που μας άγγισε
και ζέστανε τις καρδιές όλων. Με μια ευχή με τις γιορτές να ξαναβρούμε την ανθρωπιά μέσα μας.
Κώστας Καρατσίκης

Στιγμιότυπα
από το Χριστουγεννιάτικο γεύμα
του συλλόγου υπερηλίκων
“Ζεστή γωνιά”
της κοινότητας του Σούρρεη
και περιχώρων
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΤΟ ΣΠΗΛΙΑΝΘΡΩΠΑΚΙ
Συγγραφέας: Μαρία Ρουσάκη
Εικονογράφηση: Μαρκ Ουάινσταιν
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
‘Οταν γεννήθηκε το
σπηλιανθρωπάκι, οι γονείς του
κραύγαζαν από χαρά κι εκείνο
μεγάλωνε, φώναζε, έτρεχε,
κυλιόταν στις λάσπες, κοπάναγε
με το ρόπαλο. Πόσο περήφανοι
ήταν ο γονείς του! Ξαφνικά όμως,
το σπηλιανθρωπάκι, άρχισε να
σκουπίζει τα πόδια του πριν μπει
στη σπηλιά, να τρώει με ένα
κλαδάκι, να μαζεύει τα πράγματά
του και πολλά άλλα. Γινόταν
ευγενικό κι αυτό ήταν μεγάλη
συμφορά.
Μια χιουμοριστική και πανέξυπνη ιστορία με ευφάνταστες εικόνες
για τους τρόπους καλής συμπεριφοράς από την... ανάποδη.
Η συγγραφέας μαζί με τον εικονογράφο μιλάνε στα παιδιά
χωρίς να κουνούν το δάχτυλο. Κι αυτό είναι μεγάλη επιτυχία!
Και ποιος γονιός δεν θα ήθελε να γίνουν τα παιδιά του σαν το
σπηλιανθρωπάκι της ιστορίας! Ίσως αν την διαβάσουν, να γίνουν
κιόλας!
ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ
Συγγραφέας: Εύη Τσιτιρίδου – Χριστοφορίδου
Εικόνες: Αιμιλία Κονταίου
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Ο Άρης είναι ο πιο έξυπνος κι ο
πιο γρήγορος της τάξης. Είναι
πάντα αρχηγός γιατί τα καταφέρνει
τέλεια σε όλα! Όμως δεν μπορεί
να περιμένει και σίγουρα δεν
μπορεί να συνεργαστεί. Όταν τον
καλεί η συμμαθήτριά του η Έλενα
στο πάρτι γενεθλίων της, βάζει
κάποιους όρους. Τι να κάνει ο
Άρης; Να τους τηρήσει ή όχι;
Μια ιστορία με όμορφη
εικονογράφηση που μιλά για ένα
παιδί που δεν έχει μάθει να σέβεται
και να υπολογίζει τους άλλους.
Πώς θα αλλάξει ένα τέτοιο παιδί; Μήπως τελικά το κορίτσι με τα
πιο όμορφα μάτια στον κόσμο, θα καταφέρει να τον ταρακουνήσει;
Μια ρεαλιστική ματιά στην καθημερινότητα των παιδιών που
δεν είναι πάντα ρόδινη. Τέτοιες ιστορίες είναι που τα βοηθούν να
ταυτιστούν, να αλλάξουν και να δουν τον κόσμο αλλιώς.

ΠΟΙΗΜΑ
Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Ο νέος χρόνος εύχομαιι
χαρές πολλές να δώσει
και την ψυχή του καθενός
απ’τον καημό να σώσει.
Δώρα να φέρει ακριβά
στην πόρτα της καρδιάς μας
να πούμε έστω μια φορά
πως άλλαξε η ζαριά μας.
Ο νέος χρόνος φίλοι μου
να λάμψει σαν διαμάντι
κ όλου του κόσμου η μοναξιά
να γίνει χώμα, στάχτη...
Χρόνια πολλά με αγάπη!!!!!
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣ
-η μοίρα δεν είναι εντός της Ελλάδος, αλλά εκτός-

Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί εις την σημασία της ισορροπίας των δύο αυτών συγγενικών
εννοιών, δηλαδή της συνείδησης και της ελευθεροκυριαρχίας. Η συνείδηση είναι η υπέρτατη και
θεμελιώδης αρχή όλων των εννοιών και αξιών, η πρωτοπόρος δύναμη για την δημιουργία, το έργο
κάθε ανθρώπου να προσφέρει ελεύθερα εις το κοινωνικό του σύνολο. Η ελευθερία είναι έμφυτη και
ζωτικό συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης και δραστηριότητας του κάθε ανθρώπου να
αποφασίζει για τον ιστορικό και γεωγραφικό αυτοπροσδιορισμό του που δεν είναι τίποτε άλλο από την
ελευθεροκυριαρχία του.
Δύσκολη αλλά ελεύθερη ήταν η εμφάνιση του ανθρώπου, ως ύπαρξη, εις το παγκόσμιο γίγνεσθαι.
από την εποχή των παγετώνων, των σπηλαίων, του ανθρώπου συλλέκτη για την τότε επιβίωσή του.
Δεν έχει σημασία να γνωρίζει κανείς πόσες χιλιετίες παρήλθαν ώστε να φθάσει ο άνθρωπος εις το
σημείο της δημιουργίας των πρώτων κοινωνιών, δηλαδή της συνύπαρξης του με άλλους ανθρώπους,
τώρα με κανόνες, νόμους, θεσμούς, ηγέτες, εν τέλει μίας συντεταγμένης λειτουργούσας κοινωνίας με
τους πρώτους πολιτισμούς. Η οποία, ως απεδείχθη αργότερα, είχε και τις αρνητικές συνέπειες για την
ελευθερία του ανθρώπου, με την υποταγή αυτού σε δυνάστες που ανεδείχθησαν και σε θεότητες, οι
οποίες όμως είναι τα άναρχα, αιώνια, άυλα και απόντα από τα επίγεια δρώμενα.
Για χιλιάδες χρόνια παλαιότεροι πολιτισμοί, όπως αυτοί των Περσών, των Ασσυρίων, των Βαβυλωνίων,
των Αιγυπτίων και πολλοί άλλοι έβλεπαν έκτοτε τον άνθρωπο ως ένα απεχθές ον που σέρνονταν
μπροστά σε θεότητες και δυνάστες. Οι Έλληνες όμως, πήραν τον άνθρωπο και τον έστησαν εις τα πόδια
του. Τον δίδαξαν να είναι υπερήφανος. Ο κόσμος είναι γεμάτος θαύματα, έλεγε ο Σοφοκλής, αλλά
τίποτα δεν είναι πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο. Οι Έλληνες έπεισαν τον άνθρωπο, όπως ο Περικλής το
τοποθέτησε, ότι ήταν δικαιωματικά ο κάτοχος και ο κύριος του εαυτού του και δημιούργησαν νόμους για
να περιφρουρήσουν τις προσωπικές του ελευθερίες. Ενθάρρυναν την περιέργεια που είχε ο άνθρωπος
για τον εαυτό του και για τον κόσμο που τον περιτριγύριζε, διακηρύττοντας μαζί με τον Σωκράτη ότι
μια ζωή χωρίς έρευνα δεν αξίζει τον κόπο να την ζούμε.
Οι Έλληνες πίστευαν εις την τελειότητα σε όλα τα πράγματα, για αυτό μας κληροδότησαν την ομορφιά,
που φτάνει από τον Παρθενώνα και τα ελληνικά αγάλματα, τις τραγωδίες του Αισχύλου, του Ευριπίδη
και του Σοφοκλή, την ποίηση του Ησίοδου και του Ομήρου, μέχρι τα ζωγραφισμένα αγγεία ενός απλού
νοικοκυριού. Χωρίς τους ‘Έλληνες μπορεί ποτέ να μην είχαμε αντιληφθεί τι είναι αυτοδιοίκηση. Αλλά,
πολύ περισσότερο ακόμα και από την γλώσσα μας, τους νόμους μας, τη λογική μας, τα πρότυπά μας της
αλήθειας και της ομορφιάς, χρωστάμε σε αυτούς την βαθιά αίσθηση για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
Από τους Ελληνες μάθαμε να φιλοδοξούμε χωρίς περιορισμούς, να είμαστε, όπως είπε ο Αριστοτέλης,
αθάνατοι μέχρι εκεί που μας είναι δυνατό.
Αυτές οι τόσο ανεκτίμητες αρχές και αξίες μεταλαμπαδεύθηκαν έκτοτε σε όλους, ανεξαιρέτως, τους
ανθρώπους του πλανήτη, έγιναν κτήμα τους και συστατικά, ζωτικά στοιχεία της δημιουργίας και των
πολιτισμών τους, αυτού του ιστορικού και γεωγραφικού αυτοπροσδιορισμού τους, της συνείδησης και
ελευθεροκυριαρχίας τους.
Δυστυχώς όμως κατά τις τελευταίες δεκαετίες η Πατρίδα μας, αλλά και όλη η ανθρωπότητα,
ευρίσκονται έκθετες απέναντι σε νέες και άκρως επικίνδυνες πολιτικο-οικονομικές ιδεολογικές
αντιλήψεις και ιδεοληψίες που ανατρέπουν εκ θεμελίων όλο το οικοδόμημα του επί χιλιετίες
παγκόσμιου πολύχρωμου μωσαϊκού. Συνέπεια αυτής της ανατροπής είναι όχι μόνον η συστηματικά
επιβληθείσα σκοπούμενη έσχατη φτωχοποίηση και καταρράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των
4/5 του παγκόσμιου πληθυσμού, του αποκαλούμενου Τρίτου Κόσμου, δηλαδή των ανθρώπων τρίτης
κατηγορίας, αλλά και η γενοκτονία αυτού δια των στημένων και κατευθυνόμενων πολέμων οι οποίοι
ωθούν εκατομμύρια ανθρώπων εις την απάνθρωπη και τόσο ταπεινωτική εγκατάλειψη των Πατρίδων
τους.
Η μεθοδευμένη μετανάστευση, δηλαδή ο βίαιος διωγμός, χρησιμοποιείται τώρα από τα διεστραμμένα
σατανικά μυαλά ως εργαλείο και για τον διχασμό και υποταγή των υπευθύνων για την παγκόσμια
ανισορροπία και κατάντια ευημερούντων λαών σε ένα σύστημα της ανελευθερίας, της ταπείνωσης,
του ευτελισμού της ανθρώπινης ύπαρξης εντός τώρα ενός σκοπούμενου μονόχρωμου και ολόμαυρου
μωσαϊκού. Εν κατακλείδι τώρα για όλη την ανθρωπότητα ένας τεράστιος κίνδυνος που απειλεί και
αγνοεί την ιστορία, καταλύει τον ιστορικό και γεωγραφικό αυτοπροσδιορισμό των λαών, ισοπεδώνει
πολιτισμούς, ήθη και έθιμα, παραδόσεις, αρχές και αξίες, αυτή την συνείδηση και ελευθεροκυριαρχία
κάθε λαού.
Η μαύρη προπαγάνδα με τα συστημικά ΜΜΕ, οι ασυνείδητοι πατριδοκάπηλοι και τα φερέφωνα όργανά
τους με την μεθοδευμένη πλύση εγκεφάλου, χρησιμοποιούν τώρα μοιραίες και αποτυχημένες πολιτικοιδεολογικές ιδεοληψίες όπως π.χ. ναζισμό, φασισμό, κομμουνισμό, σοσιαλισμό, νεοφιλελευθερισμό,
καπιταλισμό κ.λπ. για να διχάζουν και να αποπροσανατολίζουν τους ανθρώπους και τις κοινωνίες από
τις επικίνδυνες σκοτεινές δυνάμεις, οι οποίες όμως εις την πραγματικότητα είναι ορατές, δίπλα μας
και ανάμεσά μας και οι οποίες απεργάζονται την κατάλυση των πάντων, αυτής της συνείδησης και της
ελευθεροκυριαρχίας με την εμπέδωση τώρα του χρώματος του απόλυτου σκότους, του μονόχρωμου
μαύρου μωσαϊκού. Το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από την εγκαθίδρυση σε όλο τον πλανήτη της πιο
στυγερής Δικτατορίας του σκότους εις την Ιστορία της ανθρωπότητας.
Εμείς οι Έλληνες, οφείλουμε να βγούμε και πάλιν μπροστά, ως πρότυπο για όλη την ανθρωπότητα,
και να υπερασπισθούμε την συνείδηση και ελευθεροκυριαρχία μας απέναντι σε εκείνους τους
καρεκλοκενταύρους, πρόθυμους, προσκυνημένους, πωλημένους και πνευματικά διαταραγμένους,
ανιστόρητους ενδογενείς πολιτικούς παράγοντες, επι δεκαετίες Δούρειους Ίππους και τρωκτικά, οι
οποίοι τώρα και δια της επιθετικής προπαγάνδας, του βίαιου αυταρχισμού, του εκφοβισμού, του τρόμου
και σκοταδισμού, των πρωτοφανών απειλών και ύβρεων τους στρέφονται ευθέως και ανερυθρίαστα
κατά της Ιστορίας και τις εθνικές καταβολές των Ελλήνων και της Πατρίδος μας, αλλά και εκείνων όλης
της ανθρωπότητας.
Πιστέψτε με, κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να λυγίσει την Πατρίδα μας, διότι επι χιλιετίες είναι εις την
κορυφή της παγκόσμιας ιστορίας και πολιτισμού. Η Ελλάδα είναι ο Φωτοδότης της Ανθρωπότητας, η
πρωτοπόρος εκείνη δημιουργική Δύναμη, η οποία σκέφτηκε, δημιούργησε, ανέλυσε και προώθησε όλες
τις πτυχές της Γνώσης, της Σκέψης και του Πολιτισμού. Είναι η Μήτρα των πάντων!
Αποστολή των Ελλήνων ήταν να δημιουργήσουν και να δώσουν ανιδιοτελώς το Φως και τα πάντα εις
την ανθρωπότητα. Εκ του λόγου αυτού τώρα η μοίρα δεν είναι εντός της Ελλάδος, αλλά εκτός και εις τα
χέρια άλλων.
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού-Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει
εις την Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις την Βόννη και
Πολιτιστική Κληρονομιά εις την Αθήνα.

«Στο κόκκινο» η αντιπαράθεση Μαξίμου - Γεωργιάδη
με αιχμή τον Μανιαδάκη
Κόντρα μεταξύ Μαξίμου και του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αδωνι Γεωργιάδη με
φόντο την υπόθεση Novartis

Συνάντηση του υποψήφιου δημάρχου Ροδίων
Δ. Κρητικού με το Μητροπολίτη Ρόδου κ.
Κύριλλο
Έγινε εκτενής συζήτηση για
την παιδεία και
την αξιοποίηση των νέων

TANEA Team 4 Ιανουαρίου 2019
Kλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση που έχει
ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης,
γύρω από τις εξελίξεις στην υπόθεση Novartis,
με τελευταίο «θερμό επεισόδιο» αυτό μεταξύ
του Μεγάρου Μαξίμου και του αντιπροέδρου
της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη, με
αιχμή ανακοίνωση που εξέδωσε του γραφείο του
πρωθυπουργού.
Στην ανακοίνωσή του, το Μαξίμου εξαπέλυσε
επίθεση εναντίον του κ. Γεωργιάδητονίζοντας ότι
«οφείλει να απαντήσει εάν γνώριζε ή συμμετείχε
στον σχεδιασμό της απόπειρας διαφυγής του κ.
Μανιαδάκη».
«Τις τελευταίες μέρες ο κ. Γεωργιάδης σε σειρά συνεντεύξεων αυτοαποκαλύπτεται και με τις
δηλώσεις του γεννά κρίσιμα ερωτήματα στα οποία δυστυχώς για τον ίδιο θα κληθεί να δώσει
απαντήσεις», αναφέρει σε σχόλιο του το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού και συνεχίζει:
«Στις 2 Ιανουαρίου ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ δήλωσε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο
Παραπολιτικά: ‘’Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον κύριο Μανιαδάκη και πριν την έρευνα και
μετά την έρευνα. Ο κ. Μανιαδάκης είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλάω’’.
»Λίγο αργότερα, βγήκε στην τηλεόραση του Blue Sky όπου δήλωσε : «Βεβαίως και ξέραμε τα
ονόματα των προστατευόμενων μαρτύρων. Όλους τους ξέρουμε»».
Απαντώντας ο αντιπρόεδρος της ΝΔ αναφέρει ότι «Είναι κουραστικό το Μαξίμου να αναπαράγει
κάθε ανοησία του Κώστα Βαξεβάνη» προσθέτοντας ότι δεν έχει να κρύψει απολύτως τίποτα.
«Όχι δεν εγνώριζα ότι σκόπευε να φύγει ο κ. Μανιαδάκης! Κατά τα λοιπά εύχομαι κουράγιο σε
όσους θα πάνε φυλακή για την σκευωρία» καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης.

Statement for International Migrants Day 2018
Ottawa, December 18, 2018 – The Hon. Ahmed Hussen, Minister of Immigration,
Refugees and Citizenship; the Hon. Chrystia Freeland, Minister of Foreign Affairs;
and the Hon. Marie-Claude Bibeau, Minister of International Development, today
issued the following statement:
“Since 2000, the United Nations has designated December 18 as the International
Migrants Day. It marks an opportunity to recognize all migrants’ contributions to
their home and host countries, as well as the importance of respecting human rights.
As a country of immigrants, Canada is especially pleased to mark this important
day.
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Ρόδος 5 Ιαν. 2019
Με το σεβασμιότατο μητροπολίτη Ρόδου κ. Κύριλλο
συναντήθηκε την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου ο υποψήφιος
δήμαρχος Ροδίων Δημήτρης Κρητικός συνοδευόμενος
από στελέχη της παράταξης «Ρόδος Αξιών», στο πλαίσιο
διαβούλευσης που ξεκινά με φορείς, αρχές και πολίτες του
νησιού.
Συγκεκριμένα τον κ. Κρητικό συνόδευαν, ο Γιώργος
Σάββενας αρχιτέκτονας, ο Σταύρος Παραλούσης
πρώην διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου
και η Ανθούλα Βελιάδη οικονομολόγος, οι οποίοι
αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά με το σεβασμιότατο
υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα συμπόρευσης τοπικής
αυτοδιοίκησης και εκκλησίας για την ευημερία του τόπου και
των πολιτών.

In today’s world, migration is a fact of life, as people move around the world in
larger numbers than ever before. Last year, there were some 258 million migrants
worldwide, a 50% increase since 2000. Most international migration is conducted
through regular channels without incident.
In December 2018, Canada was proud to sign two international agreements: the
Global Compact on Refugees and the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. These Compacts represent a significant milestone for the international
community in its responses to migration challenges and opportunities. We would
like to especially commend the critical work of Louise Arbour on these important
agreements.
The Compact will not, as some have stated, affect any country’s sovereignty to control its borders or migration policies. Canada remains committed to support a global
approach to migration which is based on facts, stands up for human rights and works
to eliminate gender-based violence. The Global Compact on Migration provides a
voluntary framework for countries to address and reduce the risks for vulnerable
migrants.
Canada will always encourage international cooperation, in order to address the
challenges of irregular migration and harness migration’s benefits.
We also welcome the recent endorsement of the separate Global Compact on Refugees, an important step towards increased international cooperation in support of the
25.4 million refugees worldwide.
Diversity and migration are part of our national identity and a source of strength and
social cohesion. On this International Migrants Day, Canada remains committed to
working with the United Nations and other partners, at home and abroad, to make
migration work for all and meet our common goal of a safer, more inclusive and
prosperous world.”
OI ΣΚΟΝΑΔΕΣ ΜΕΡΑΚΛΗΔΕΣ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΤΟ ΜΑΝΕΣΗ apha tv
“https://www.youtube.com/embed/jRnDKl5YwpA

Ο υποψήφιος δήμαρχος Ροδίων και τα στελέχη της
παράταξης «Ρόδος Αξιών» είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν
εκτός από θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, και σημαντικά
ζητήματα όπως η παιδεία, για την οποία και οι δύο πλευρές
τόνισαν ότι παίζει καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη υψηλών
στόχων καθώς είναι η σημαντικότερη παράμετρος που
καθορίζει το βαθμό εξέλιξης της κοινωνίας μας.
Μάλιστα ιδιαίτερη μνεία έγινε στον τρόπο που μπορούν να
αξιοποιηθούν οι ικανότητες των νέων ανθρώπων ώστε να
συμβάλουν θετικά στην ευημερία του τόπου μας.
Μεταξύ άλλων συμφωνήθηκε, σε μελλοντική συνάντηση
που θα πραγματοποιηθεί με το σεβασμιότατο μητροπολίτη
κ. Κύριλλο, να καταγραφούν διεξοδικά διάφορα τεχνικά και
λειτουργικά ζητήματα μεταξύ εκκλησίας και δήμου ώστε να
βελτιωθεί η προσφορά υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Αμέσως μετά ο υποψήφιος δήμαρχος Ροδίων Δημήτρης
Κρητικός δήλωσε:

«Η συνάντηση πέραν του ουσιαστικού χαρακτήρα
της, εμπεριείχε και την πρόθεσή μας να σταλεί ένα
σημαντικό μήνυμα: σε αυτή την εκλογική διαδικασία
θα ακολουθήσουμε πρακτικές που θα συνδέονται
άρρηκτα μόνο με το ήθος και τις αρχές τόσο της
εκκλησίας όσο και των ανθρώπων της παράταξής
μας».
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Χοληστερίνη στα ύψη,
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Σωτήρια το «δώρο» των εορτών
ΥΓΕΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 03.01.2019

για εκατομμύρια ζωές η εγκατάλειψη του
μοσχαρίσιου κρέατος

Το να γυρίσουμε την πλάτη στο
μοσχαρίσιο κρέας υπέρ άλλων
πηγών πρωτεϊνών θα μπορούσε
να σώσει εκατομμύρια ζωές
και να μειώσει με εντυπωσιακό
τρόπο τον όγκο των αερίων
θερμοκηπίου, ανακοίνωσε σήμερα
το Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ.
Μια έρευνα που διεξήχθη για
λογαριασμό του WEF από το
Oxford Martin School, κατέδειξε
ότι το 2,4% των θανάτων που
προκαλούνται παγκοσμίως από
τη διατροφή θα μπορούσε να είχε
αποφευχθεί, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης του κρέατος, ιδίως του μοσχαρίσιου.
Στις εύπορες χώρες, όπου η κατανάλωση του μοσχαρίσιου κρέατος είναι αυξημένη, το ποσοστό
των ζωών που θα μπορούσαν να γλυτώσουν ανέρχεται στο 5%, υπογραμμίζει το WEF, το οποίο
συγκεντρώνει κάθε χρόνο τον Ιανουάριο την ελίτ του επιχειρηματικού κόσμου στο χιονοδρομικό
θέρετρο του Νταβός, στην ανατολική Ελβετία.
Η έρευνα δεν παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που πεθαίνουν
κάθε χρόνο από διατροφικά αίτια, όμως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ διαβεβαιώνει ότι η
αντικατάσταση του κρέατος από άλλες πρωτεΐνες «θα μπορούσε να αποτρέψει εκατομμύρια μάταιους
θανάτους κάθε χρόνο».
Επιπλέον, η ζήτηση για κρέας θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός θα μπορούσε
να φθάσει στα 10 δισεκατομμύρια έως το 2050.
«Είναι αδύνατο να ικανοποιηθεί αυτή η ζήτηση» προειδοποίησε ο εκτελεστικός διευθυντής του WEF
Ντόμινικ Γουορέι σε ένα δελτίο τύπου.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η καινοτομία στα προϊόντα, η βελτίωση της παραγωγής βόειου, χοιρινού
κρέατος και του κρέατος των πουλερικών και οι προσπάθειες εκ μέρους των καταναλωτών να
τροποποιήσουν τη διατροφή τους» θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της υγείας παγκοσμίως,
ακόμα κι αν δεν απαρνηθούμε εντελώς την κατανάλωση κρέατος.

ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΑΔΗ
«Το θαύμα των Χριστουγέννων
θα είναι να χωνέψω». Με
ευφυολογήματα, όπως το
παραπάνω, έχουν γεμίσει τις
τελευταίες μέρες τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, καθώς
πλησιάζουμε πλέον στο τέλος των
εορτών, που σηματοδοτούνται
κατεξοχήν από τραπεζώματα,
πλούσια σε λιπαρά. Και ενώ ορισμένοι ετοιμάζονται για τα επόμενα
φαγοπότια, με αφορμή τα Θεοφάνια και του Αη Γιαννιού, έρευνα
από τη Δανία έρχεται να επισφραγίσει με επιστημονικό τρόπο τους
φόβους μας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους ερευνητές του Τμήματος
Κλινικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης και του
Τμήματος Κλινικής Βιοχημείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου,
που ανέλυσαν στοιχεία από περίπου 25.800 άτομα, από 20 έως
100 ετών, τα επίπεδα της χοληστερίνης μόλις τελειώσουν οι
χριστουγεννιάτικες γιορτές παρουσιάζονται αυξημένα από 15 έως
20% σε σχέση με το καλοκαίρι. Οι Δανοί επιστήμονες κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου για όσους έχουν ούτως ή άλλως υψηλά
επίπεδα χοληστερίνης, να προσέχουν επιπλέον τους γιορτινούς
πειρασμούς.
«Η αύξηση της χοληστερίνης είναι αναμενόμενη, ειδικά δε σε όσους
έχουν κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα πολυήμερη νηστεία»,
τονίζει στην «Κ» η κ. Αιμιλία Βασιλοπούλου, κλινική διαιτολόγος
και ψυχολόγος, επίκουρη καθηγήτρια Διαιτολογίας - Διατροφολογίας
στα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. «Καταναλώνουμε, τόσο στα γιορτινά
τραπέζια όσο και σε γρήγορο φαγητό στο χέρι, πιο πολλές
επεξεργασμένες τροφές, περισσότερα γλυκά, τροφές πλούσιες σε
ζάχαρα και τρανς λιπαρά οξέα, ενώ συνήθως διακόπτουμε την όποια
άσκηση κάνουμε».
Πηγή: Η Καθημερινή --6 Ιανουαρίου 2019

Στο πλαίσιο της έρευνας, αναλύθηκαν 13 πηγές πρωτεϊνών, μεταξύ αυτών το μοσχαρίσιο κρέας, το
χοιρινό και τα πουλερικά, όπως επίσης φρούτα και λαχανικά, αλλά και τα φασόλια, το τόφου και νέα
προϊόντα όπως τα έντομα.
Τα φασόλια, οι μικροπρωτεϊνες (που προέρχονται από ένα μανιτάρι) και τα μπιζέλια δίνουν τα καλύτερα
αποτελέσματα ως προς την υγεία, με το ποσοστό της θνησιμότητας να μειώνεται έως και 7%.

Η έρευνα επισημαίνει επίσης τις επιπτώσεις για το περιβάλλον.
Το 2010, υπενθυμίζεται από τους συντάκτες, η παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος αντιπροσώπευε μονάχη
της το ¼ όλων των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από τη διατροφή.
Η κτηνοτροφία συνιστά επίσης μια απειλή για την ατμόσφαιρα της γης, εξαιτίας της έκλυσης από τα
βοοειδή τεραστίων ποσοτήτων μεθανίου και της αύξησης των βοσκότοπων σε βάρος των δασών, που
απορροφούν τον άνθρακα.
«Οι αποδείξεις είναι ξεκάθαρες, το διατροφικό σύστημά μας πρέπει να μεταμορφωθεί για το καλό του
πλανήτη και το μέλλον της ανθρωπότητας» διαβεβαιώνει ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Ταμείου
για τη Φύση (WWF) Μάρκο Λαμπερτίνι, σε ένα δελτίο τύπου.
«Είμαστε η τελευταία γενιά που μπορεί να κάνει κάτι προτού το σύστημα καταρρεύσει» τόνισε ο ίδιος.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

AMERICAN HELLENIC EDUCATIONAL
PROGRESSIVE ASSOCIATION
From the Desk of the Supreme President
Dear Brothers, AHEPA Family and
Friends,
Happy Holidays! On behalf of the AHEPA family, I wish you and your family a
very Merry Christmas and a Happy New
Year!
We are grateful for your support of our
mission. During this Season of Giving,
please remember to keep our mission in mind with a tax-deductible
gift to one of AHEPA’s charitable giving entities.

Πώς ξεκίνησε το έθιμο της βασιλόπιτας και γιατί της βάζουμε φλουρί;
Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018
Κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς ετοιμάζουμε τη βασιλόπιτα,
τη στολίζουμε με τον αριθμό της νέας χρονιάς και την
παραγεμίζουμε με ένα φλουρί, το οποίο πιστεύεται ότι φέρνει
γούρι σε όποιον το κερδίσει.
Γιατί συντηρούμε χρόνια τώρα αυτό το έθιμο με πίστη και
πραγματική αφοσίωση; Κι από πού μας έρχεται;

λάτρης της ελληνικής φιλοσοφίας.

Σύμφωνα με την παράδοση (που μας πάει περίπου 15 αιώνες
πίσω), η… ευθύνη για το έθιμο αποδίδεται εξ ολοκλήρου στον
αφιλοχρήματο και ανθρωπιστή Επίσκοπο της Καισάρειας της
Καππαδοκίας Μέγα Βασίλειο, ο οποίος υπήρξε θρησκευτικός
άρχοντας με πρότυπο φιλανθρωπικό έργο, πραγματική
συμπόνια και μέριμνα για τους συνανθρώπους του, καθώς και

Κατά μία εκδοχή της σχετικής παράδοσης (υπάρχουν δεκάδες παραλλαγές) ο Επίσκοπος βρέθηκε σε ιδιαίτερα
δύσκολη θέση, όταν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον θρασύ και άρπαγα έπαρχο της Καππαδοκίας: Ο σκληρόψυχος
άντρας απαίτησε από τον Μέγα Βασίλειο να του παραδώσει άμεσα όλο το χρυσάφι της πόλης, αλλιώς θα την
πολιορκούσε με σκοπό την κατάκτηση και τη λεηλασία της.
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Ουρές στην Αθηνών – Λαμίας
εξαιτίας της κακοκαιρίας
Και στα δύο ρεύματα από
το ύψος της γέφυρας
Καλυφτάκη μέχρι τα διόδια
της Θήβας
ΤοΒΗΜΑ Team
| 08.01.2019 - 07:59
Oυρές χιλιομέτρων έχουν δημιουργηθεί στην Εθνική Οδό
Αθηνών-Λαμίας καθώς από τα ξημερώματα είναι κλειστός ο
οδικός άξονας.

Ο Μέγας Βασίλειος προσευχόταν στον Θεό όλη τη νύχτα παρακαλώντας τον να σώσει την πόλη και τους
ανθρώπους. Όταν ξημέρωσε, ο έπαρχος κύκλωσε με τον στρατό του την πόλη και ζήτησε από τον Επίσκοπο – ο
οποίος βρισκόταν ακόμα στον ναό και προσευχόταν – να ικανοποιηθεί η απαίτησή σου, αλλά έλαβε την απάντηση
ότι οι φτωχοί και πεινασμένοι κάτοικοι δεν είχαν τίποτα να του δώσουν. Τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου θύμωσαν
περισσότερο τον έπαρχο, ο οποίος άρχισε να τον προειδοποιεί πως θα τον εξορίσει πολύ μακριά από τον τόπο του.
Τον απείλησε μάλιστα πως θα τον σκοτώσει, αν δεν υπακούσει στις εντολές του.
Ακούγοντας τις απειλές οι χριστιανοί της Καισάρειας θέλησαν να βοηθήσουν τον αγαπημένο τους Επίσκοπο.
Μάζεψε λοιπόν ο καθένας ό,τι χρυσαφικό είχε στο σπίτι του και τα έβαλαν όλα σε ένα σεντούκι το οποίο
παρέδωσαν στον θρησκευτικό τους άρχοντα. Ο Μέγας Βασίλειος, αφού προσευχήθηκε ξανά για τη σωτηρία της
πόλης, κατόπιν το παρέδωσε στον έπαρχο.
Και τότε έγινε το θαύμα! Όταν ο έπαρχος άνοιξε το σεντούκι κι ακούμπησε τα χέρια του πάνω στα χρυσαφικά,
εμφανίστηκε μία λάμψη κι αμέσως μετά ένας λαμπρός καβαλάρης που χύμηξε με το στρατό του πάνω στον
στρατηγό και τους ανθρώπους του αφανίζοντάς τους. Ο ολόλαμπρος καβαλάρης λέγεται ότι ήταν ο Άγιος
Μερκούριος και οι στρατιώτες του άγγελοι.
Μετά την ανέλπιστη σωτηρία της Καισάρειας ο Μέγας Βασίλειος βρέθηκε πάλι σε προβληματισμό. Έπρεπε να
επιστρέψει τα χρυσαφικά στους κατοίκους και μάλιστα να πάρει ο καθένας ό,τι του ανήκε. Δεν έπρεπε να αδικηθεί
κανείς. Αλλά αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Τότε παρακάλεσε πάλι τον Θεό να τον βοηθήσει κι Εκείνος του έδωσε
φώτιση και λύση.
Ο Επίσκοπος φώναξε τους βοηθούς και τους διακόνους και τους ζήτησε να ζυμώσουν μικρά ψωμάκια βάζοντας στο
καθένα από αυτά λίγα χρυσαφικά. Όταν τα ετοίμασαν, τα μοίρασε στους ανθρώπους της πόλης σαν ευλογία. Όλοι
οι κάτοικοι απόρησαν στην αρχή, μα η έκπληξη έγινε τεράστια όταν κόβοντας η κάθε οικογένεια το ψωμάκι της
έβρισκε μέσα τα δικά της χρυσαφικά.
Από τότε η πρώτη ημέρα του χρόνου είναι ημέρα τιμής προς τον Άγιο Βασίλειο, ο οποίος λέγεται ότι απεβίωσε
την 31η Δεκεμβρίου και ετάφη την 1η Ιανουαρίου του έτους 379. Η μνήμη του γιορτάζεται με πρωταγωνίστρια τη
γνωστή βασιλόπιτα με το φλουρί, για να μας θυμίζει το μικρασιατικό αυτό θαύμα που έρχεται από τα παλιά...

Ελληνοαμερικανική
συνεργασία
σε στρατιωτική
άσκηση

Hellenic Canadian Senior’s
Society of Metropolitan
Vancouver
3295 East 23rd Avenue, Vancouver, B.C. V5R 1R6
Phone: 604-568-3994

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 στην αίθουσα του
καφενείου μας συνεδρίασαν τα μέλη
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ψήφισαν τους
αξιωματούχους του Συλλόγου για το έτος 2019 και είναι
οι εξείς:
Πρόεδρος: Βλασόπουλος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος:
Κατσόγιαννος Βασίλειος, Ταμίας: Ψωμιάδης Χρήστος,
Γραμματέας: Ζούμπος Σωκράτης.

Μέλη:

Χολέβας Νικόλαος, Ισμιρνιόγλου Κων/νος, Κανάκος
Γεώργιος, Μπατσούλας Τάκης, Στούμπος Αθανάσιος,
Ζούμπος Αποστόλης (Πώλ).

Εξαιτίας της κακοκαιρίας η εθνική είναι κλειστή για όλα
τα οχήματα και στα δύο ρεύματα από το ύψος της γέφυρας
Καλυφτάκη μέχρι τα διόδια της Θήβας.
Αναλυτικότερα:
• στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, διακόπηκε πριν από
λίγο η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της γέφυρας
Καλυφτάκη στην Κηφισιά προς Λαμία και από το Σχηματάρι
προς Αθήνα, καθώς και από την έξοδο της Αττικής Οδού προς την
Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας·
• στην Καισαριανή, διακόπηκε η κυκλοφορία στην Λεωφόρο
Εθνικής Αντιστάσεως από το ύψος του γηπέδου της Καισαριανής
στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κατεχάκη και στη Λεωφόρο
Κατεχάκη στην έξοδο προς Καισαριανή·
• επίσης διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στον δρόμο προς
Υμηττό, στην περιοχή Καλοπούλα.
Σε όλα τα προαναφερθέντα σημεία έχουν μεταβεί μηχανήματα
και στελέχη των δήμων και της Περιφέρειας, που καταβάλλουν
προσπάθειες να ανοίξουν τους δρόμους και ρίχνουν αλάτι
προκειμένου να μπορέσει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των
αυτοκινήτων.

Στο Βόλο έχουν
φτάσει σύμφωνα με
πληροφορίες 300
Αμερικανοί πεζοναύτες
στο πλαίσιο της
συμμετοχής τους
στην φετινή άσκηση
πεζοναυτών Ελλάδας ΗΠΑ με την ονομασία
«Μέγας Αλέξανδρος».
Πρόκειται για τη
διμερή άσκηση
συνεργασίας στον
τομέα της ασφάλειας
και συνεκπαίδευση των
Ειδικών Δυνάμεων που
αφορά κυρίως τους
Έλληνες ναυτικούς
από την 32η Ναυτική
Ταξιαρχία και τους
Ναυτικούς των ΗΠΑ
από 22 MEU και USS
Arlington.
Πηγή: Η Καθημερινή

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

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΓΝΩΜΗ - OPINION
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