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Η Νίκη Άστον υποψήφια για
την ηγεσία του Νεοδημοκρατικού
κόμματος του Καναδά
Στην κούρσα της διαδοχής για την ηγεσία του Νεοδημοκρατικού
κόμματος του Καναδά, που βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση,
μπήκε η ελληνικής καταγωγής βουλευτής της Βόρειας Μανιτόμπα Νίκη
Αστον (Niki Ashton) και προηγείται στα γκάλοπ.
Στα 29 της χρόνια δοκιμάζει την τύχη της
στον ευρύτερο πολιτικό στίβο του Καναδά
φιλοδοξώντας να πάρει θέση στην κούρσα
διαδοχής του Τζάκ Λέιτον, στο κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης του Καναδά,που
πέθανε από καρδιακό επεισόδιο,και αν όλα
πάνε καλά μπορεί και να διεκδικήσει την
πρωθυπουργία.
Η Νίκη Αστον, σε συνέντευξη τύπου στο
Μόντρεαλ και Βανκούβερ εντυπωσίασε,καθώς εκτός από ελληνικά,
μιλάει άπταιστα αγγλικά και γαλλικά, ενώ.μαθαίνει και κινέζικα, ρώσικα
και τούρκικα,δήλωσε ότι επέλεξε να ανακοινώσει την υποψηφιότητά
της για την ηγεσία του κόμματος, στην πόλη που είναι όμορφη και
ανήκει στην επαρχία του Κεμπέκ, όπου αναδέιχθηκε το κόμμα της στην
αξιωματική αντιπολίτευση του Καναδά σαρώνοντας 50 έδρες.
Η Νίκη Άστον είναι μια ιδιαίτερη κοπέλα, αφού παρά το νεαρό της
ηλικίας της έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στην παγκόσμια πολιτική
οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις και έχει εργαστεί και ως καθηγήτρια
στο πανεπιστήμιο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι κόρη του επαρχιακού υπουργού
Πολυπολιτισμού της Μανιτόμπα, Στίβ Αστον και της Ελληνίδας συζύγου
του.Πάντως,παρόλο που δραστηριοποιείται στην άλλη άκρη του
Ατλαντικού την χώρα καταγωγή της δεν την ξεχνάει. Μάλιστα, επέλεξε
την γενέτειρα της μητέρας της, την Αλεξανδρούπολη, για να παντρευτεί
τον εκλεκτό της καρδιάς της.

OTTAWA - December 1, 2011- Prime Minister Stephen Harper participates in the launch
of the 27th annual Christmas Lights Across Canada program during a ceremony on Parliament Hill.
PMO photo by Jason Ransom

PRIME MINISTER HARPER LAUNCHES
CHRISTMAS LIGHTS ACROSS CANADA
PROGRAM ON PARLIAMENT HILL
OTTAWA – Prime Minister Stephen Harper today launched the 27th annual Christmas Lights Across
Canada program during a ceremony on Parliament Hill:
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Τη Nάντια Αρκουμάνη
καλοσωρίζουμε στην
ομάδα συνεργατών
μας.
Η Νάντια θα μας
στέλνει δικά της
σταυρόλεξα για
την εξυπηρέτησε
των αναγνωστών
μας που αγαπούν τα
σταυρόλεξα.

....... 9.1.1

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1
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EËËÇÍÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÂÁÍÊÏÕÂÅÑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

χρόνια !!!

1. Ιερέας- Συνεχόμενα στο
αλφάβητο
2. Αντίθετα από τα δεξιά
3. Το μικρό ενός κατοικίδιουΤίτλος καλλιστείων
4. Δεν έχει ενταφιαστεί
5. Αρχή … κούρασης- Τα
ανταποδίδουν … εκδικούμενοι
6. Υδρόφιλο δέντρο- Μουσικό
κλειδί
7. Άκρη … άκρης- Στάθηκε στο
λαιμό του Αδάμ
8. Κάνω αγωγή σε κάποιονΠροτρέπει

1. Πολλά στην κατάψυξη, εδώ
ένα
2. Συμπεραίνει- Χρονικός
σύνδεσμος
3. Τυλίγει σουβλάκιΑσφαλίζει εργαζόμενους
4. Έλλειψη τροφής
5. Τάξη του δημοτικούΔηλώνει συναίνεση- Τα
βλέπουμε … στην αμμωνία
6. Τονισμός κατά μια έννοια
7. Σύνορο- Τα θέλει ο
πλεονέκτης
8. Παλούκι, δοκάρι

Αν επιλέξεις να προωθήσεις
αυτό το μήνυμα στους φίλους
σου, το περιβάλλον θα σε
ευγνωμονεί. Στο κάτω-κάτω
είναι καλό για όλους μας !!!

Ξέρεις που να ρίξεις το λάδι
μετά από το μαγείρεμα στο
σπίτι; Ίσως ναι, αλλά πάντα
είναι καλό να διαδίδουμε
τέτοιου είδους πληροφορίες.
Ακόμα και αν δεν τηγανίζουμε
πολύ, όταν το κάνουμε, ρίχνουμε
συνήθως το χρησιμοποιημένο
λάδι στο νεροχύτη της
κουζίνας. Αυτό είναι ένα

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994

Γιώργος Καρούντζος
Χημικός. Μηχ., PhD
Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης ΣΕΥ
ΠΕΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ
ΟΛΩΝ ΜΑΣ....
Ευχόμαστε
σε όλους
τους υποστηριχτές
μας, συνεργάτες
και συνεργάτριες
Χρόνια Πολλά
Υγεία, ευημερία
και
ειρήνη σ’ όλο
τον κόσμο.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κυριακή Αμπατζή
Γραφείο Αντιπρύτανη
Οικονομικού Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης
Πανεπιστημίου 30, Αθήνα,
10679

1-ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá Âáíêïýâåñ-Áãéïò Ãåþñãéïò:
604-266-7148
2-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Áí. Âáíêïýâåñ:Áãéïò ÍéêüëáïòÄçìÞôñéïò: 604-438-6432
3-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Surrey-Áãßïõ Êùí/íïõ &
ÅëÝíçò: 604-597-2411

από τα μεγαλύτερα λάθη που
μπορούμε να κάνουμε. Γιατί το
κάνουμε? Γιατί πολύ απλά δεν
υπάρχει κανείς για να μας πει το
σωστό τρόπο. Γι αυτό λοιπόν,
το καλύτερο που μπορούμε να
κάνουμε είναι να τοποθετούμε
το λάδι σε ένα πλαστικό
μπουκάλι (νερού, αναψυκτικού),
να το κλείνουμε καλά και να το
πετάμε στα κανονικά σκουπίδια..
Και αυτό, γιατί ΕΝΑ ΛΙΤΡΟ
ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΛΥΝΕΙ ΣΧΕΔΟΝ
ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΛΙΤΡΑ
ΝΕΡΟΥ, ποσότητα η οποία είναι
ικανή να καλύψει τις ανάγκες
ενός ατόμου σε νερό για 14

The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.
Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

Δείτε ποιοι μας κυβερνάνε!....
και όμως είναι αληθινό!
Ο ένας κάθεται και λύνει σταυρόλεξο και ο άλλος διαβάζει
εφημερίδα, τη στιγμή που η Ελλάδα ακροβατεί σε ένα σκοινί.
Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη την Παρασκευή 04-11-2011, ημέρα
της κρίσιμης ψηφοφορίας!!

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Ημερίδα Ορθοδόξων και Προχαλκηδονίων κληρικών
στην Ι. Μητρόπολη, με τον Υπουργό Πολιτικών Δικαιωμάτων,
Μετανάστευσης και Πολυπολιτισμού κ. J. Kenney
Ρωμαιοκαθολικός στο θρήσκευμα,
παρουσίασε το θέμα πολύ ζωντανά
και αναφέρθηκε και στην ίδρυση
Γραφείου Θρησκευτικής Ελευθερίας
από την Κυβέρνηση του Καναδά.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος μίλησε
για
την
Εκκλησία
στην
Τουρκία
που
μετετράπη σε τζαμί.
Για το Οικουμενικό
Πατριαρχείο που δεν
έχει την απαραίτητη
ελευθερία
να
δρα
όπως πρέπει. Για την
Θεολογική
Σχολή
της Χάλκης η οποία
παραμένει
κλειστή.
Για την Αγία Σοφία η
οποία χρησιμοποιείται
σαν
μουσείο.
Είπε
χαρακτηριστικά
ο
Μητροπολίτης
Σωτήριος. «Είναι ο
ωραιότερος χριστιανικός
Ναός
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος καλωσορίζει τον Υπουργό Καθεδρικός
στον κόσμο. Οι Ιεροί
κ. J. Kenney στην Ιερά μας Μητρόπολη.
Καθεδρικοί Ναοί Αγ.
Παύλου στο Λονδίνο
Ιερά μας Μητρόπολη με τον και Αγ. Πέτρου στη Ρώμη είναι
Υπουργό Πολιτικών Δικαιωμάτων, μεγαλύτεροι από την Αγ. Σοφία,
Μετανάστευσης και Πολυπολιτισού αλλά η Αγία Σοφία κτίστηκε
κ. Jason Kenney. Το θέμα ήταν περίπου χίλια χρόνια πριν από
«Θρησκευτική ελευθερία στον αυτούς τους Ιερούς Καθεδρικούς
Περισσότεροι από ογδόντα (80)
Ορθόδοξοι και Προχαλκηδόνιοι
κληρικοί
συμπεριλαμβανομένων
τεσσάρων (4) Αρχιερέων, είχαν
γεύμα
και
συνεδρίαση
την
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στην

Ο Βασίλης Δρίτσας και η οικογένειά του
εύχονται στους πελάτες, συγγενείς, φίλους
και σε όλη την Ελληνική Παροικία

θρησκευτικών
ελευθεριών
και
δικαιωμάτων των Κοπτών στην
Αίγυπτο και στις άλλες χώρες που
ανεφέρθησαν ανωτέρω.
Ο κ. Kenney αναφέρθηκε στο
πρόγραμμα
της
Καναδικής
Κυβέρνησης να δεχθεί ο Καναδάς
40.000 πρόσφυγες από τις χώρες
αυτές και ζήτησε την συνεργασία και
την βοήθεια των Εκκλησιών.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2012

Ο
Μητροπολίτης
Σωτήριος
ευχαρίστησε τον Υπουργό κ. Kenney και του προσέφερε δώρο
μία βυζαντινή εικόνα του Αγ.
Ιάσωνος, ενός εκ των εβδομήκοντα
Αποστόλων,
μαθητού
του
Αποστόλου Παύλου, Επισκόπου
Ταρσού.
Ηταν μία ημερίδα με καταπληκτική
επιτυχία.
Οι Αρχιερείς που έλαβαν μέρος ήσαν
ο Επίσκοπος Γεώργιος, της Σερβικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Επίσκοπος
Ιοan Kasian, της Ρουμανικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Επίσκοπος
Χριστοφόρος και ο Μητροπολίτης
Σωτήριος.
Ο
Μητροπολίτης
Σωτήριος
¬¬δήλωσε.
«Είμαι
πλήρως
ικανοποιημένος από την ημερίδα.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ
Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011, η Φιλόπτωχος Αδελφότητα
του Αγίου Γεωργίου, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στην
αίθουσα της Κοινότητας είχε το γνωστό ΒΑΖΑΑΡ, με ποικιλία
ελληνικών γλυκισμάτων, λουκουμάδες και διάφορα είδη,
εκθεμάτων.(Σελίδα 4 η εκδήλωση της Φιλοπτώχου των Αγίων ΝικολάουΔημητρίου)

Ομαδική φωτογραφία των συμμετεσχόντων στην ημερίδα. Στην πρώτη σειρά ο Υπουργός κ. J. Kenney και οι Αρχιερείς,
Μητροπολίτης Σωτήριος, Επίσκοπος Γεώργιος, Επίσκοπος Χριστοφόρος και Επίσκοπος Ioan Kasian.

Καναδά και σε όλο τον κόσμο».
H ημερίδα οργανώθηκε στην
Ιερά μας Μητρόπολη από τον
Μητροπολίτη Σωτήριο.
Η ημερίδα άρχισε με πρωϊνή

Ναούς. Είναι απαράδεκτο, ότι η
Τουρκία δεν επέτρεψε στον Πάπα
Βενέδικτο ΙΣΤ να κάμει ούτε τον
σταυρό του μέσα στην Αγία Σοφία.
Είναι απογοητευτικό, ότι ο Πάπας
Βενέδικτος ΙΣΤ, εδέχθη τον όρο

Ευχαριστώ την Κυβέρνηση του
Καναδά για την ίδρυση του Γραφείου
Θρησκευτικής Ελευθερίας και για το
ότι όχι μόνο αντιλαμβάνεται σωστά
το θέμα, αλλά και ενεργεί με σωστό
τρόπο για να μη παραβιάζεται η

Ο Υπουργός κ. J. Kenney στο τραπέζι των επισήμων. Από αριστερά, ο Επίσκοπος Ιοan Kasian της Ρουμανικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο κ. J. Kenney, Υπουργός Πολιτικών Δικαιωμάτων, Μετανάστευσης και Πολυπολιτισμού
του Καναδά, ο Μητροπολίτης Σωτήριος, ο Επίσκοπος Χριστοφόρος και ο Επίσκοπος Γεώργιος της Σερβικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ακολουθία στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου
του Θεολόγου. Στην συνέχεια
παρετέθη γεύμα νηστίσιμο για
όλους.
Ο Υπουργός κ. Kenney εισηγήθηκε
το θέμα «Θρησκευτική ελευθερία
στον Καναδά και σε όλο τον κόσμο»
και ακολούθησε συζήτηση. Έγινε
αναφορά στις φοβερές παραβιάσεις
της θρησκευτικής ελευθερίας που
γίνονται στην Τουρκία στο Κόσσοβο,
στην Κύπρο, στο Αφγανιστάν, στο
Πακιστάν, στην Αίγυπτο, στην
Συρία, στο Ιράκ και άλλες χώρες.
Ο
Υπουργός
κ.
Κenney,

αυτό. Δεν θα έπρεπε να δεχθεί να
επισκεφθεί κάν την Αγ. Σοφία,
υπ΄αυτόν τον όρο», κατέληξε ο
Μητροπολίτης Σωτήριος. Επίσης,
ο
Σεβασμιώτατος
αναφέρθηκε
διεξοδικά στην παράνομη κατοχή
της Κύπρου και την καταστροφή τής
εκεί Ορθόδοξης κληρονομιάς.
Άλλοι συζητητές αναφέρθηκαν
διεξοδικά στις παραβιάσεις στο
Κόσσοβο, στις χιλιάδες αρμενικές
και ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες
στην Τουρκία που δεν έχουν
επιστραφεί στους Ορθοδόξους.
Στην φοβερή καταπάτηση των

θρησκευτική ελευθερία στον Καναδά
και σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ τον
Υπουργό κ. Kenney ο οποίος είναι
πραγματικός φίλος και χειρίζεται
τα θέματα άριστα. Ευχαριστώ και
δοξολογώ τον Τρισάγιο Θεό, γιατί
μας αξίωσε να ζούμε στον Καναδά
και Τον παρακαλώ να προστατεύει
τους χριστιανούς και κάθε άνθρωπο
σε όλο τον κόσμο που παραβιάζεται
η θρησκευτική του ελευθερία».
Από το Γραφείο της Ιεράς
Μητρόπολης
5 Δεκεμβρίου 2011
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΝΑΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Κάθε χρόνο αυτές τις γιορτινές μέρες, η Φιλόπτωχος Αδελφότητα
της Ανατολικής μας Κοινότητας των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου,
ετοιμάζει και προσφέρει εκατοντάδες σάντουιτς, και φρούτα σε
περιοχή όπου είναι οι περισσότεροι άστεγοι, και άτομα από άλλες
έξεις.
Η Πρόεδρος και μέλη της Φιλοπτώχου ακούραστα και φέτος
εργάστηκαν και με τον τρόπο τους, έδειξαν την ανθρωπιά και την
συμπόνια στα άτομα αυτά, προσφέροντας σάντουιτς και φρούτα.

«Ανταρσία» στην ελληνική κοινότητα του
Βερολίνου εναντίον ελλήνων βουλευτών
Ανακοίνωση της ομάδας «Real Democracy Now!»
ΤΟ ΒΗΜΑ: 01/12/2011
Μπροστά σε έντονες
αντιδράσεις σημαντικής μερίδας
της ελληνικής κοινότητας του
Βερολίνου βρέθηκε κλιμάκιο
βουλευτών των τριών κομμάτων
που στηρίζουν την κυβέρνηση
Παπαδήμου που βρέθηκε
την Τετάρτη στη γερμανική
πρωτεύουσα.
Η ομάδα «Real Democracy Now!» εξέδωσε μετά
την επίσκεψη την ακόλουθη
ανακοίνωση:
«Τα κόμματα που στηρίζουν την
κυβέρνηση Παπαδήμου έχουν
καταλύσει πραξικοπηματικά τη δημοκρατία, υποστηρίζει ομάδα σπουδαστών και ακαδημαϊκών στη
γερμανική πρωτεύουσας
Σήμερα, 30 Νοέμβρη 2011, επισκέφθηκε την ελληνική κοινότητα Βερολίνου επιτροπή βουλευτών της
κυβέρνησης συνεργασίας και συνενοχής του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΛΑΟΣ, με εκπροσώπους τους
Μαγκούφη, Αντώναρο και Πλεύρη αντίστοιχα.
Ενσαρκώνοντας την πραξικοπηματική κατάλυση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, με την επιβολή
«τεχνοκρατών» στη διακυβέρνηση σε συνεργασία με ακροδεξιά-ναζιστικά στοιχεία, η εν λόγω συμμορία
δε δίστασε να επιστρατεύσει την τρομοκρατία της ακόμα και στο Βερολίνο: ροπαλοφόροι μπράβοι με
όπλα είχαν καταφθάσει στο κτήριο της κοινότητας, για να περιφρουρήσουν τη δημοκρατική σύναξη.
Η πρακτική αυτή εξόργισε τους παριστάμενους, που απαίτησαν και πέτυχαν την απομάκρυνση της
απαραίτητης πλέον, λόγω κατακραυγής του κόσμου, τρομοκρατικής συνοδείας.
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους οι εκπρόσωποι των κομμάτων του μνημονίου εντυπωσίασαν με
το κλίμα αγαστής συνεργασίας που επέδειξαν. Ανάμεσά τους κι ένας ναζιστής. Όχι ως παραφωνία, αλλά
ως επιστέγασμα και γλαφυρή ενσάρκωση μιας πολιτικής που συνθλίβει την αξιοπρέπεια, τις προοπτικές
και τις ζωές μας.
Παρόλα αυτά, οι εκπρόσωποι
της κοινοβουλευτικής
εκτροπής και της χούντας των
αγορών δεν κατάφεραν να
πραγματοποιήσουν απρόσκοπτα
το θλιβερό τους μονόλογο
για τις “επαφές” τους με τη
γερμανική κυβέρνηση (δηλαδή
το βάθεμα της εκποίησης του
ελληνικού πλούτου και της
εξαθλίωσης ολόκληρης της
κοινωνίας): συνάντησαν την
έντονη αποδοκιμασία και την
έκρηξη οργής της πλειονότητας
των παρισταμένων. Έλληνεςμόνιμοι κάτοικοι του
Βερολίνου, νέοι και νέες που
πρόσφατα έχουν εξωθηθεί
στη μετανάστευση, άνεργοι,
εργαζόμενοι/ες κάθε ηλικίας,
κατέστησαν για άλλη μια φορά
σαφές στους εκπροσώπους του
κόμματος του μνημονίου, πως
δεν εκπροσωπούν κανέναν μας.
Πως δεν ίχνος νομιμοποίησης,
πως είναι ανεπιθύμητοι σε κάθε
γωνιά του πλανήτη και πως οι
ημέρες της ασυδοσίας του είναι
μετρημένες.
Ούτε Βερολίνο – ούτε πουθενά!
Η πραξικοπηματική
συγκυβέρνηση θα μας βρει
απέναντί της!»

HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER
4500 Arbutus Street, Vancouver, B.C.
Tel: 604-266-7148/7149

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ, εύχονται στα μέλη,
στις οικογένειές τους και σ’ όλη την ομογένεια
Χρόνια Πολλά για τις γιορτές
Καλά Χριστούνεννα και ευτυχισμένος
ο καινούργιος χρόνος

5 Γνώμη
τελειώνοντας την αναφορά του
έκανε και έκκληση προς όλους
να βοηθήσουν την κοινότητα
γιατί τα οικονομικά λιγοστεύουν
και χρειάζονται πολλά ακόμη να
γίνουν.
παρέλασης
ήταν

5 Γνώμη

Η μεγάλη παρέλαση για την 25η Μαρτίου στη Νέα Υόρκη
Κεντρικό σύνθημα της
«Επισκεφθείτε την Ελλάδα»
Στην
Νέα Υόρκη Κυριακή 27 Μαρτίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος

Συνέντευξη με τον επιχειρηματία
Οι ομογενείς
Γιώργο Γιαννακόπουλο Πρόεδρο
πλήρωσαν
της Ελληνικής Ορθόδοξης
την παρέλαση!
Κοινότητας Σούρεη και Φρέϊζερ
Στη Νέα Υόρκη, εδώ και πολλές
δεκαετίες, οι Ομογενείς
μας για
να
ΒάλεηΑγίων
Κωνσταντίνου
&
την τιμήσουν την Επέτειο της Εθνικής
μας Ανεξαρτησίας, διοργανώνουν
Ελένης.
κάθε χρόνο σειρά εκδηλώσεων, με

είναι να δείξουμε πως ο Ελληνισμός
κορυφαία όλων την παρέλαση επί έχει μέλλον, εύχομαι του χρόνου
Αισιόδοξα τα μηνύματα για την Ελληνική Κοινότητα
της 5ης Λεωφόρου, στο κέντρο του να μην υπάρχει το σύνθημα “ΔΕΝ
του Σούρεη
Μανχάτταν
ΞΕΧΝΩ” αλλά το “ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ” Ο Ελληνισμός έχει
Του Κώστα Καρατσίκη
Η
τελευταία
πανομογενειακή μέλλον και θα τους το αποδείξουμε
συγκέντρωσηαπό
πριν την
παρέλαση
ενωμένοι».
Ζήτησα
καιρό
να
της Κυριακής στην
5η Πρόεδρο
λεωφόρο,
συναντηθούμε
με τον
πραγματοποιήθηκε
Πέμπτη στο
της
Ελληνικής τηνΚοινότητας
Σταθάκειο
κέντρο
της
Ομοσπονδίας
του
Σούρεη
κ.
Γιώργο
Ελληνικών Σωματείων
Μείζονος
Γιαννακόπουλο,
να μιλήσουμε
Νέας
Υόρκης.
για
την
πρόοδο της μικρής αυτής
Στη εκδήλωση αυτή παρευρέθηκε
κοινότητας που προσπαθεί για
εκπροσωπώντας
Ελληνικό
αρκετά
χρόνια να το
ορθοποδίσει,
Κοινοβούλιο
ο
Αλέξανδρος
και επι τέλος ανταμώσαμε στο
Χρυσανθακόπουλος,
ο
οποίος
εστιατόριό του, όπου ακόμα
χαιρετίζοντας τους παρευρισκομένους
και εκεί με το τηλέφωνο
είπε πως ώς μέλος της Επιτροπής
στ’ αφτή ασχολειται με την λίγο αυτό χρόνο καταφέραμε να
Αποδήμου Ελληνισμού, λειτουργεί κάνουμε μια μεγάλη ανακαίνιση
κοινότητα,
όπως βλέπετε και
με υπερκομματικό πνεύμα χωρίς στο προαύλιο της εκκλησίας,
στη
φωτογραφία.
Λίγα για τον κ.
αντιπαλότητες. «Θέλουμε να έχουμε
Γιώργο
Γιαννακόπουλο
γνωστό της αίθουσας κάτω από την
συνεχή επαφή με τον απόδημο
σε
όλους
ως
ΓΙΩΡΓΑΡΑΣ,
έχει εκκλησία, της κουζίνας, και της
ελληνισμό», είπε στον χαιρετισμό
προσφέρει
τις υπηρεσίες
τους εκκλησίας εσωτερικά.
του. «Βρισκόμαστε
στην χειρότερη
σ΄αυτή
την
κοινότητα
πολλά
ιστορική μας στιγμή, βαλλόμαστε
Ενα μεγάλο ευχαριστώ στον
χρόνια,
είτε στην
από δικάτον
μαςέβλεπα
λάθη κυρίως,
από
Βασίλη
Μαυριτσάκη
και
κουζίνα,
είτε
στις
ψησταριές,
λάθος χειρισμούς στην οικονομία, Οι ομογενειακές οργανώσεις σε
στην
οικογένειά
του
για
να
σουβλάκια,
αρνιά
απόψήνει
σπατάλες,
αλλά και και
από παγίδες
Νεα Υόρκη
καιπερίφραξη
Φλόριντα ανέλαβαν
την
δωρεά
με
τα
στις
εκδηλώσεις
της
κοινότητας.
που έστησε το διεθνές τοκογλυφικό τελικά τα έξοδα των δεξιώσεων
κάγκελα
και
την
εργασία
Δεν
απουσίαζε
από
τις
γιορτές,
σύστημα» είπε χαρακτηριστικά.
για την επέτειο της 25ης Μαρτίου
τις
εκδηλώσεις
χορούς. του, βάλατε και φωτογραφίες
Στον
χαιρετισμό και
του τους
ο συνπρόεδρος
1821 εφημερίδα
που διοργανώνουν
τα εκεί
στην
σας. Θέλω
να
Και
να προοδεύσει
της για
επιτροπής
παρελάσεως μιακ.
ευχαριστήσω
επίσης
τον
Γιώργο
κοινότητα
χρειάζεται
άτομα
που
Κρίστοφερ είπε «Αυτή τη στιγμή
αφιερώνουν
χρόνο τους,
που βάλλεταιτον
η Ελλάδα,
εμείςκαι
ως Αποστολόπουλο, την οικογένειά
βλέπουν
μπροστά.
Αμερικανοί
και Ελληνοαμερικανοί του και την εταιρεία ΠΛΟΥΤΟΣ
πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας ΚΑΡΠΕΤΣ, για την δωρεά
«εαυτό».
Ανέλαβα τον Γεννάρη χαλιών και πλακάκια για την

(2011) πρόεδρος, μας είπε ο
κ.
Γιαννακόπουλος,
ΣτηνΓιώργος
πανομογενειακή
συνεδρίαση
και
με την βοήθεια
παραβρέθηκαν
και των
οι μελών
Γενικοί
του
Διοικητικού
Συμβουλίου,
Πρόξενοι
της Ελλάδας
και της
των
μελών,
Ιερέα πατήρ
Κύπρου.
Στοντου
χαιρετισμό
της η
Κωνσταντίνου
τη
Γενική Πρόξενος τηςΤσόλα,
Ελλάδας στην
βοήθεια
απόκ. τις
κυρίες
Νέα Υόρκη,
Μπαλτά
είπε:της
«Η
Ελλάδα πολεμά. Οι αδελφότητας,
Έλληνες δεν το
Φιλοπτώχου
βάζουν
κάτω.
Πρέπει την και
Κυριακή
οι
οποίες
χρηματικώς
με
να είμαστε όλοι
στην 5η βοηθούν
Λεωφόρο.
προσωπική
εργασία,
Δεν μπορούμε
τους
συνέχεια
για να
τηναφήνουμε
ανακαίνιση
Ιρλανδούς
να μας
με
της
εκκλησίας
καιεντυπωσιάζουν
της αίθουσας
την δική
τους παρέλαση»
κατέληξε.
της
Κοινότητας.
Αλλά
πολύ
Με τη σειρά της η τη
Γενική βοήθεια
Πρόξενος
περισσότερο
της Κύπρου
κ. Κούλα
Σοφιανού
είχαμε
από τους
δωρητές
της
χαιρετώντας τους
παρευρισκομένους
κοινότητας.
Σε όλους
χρεωστώ
είπεμεγάλο
πως «τοευχαριστώ.
μήνυμα τηςΔιότι
Κυριακής
ένα
στο

εκκλησία και την αίθουσα, τον
Στήβ Σχισμένο και την οικογένειά
του για τα αλουμινένια κάγκελα
στις σκάλες
εσωτερικά και
εξωτερικά, τον Μιχάλη Κεφάλα
και την οικογένειά του για την
εργασία του και τη δωρεά που
έκανε τα πλακάκια.»

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος, μας
μίλησε για την πρόσφατη Γενική
Συνέλευση του περασμένου
μήνα.
ελληνικά προξενεία. Η δεινή
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας

«είχεΠαρευρέθηκαν
Γενική
αναγκάσει πέρσι στη
το υπουργείο
Συνέλευση
περίπου
80
Εξωτερικών να καταργήσειμέλη
τις
και
ο Ταμίας της για
Κοινότητας
δεξιώσεις-εκδηλώσεις
την εθνική

αναφορά μου είπε ο κ.
Γιώργος Γιαννακόπουλος στην
Γενική Συνέλευση ανέφερα ότι
το επόμενο έργο που έχουμε
στο πρόγραμμα να γίνει είναι η
γενική επισκευή της οικίας που
βρίσκεται στο προαύλιο, για να
γίνουν αίθουσες για τα παιδιά του
σχολείου, και του κατηχητικού,
και μια αίθουσα για να περνούν
την ώρα τους οι ηλικιωμένοι. Η
τιμή για την επισκευή στο σπίτι
είναι περίπου $25.000 δολλάρια.

$1.250 δολλάρια η μία και
όποιος θέλει να παραγγείλει ας
τηλεφωνήσει στον ιερέα στο
604-767-2384.
Επίσης
ευχαριστούν
τον
Μεσσηνιακό Σύλλογο Β.Κ., για
την δωρεά του ψαλτηρίου που
και αυτό έχει παραγγελθεί Εχουν
επίσης παραγγελθεί ο Δεσποτικό
Θρόνος, η Αγία Τράπεζα, ο
πάγκος με τα κεριά, και μεγάλο
κεροπήγιο για να ανάβουν τα
κεριά, αν κάποιος θέλει να κάνει
δωρεά στα παραπάνω μπορεί να
τηλεφωνήσει στον Πρόεδρο
κ. Γιαννακόπουλο στο 604-5517177.
Μετριόφρωνος ο Πρόεδρος θέλει
να ευχαριστήσει τον Μιχάλη
Απότα που από την αρχή που
ξεκίνησαν οι εργασίες για την
ανακαίνιση ήταν συνεχώς εκεί
καθώς επίσης και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και αν
ξέχασε κάποιον ή κάποια ζητεί
συγνώμη.

Δεύτερη
εργασία
που
προγραμματίζεται
είναι
το
μας επέτειο.
χτίσιμο
Η απόφασηενός
αυτή είχεκαμπαναριού
δυσαρεστήσει
με
καμπάνα ομογενείς
και εσωτερικά
χιλιάδες
που
θα
κατασκευασθεί μέσω
ηλεκρικός
προθυμοποιήθηκαν,
των
ανελκυστήρας
οργανώσεων τους(Ασανσέρ)
στις ΗΠΑ, να
να
ανεβαίνουν
στηντα έξοδα
εκκλησία
αναλάβουν εκείνοι
τόσο
όσοι
και
στην χρειάζονται
πρεσβεία τηςβοήθεια
χώρας στην
επίσης
να κατεβαίνουν
Ουάσιγκτον
όσο και στα στην
κατά Ευχαριστεί όλους και όλες που
κάτω αίθουσα της κοινότητας.,
Για το έργο αυτό θα χρειασθούν
περίπου $60.000.»
«Είμαι ευχαριστημένος από την
ανταπόκριση των μελών και
δωρητών της Κοινότητας, μας
αναφέρει ο κ. Γιαννακόπουλος,
και μετά από μικρή διακοπή,
μας λέει ότι αμέσως μετά από
την Γενική Συνέλευση του
τηλεφώνησε μια οικογένεια η
οποία ζήτησε να μείνει ανώνυμος
και δώρησε στην κοινότητα το
ποσό των $50.000 δολλαρίων.
Μετά από λίγες μέρες ήρθε και
με βρήκε, λέγει ο Πρόεδρος, μια
άλλη οικογένεια που θέλει κι
τόπους
προξενεία
μας. Τοδώρησε
αίτημα
αυτή
να μείνει
ανώνυμος
αυτό
δεν
έγινε
τότε
αποδεκτό.
άλλες $50.000 δολλάρια.»
Φέτος, στην εγκύκλιο που έστειλε
το υπουργείο
Εξωτερικών,
με
Γενικώς
ομολόγησε
ο κ.
ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου
2011,
Γιαννακόπουλος
είμαστε

ευχαριστημένοι και εγώ και
το Διοικητικό Συμβούλιο και
ο ιερέας μας. Οταν έστειλε
τα παιδιά στην κατασκήνωση
για τα έξοδα πήρε μια δωρεά
$2.500 δολλαρίων από τον κ.
Αντωνάκη Αντρέου, μέλος του Δ.
Συμβουλίου.

Συνεχίζοντας
ο
πρόεδρος,
μας ανέφερε ότι ο κ. Κώστας
Τσιριγώτης και η οικογένειά
του δώρησαν το τέμπλο της
εκκλησίας που θα κοστίσει
$50.000 δολλάρια, και το οποίο
έχει παραγγελθεί να έρθει, και
τον ευχαριστούνε ιδιαίτερα.
Εχουν
παραγγείλει
τις εικόνες
προς όλες
τις διπλωματικές
και
για
το τέμπλο.
Υπάρχουν
έμμισθες
προξενικές
αρχές,μερικές
με θέμα
ακόμη
εικόνεςεθνικής
για τον
τοίχο της
«Εορτασμός
επετείου
από
εκκλησίας, είναι ζωγραφισμένες
με το(Συνέχεια
χέρι και στη
η τιμή
τους12)είναι
σελίδα

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
αφιλοκερδώς στην κοινότητα.
Φυσικά κατά τα προηγούμενα
χρόνια υπήρξαν πολλοί που
έδωσαν δωρεές στην εκκλησία
αλλά δεν ήταν ο ίδιος Πρόεδρος,
γι’ αυτό και περιορίστηκε και
αναφέρθηκε στο χρόνο που
ανέλαβε αυτός σαν Πρόεδρος,
χωρίς να θέλει να αγνοήσει και
όλους τους άλλους ευεργέτες της
εκκλησίας.
Τελειώνοντας
ευχαριστεί
τα μέλη που με τις δωρεές
τους άλλαξαν και έβαλαν νέα
καθίσματα στην εκκλησία. Και
εύχεται προσωπικά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, στις
οικογένειές τους, στα μέλη της
κοινότητας, στους δωρητές και
σε όλη την ομογένεια. Καλές
γιορτές, καλά Χριστούγεννα και
ευτυχισμένο το νέο έτος.
Στον κ. Γιαννακόπουλο του
ευχόμαστε καλή πρόοδο στην
κοινότητα, που φαίνεται βρήκε
και τον κατάλληλο ηγέτη της.

MACDONALD REALTY (1974) ltd
2105 West 38th Avenue, Vancouver,
B.C., V6M 1R8

TANIA OIKONOMOY

604-264-6633

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ
O Γιάννης Πανάγος, εύχεται στους πελάτες του Καλά
Tel: 604-263-1911
(24 Hours) Fax:
604-266-3514
Χριστούγεννα
και ευτυχισμένο
το νέο
έτος 2012
Meeting your individual, business and
Ç ÔÜíéá Ïéêïíüìïõ
åý÷åôáé
áîéüôéìïõò
ôçò,
family
needsóôïõò
at every
stage ofðåëÜôåò
your life.
óõããåíåßò, ößëïõò êáé óå üëç ôçí ÏìïãÝíåéá
Whether your goals are protecting the value of an
estate, buying a new home, paying for an education
or enjoying retirement, I can help.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ext. 299
Call today. (604) 732-1508,
John Panago, B.A. Econ.
ΚΑΛΗ
Financial Security Advisor
600 – 1508 West Broadway
ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Vancouver, BC V6J 1W8

Together we can build a plan that fits your savings,
investment and insurance needs at every stage of life.

cell: (604) 781-7617
Freedom 55 Financial and design are trademarks of London Life Insurance Company.
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ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΓΕΜΙΣΤΗ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΑ
Υλικά

ΑΡΝΑΚΙ
ΜΕ ΡΥΖΙ ΦΟΥΡΝΟΥ
ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΑ
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 6 ΑΤΟΜΑ
1½ κιλό αρνί σπάλα ή μπούτι
2 φλ. του τσαγιού ρύζι
10-15 δαμάσκηνα
2 ξινόμηλα
4 κ.σ. φρέσκο βούτυρο
2 σκελίδες σκόρδο
1 κρεμμύδι
4-6 φρέσκα κρεμμυδάκια
2 κλωναράκια άνηθος
4 φλ. του τσαγιού ζωμός κότας
1 ποτήρι χυμός μήλου
1 ξυλαράκι κανέλα
2 γαρίφαλα
2 μπαχάρια
λάδι
αλάτι
πιπέρι
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Κόβουμε το κρέας σε κομμάτια ή το ξεκοκαλίζει ο
κρεοπώλης μας.
• Σοτάρουμε σε κατσαρόλα με λάδι το κρέας μέχρι
να
πάρει χρώμα και ρίχνουμε το κρεμμύδι και το
σκόρδο
ψιλοκομμένα.
• Σβήνουμε με τον χυμό μήλου και ρίχνουμε νερό
και
1 ποτήρι ζωμό κότας, προσθέτουμε το ξύλο
κανέλας,
αλατοπιπερώνουμε και βράζουμε για 20 λεπτά.
• Μεταφέρουμε το φαγητό σε γάστρα ή σε πιρέξ,
σκεπάζουμε και ψήνουμε σε προθερμασμένο
φούρνο
στους 200°C για 45 λεπτά.
• Στο μεταξύ, σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε λίγο λάδι
με το βούτυρο και σοτάρουμε το ρύζι για 2 λεπτά.
Ρίχνουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τον άνηθο
ψιλοκομμένα και σβήνουμε με τον υπόλοιπο ζωμό
κότας.
• Προσθέτουμε τα γαρίφαλα και τα μπαχάρια.
• Βγάζουμε το κρέας από τον φούρνο, ρίχνουμε το
ρύζι, τα δαμάσκηνα, τα μήλα κομμένα σε χοντρούς
κύβους, ανακατεύουμε καλά και από πάνω ξαναβάζουμε το κρέας με την ψημένη μεριά προς τα κάτω
πάνω στο ρύζι.
• Κλείνουμε τη γάστρα ή σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 40 με 45 λεπτά ακόμη, μέχρι
να φουσκώσει το ρύζι.
Συμβουλές: Το φαγητό μπορείτε να το κάνετε και με
μοσχάρι ή κοτόπουλο. Αν χρησιμοποιήσετε κοτόπουλο, θα συντομέψετε τον χρόνο μαγειρέματος. Στην
περίπτωση του κοτόπουλου καλύτερα να βάλουμε
όλα τα υλικά μαζί, δηλαδή και το ρύζι.
• Εναλλακτικά, μπορείτε να βάλετε τα δαμάσκηνα, τα
μπαχαρικά και (προς το τέλος) τα μήλα με το κρέας
και να σερβίρετε το ρύζι άσπρο, απλώς βρασμένο.
• Αν χρησιμοποιήσετε έτοιμο ζωμό κότας, δοκιμάστε
πριν αλατίσετε, για να μη σας γίνει το φαγητό αλμυρό.

COOK-Κοτόπουλο αλά κρεμ
Υλικά
• 7 φιλετάκια από μπούτι κοτόπουλου
• Μισό κρεμμύδι
• 500 ml κρέμα γάλακτος
• 1 κ.σ. μουστάρδα
• 1 κονσέρβα κομμένα μανιτάρια
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 1 ποτήρι λευκό κρασί
• Αλάτι, πιπέρι

1 μέτρια γαλοπούλα , 100 γραμμάρια βούτυρο.600 γραμμάρια κάστανα ,150 γραμμάρια γάλα, 45 γραμμάρια
κουκουνάρια .Λίγες σταφίδες μαύρες 2-3 κουταλιές της σούπας γαλέτα , Κανέλα σκόνη 1 κουταλιά της
σούπας φρέσκο βούτυρο , 1 κρεμμύδι μικρό Αλάτι, πιπέρι. Εκτέλεση, Καψαλίστε τη γαλοπούλα και καθαρίστε
την. Πλύνετε, σκουπίστε, την αλατοπιπερώστε εσωτερικά και αφήστε την στην άκρη για να ετοιμάσετε
τη γέμιση. Για τη γέμιση βάλτε ένα τηγάνι στη φωτιά με λίγο βούτυρο και όταν ζεσταθεί προσθέστε το
κρεμμύδι, ψιλοκομμένο. Όταν αρχίζει να ξανθίζει, προσθέστε το συκώτι και την καρδιά από τη γαλοπούλα,
κομμένα σε κομματάκια. Τα σοτάρετε λίγο, τα σβήνετε με το γάλα και τα αφήνετε λίγο να βράσουν. Στο
μεταξύ, ετοιμάστε τα κάστανα, ως εξής: Αφαιρέστε τον εξωτερικό φλοιό τους και βάλτε τα στη φωτιά μέσα
σε μια κατσαρόλα με νερό. Όταν μισοβράσουν πάρτε τα με μια τρυπητή κουτάλα από την κατσαρόλα και τα
καθαρίστε από το εσωτερικό τους φλούδι.Η δασκάλα: Αποστολίδου Γεσθημανή 4

• Ρίξτε τα στο τηγάνι. Όταν πάρουν μια βράση προσθέστε τα κουκουνάρι, την κανέλα, στις σταφίδες, το
φρέσκο βούτυρο, το ανάλογο αλατοπίπερο και ανακατέψτε τα ανάλαφρα. Ρίξτε τη γαλέτα για να απορροφήσει
τα υγρά. Η γέμιση είναι έτοιμη. Με αυτήν γεμίστε τη γαλοπούλα από το πίσω μέρος της. Με μια βελόνα
ράψτε την. Τρίψτε την εξωτερική της επιφάνεια με μία λεμονόκουπα και αλατοπιπερώστε την. Βάλτε την
γαλοπούλα σε ένα ταψάκι, περιχύστε με λιωμένο βούτυρο. Ψήστε την απ’ όλες τις πλευρές για 2 ώρες στους
180ο C με 200ο C. Σοφία Μπατζαρακούδη ΓΑΡΙΔΕΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Υλικά
1 ½ κιλό γαρίδες, 1 κουταλιά sea food seasoning, 1 κουταλιά αλάτι,1 κιλό αντίδια σγουρά, 2 πακέτα ξύλινες
φανταιζί φουρκέτες, 1 κώνο από Styrofoam ή φελιζόλ 40 εκ. ύψος.Η δασκάλα: Αποστολίδου Γεσθημανή 5
• Εκτέλεση
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βράστε νερό με το αλάτι και τα sea food seasoning. Πλένετε τις γαρίδες και με
μια φουρκέτα τραβήξτε και βγάλτε το εντεράκι με την άμμο. Ρίξτε στην κατσαρόλα με το νερό που βράζει
για 7΄-8΄ περίπου. Στραγγίστε τις και καθαρίστε τις αφήνοντας μόνο τις ουρές. Σκεπάστε και βάλτε τις στο
ψυγείο. Πλένετε και στραγγίστε καλά τ’ αντίδια. Ξεκινώντας από τη βάση του κώνου από φελιζόλ καλύψτε
με κλωναράκια αντιδιών στερεώνοντας τα με μισές οδοντογλυφίδες. Στερεώστε τις γαρίδες στο δέντρο με
τις φανταιζί φουρκέτες ή με οδοντογλυφίδες. Βάλτε το δέντρο με τις γαρίδες στο κέντρο μια μεταλλικής
στρογγυλής πιατέλας και τοποθετήστε τριγύρω μπαλάκια με διάφορες σάλτσες που θα Βρείτε στην αγορά
έτοιμες, όπως μαγιονέζα, cocktail sauce, tartan sauce,thousand sauce, curried catsup κ.ά.

AK- DISTRIBUTORS
ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΤΣΙΡΗ
TEL:604-649-0299
RES:604-261-2514

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2012

Ο Νίκος Σακέτος, το προσωπικό και η οικογένειά του
εύχονται εύχονται στους πελάτες, συγγενείς, φίλους
και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ
ΕΤΟΣ 2012

Εκτέλεση
Κόβετε το κοτόπουλο σε μπουκίτσες, το αλατοπιπερώνετε και το
τσιγαρίζετε μαζί με το κρεμμύδι. Προσθέτετε την ψιλοκομμένη
πιπεριά και τα μανιτάρια και σβήνετε με το λευκό κρασί. Μόλις
εξατμιστεί το αλκοόλ, ρίχνετε την κρέμα γάλακτος. Αφήνετε να
σιγοβράσει για 5 λεπτά και σερβίρετε με ρύζι ή μακαρόνια.

3183 West Broadway, B.C. V6K 2H2
Tel: 604-731-0033
www.jonhandnicksbarbershop.com
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Province teams up with
communities to create jobs
VICTORIA - Dec. 1, 2011- The

Province will partner with communities in three regional economic development pilot projects
as part of ‘Canada Starts Here
- The BC Jobs Plan’. A decision
on a fourth community, a First
Nation, will be announced soon.
The B.C. government has selected three communities for the
Regional Economic Investment
Pilot. They are:
* Campbell River.
* The Barriere to McBride corridor.
* The North Fraser communities
of Pitt Meadows, Maple Ridge
and Mission.
The pilot is aimed at attracting
investment, identifying opportunities, economic diversification and
job creation.
In each community, the pilot will
begin with a local economic forum hosted by Pat Bell, Minister
of Jobs, Tourism and Innovation,
where representatives from local
government, business, industry,
First Nations and academia will
explore investment opportunities
and share solutions in overcoming
barriers. The provincial government will assist these communities by developing an intensified
approach to capitalize on those
opportunities.
The first economic forum will be
held in the region of North Fraser
on Thursday, Dec. 8. Forums in
other selected communities will
take place in January 2012. It is
expected that all the economic
forums will be completed by
March 2012.
By the end of each forum, communities will have created an
inventory of potential projects and
an initial action plan on how best
to implement them. The lessons
learned from this pilot will then
be applied across the province.
Working with employers and
communities to enable job
creation is one of the key pillars
of the Jobs Plan announced by
Premier Christy Clark in Sep-

The Minister of State and Multiculturalism, the Honorable Harry Bloy met with members of several Greek
Communities and organizations

tember. To accelerate growth the
jobs plan leverages the strengths of
B.C.’s most competitive sectors to
bring new dollars into the economy
from the province’s most important
trading partners. Those sectors
are: forestry, mining, natural gas,
agri-foods, technology, tourism,
transportation and international
education.
Quotes:
Minister of Jobs, Tourism and Innovation Pat Bell “We want all regions in British Columbia to be part of our jobs plan.
These pilots will help us to focus on
specific job-creating projects. This is
about working with our community
and First Nation partners to create
a sustainable economic future. I’m
very excited about this project. It
could have a profound effect on the
prosperity of British Columbia.”
Sandy Blue, director, Invest North
Fraser economic partnership “Maple Ridge, Mission and Pitt
Meadows have a ton of potential
and we’re working together to
achieve our investment attraction
and business growth goals. The
Invest North Fraser initiative is the
perfect example of communities that
know how to effectively leverage
the power of partnerships.”
McBride Mayor Michael Frazier “Our local economy took a terrible
hit over the last few years. All along
we have been working on diversifying our economy and creating employment. This initiative will give
a huge boost to our efforts. We’re
looking forward to working with
other communities in the region to
take advantage of investment opportunities.”
Mayor-elect Walter Jakeway, Campbell River “The City of Campbell River welcomes the provincial government’s
initiative to pilot its jobs plan in the
city. Over the past few years, the
city has experienced the loss of several hundred jobs. With provincial
support, we

Dec 5th- Vancouver. The Minister of State and Multiculturalism, the Honorable Harry Bloy met with
members of several Greek Communities and organizations this week. Following the recent economic
and political challenges in Greece, many Greeks are inquiring about moving to Canada. A committee
was formed to help newcomers facilitate the process. The Minister was invited to join a discussion about
the next potential wave of Greek immigrants and to help answer some questions.
Opportunities that the committee identified include: Greece has 79 Ports and various dry docks, and is a
ship building nation; will there be an opportunity for ship building employment in the 8 Billion dollar project at Sea Span? The company that built the Canada Line also built the Athens Metro; with the
construction of Evergreen Line is there an opportunity for employment of engineers and labourer’s? The
town of Kitimat was created by immigrants from Italy, Portugal and Greece. With the Province’s push to
develop 8 mines in the coming years is there an opportunity for employment in the mining sector?
Minister Bloy listened and also gave the committee some direction on how to proceed and will provide
some follow up to the committee’s questions. The committee will meet again early in the new year and
will provide a further update at that time.
Jenny Siormanolakis

would like to make job creation and
investment a priority not only for
Campbell River but for Coastal BC
as well.”
Quick Facts:
* Campbell River, with a population
of around 30,000, is situated beside
the Discovery Passage, home to
some of Canada’s top tidal generation sites, as well as a natural
transportation route north, south and
to the Pacific
* The Barriere to McBride corridor
includes: the Simpcw First Nation;

the incorporated North Thompson
communities of Barriere and Clearwater; the Robson Valley communities of Valemount and McBride;
and the unincorporated areas in the
corridor that are part of the regional
districts of Fraser Fort George and
the Thompson Nicola.
* The region has a higher percentage
of university graduates than the B.C.
average.

Ridge, Pitt Meadows and Mission.
* The region covers approximately
600 square miles. A fast-growing
population, affordability, diverse
workforce, good transportation
infrastructure and proximity to
Vancouver and US border crossings
make the North Fraser an attractive
proposition for investors.

* The North Fraser region, located
along the north shore of the Fraser
River in British Columbia’s Lower
Mainland, encompasses Maple

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
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Μπάσκετ: Άνω κάτω το Πρωτάθλημα!

ÁèëçôéêÜ
Επική πρόκριση του ΠΑΟΚ
στους «32» του Europa League
Επικράτησε (2-1) της Τότεναμ
στο Λονδίνο
ΤΟ ΒΗΜΑ: 01/12/2011
Ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης άνοιξε
το σκορ στον θρίαμβο του
ΠΑΟΚ επί της Τότεναμ
ΠΑΟΚ, Ατλέτικο Μαδρίτης,
Σταντάρ Λιέγης, Ανόβερο και
Μέταλιστ. Οχι, δεν πρόκειται
για κάποιον… όμιλο, αλλά
για τις μόλις πέντε ομάδες που
κρατούν από το βράδυ της
Τετάρτης το «εισιτήριο» για
τους «32» του Europa League.

δόντια στο κέντρο του γηπέδου
με τις βοήθειες από ΓεωργιάδηΣαλπιγγίδη που «γέμιζαν» το
κέντρο.
Η ασφυκτική πίεση της Τότεναμ
δεν απέφερε καρπούς παρά
την τραγική εμφάνιση του
Χαλκιά που με τις ασταθείς
εξόδους του (από μία τέτοια
ξεκίνησε και η φάση του
πέναλτι), έσπειρε συνεχώς τον

να καταφέρει να αυξήσει
περισσότερο τα ευρωπαϊκά του
έσοδα.
Παράλληλα, αυτό που κάνει
τόσο ξεχωριστή τη νίκη αυτή
είναι το γεγονός ότι για να
εντοπίσουμε την προηγούμενη
νίκη ελληνικής ομάδας στο
«Νησί» πρέπει να γυρίσουμε τον
χρόνο 35 χρόνια πίσω, όταν η
ΑΕΚ στις 3 Νοεμβρίου του 1976
είχε επικρατήσει της Ντέρμπι
Κάουντι με 3-2. Αυτή ήταν και
η μοναδική επιτυχία ελληνικής
ομάδας στη Μεγάλη Βρετανία.
Συγκλόνισε τους Άγγλους
Στο μεταξύ, μεγάλη αίσθηση
προκάλεσε το μεγάλο «διπλό»

Ο «Δικέφαλος» του Βορρά
έβαψε… ασπρόμαυρο το
«Γουάιτ Χαρτ Λέιν» με επική
νίκη (2-1) επί της Τότεναμ στο
Λονδίνο και ανεξάρτητα από
το αποτέλεσμα της τελευταίας
αγωνιστικής (15/12) με τη
Ρούμπιν Καζάν στην Τούμπα,
βρίσκεται ήδη στην επόμενη
φάση της διοργάνωσης.
Οι Θεσσαλονικείς χρειάστηκε
να ξεπεράσουν το πέναλτιφάντασμα που υπέδειξε ο
ολλανδός διαιτητής, Μπας
Νάιχαους στο 37’ έπειτα από
συμβουλή - προτροπή του έξτρα
βοηθού του και παράλληλα
την άδικη αποβολή του νεαρού
αμυντικού Σταφυλλίδη. Ο
Μόντριτς μετέτρεψε το «δώρο»
σε γκολ, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ
διατήρησε τα κεκτημένα,
δηλαδή το 0-2 από το πρώτο…
τέταρτο, όταν και είχε σκοράρει
με τους Σαλπιγγίδη (4’) και
Αθανασιάδη (14’). Στην πρώτη
περίπτωση, ο Φωτάκης έκλεψε
στο κέντρο, τροφοδότησε τον
Γεωργιάδη (αντί του τραυματία
Βιεϊρίνια!) στα αριστερά,
αυτός έκανε τη σέντρα και ο
Σαλπιγγίδης με κεφαλιά από
το κέντρο άμυνας της Τότεναμ,
νίκησε τον Γκόμεζ.
Στο 14’, μίλησε η μαεστρία του
Πάμπλο Γκαρσία που έβγαλε
μπαλιά 35 μέτρων για τον
Γεωργιάδη αριστερά μέσα στην
περιοχή της Τότεναμ, αυτός
έκανε και πάλι το καλύτερο
δυνατό, γυρνώντας παράλληλα
για τον Αθανασιάδη που με
προβολή στο πίσω δοκάρι,
έστειλε την μπάλα ξανά στα
δίχτυα για το 0-2.
Το γήπεδο «πάγωσε», οι
περίπου 2.000 παοκτσήδες…
ζεστάθηκαν (προφανώς γι’
αυτό τραγουδούσαν ημίγυμνοι)
και η Τότεναμ χρειάστηκε τη
φάση που σας προαναφέραμε
για να μπει ξανά στο παιχνίδι.
Όμως, από το 38’ και μετά, το
παιχνίδι χάλασε, αφού η λάθος
απόφαση του ρέφερι, έδωσε τη
δυνατότητα στους Άγγλους για
έναν επιθετικό μονόλογο με
διαρκή κατοχή μπάλας, αλλά
όχι πολλές φάσεις για γκολ και
τον ΠΑΟΚ αναγκαστικά να
κλείνεται και να αμύνεται.
Ο Μπόλονι γύρισε τον Φωτάκη
σε ρόλο αριστερού μπακ και
άφησε τους Γκαρσία, Λάζαρ
να παλεύουν με νύχια και με

πανικό στους συμπαίκτες του.
Ο ΠΑΟΚ «έπαιξε» για μεγάλο
διάστημα και με τον χρόνο,
ενώ γύρω στο 85’, δέχτηκε την
ισοφάριση, αλλά ο διαιτητής με
τεράστια καθυστέρηση ακύρωσε
(σωστά) το γκολ ως επιθετικό
φάουλ στον Κοντρέρας. Η
φάση αυτή ήταν ενδεικτική της
ασυνεννοησίας που υπήρχε σε
όλες τις κρίσιμες αποφάσεις
ανάμεσα σε διαιτητή, βοηθούς
και έξτρα βοηθούς!
ΤΟΤΕΝΑΜ (Ρέντναπ): Γκόμες,
Τσόρλουκα, Γκαλάς, Μπασόνγκ,
Ρόουζ (63’ Μπέιλ), Λίβερμορ,
Μόντριτς, Πίεναρ (67’ Ουόκερ),
Λένον, Κέιν (71’ Φαλκέ),
Ντεφόου.
ΠΑΟΚ (Μπόλονι): Χαλκιάς,
Έτο, Μαλεζάς, Κοντρέρας (81’
Τσιρίλο), Σταφυλίδης, Φωτάκης,
Γκαρσία, Λαζάρ (84’ Αρίας),
Γεωργιάδης (62’ Σνάουτσνερ),
Σαλπιγγίδης, Αθανασιάδης.
Αποτελέσματα και βαθμολογία
στον Α’ όμιλο:
Ρουμπίν - Σάμροκ 4-1
Τότεναμ - ΠΑΟΚ 1-2

του ΠΑΟΚ και στα διεθνή
Μέσα. Όπως αναφέρει η
«Guardian»: «Τα «Σπιρούνια»
ξέχασαν να κατέβουν στον
αγωνιστικό χώρο στο πρώτο
ημίχρονο, με αποτέλεσμα να μην
συγκαταλέγονται στα φαβορί
για την πρόκριση στην επόμενη
φάση του Europa League».
Από την πλευρά του, το «Skysports» υποστηρίζει ότι «οι
ελπίδες της Τότεναμ για την
πρόκριση στην φάση των ‘’32’’
του θεσμού, κρέμονται από μία
κλωστή, έπειτα από την ήττα
από τον ΠΑΟΚ που αγωνιζόταν
με 10 παίκτες στο ‘’Γουάιτ
Χαρτ Λέιν’’ σε μία ανατρεπτική
βραδιά». «Τα ‘’Σπιρούνια’’
αντιμέτωπα με τον αποκλεισμό»,
είναι o τίτλος του άρθρου του
«ESPN», το οποίο τονίζει: «Η
Τότεναμ έμεινε με μία πολύ
μικρή ελπίδα για να περάσει
στην επόμενη φάση του Europa
League, μετά την ήττα της από
τους 10 παίκτες του ΠΑΟΚ στο
‘’Γουάιτ Χαρτ Λέιν’’».

Ίσως και το πιο ανατρεπτικό Πρωτάθλημα
των τελευταίων χρόνων θα μπορούσαμε να
θεωρήσουμε το φετινό με βάση τη μέχρι
τώρα βαθμολογία. Η οικονομική κρίση και
τα μικρά budget, η έλλειψη παικτών που
να’χουν το «κάτι» παραπάνω, η έλλειψη
κινήτρου για τους ταλαντούχους παίκτες
της Ελλάδας και άλλα ίσως και εσωτερικά
προβλήματα των ομάδων μας οδήγησαν
στην σημερινή πραγματικότητα.
Αν και ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Ολυμπιακού στον πρώτο
μεταξύ τους αγώνα, με 74-70, οι Πειραιώτες είναι οι πρωτοπόροι
του Πρωταθλήματος, με 11 βαθμούς. Στην πρώτη θέση βρίσκεται
επίσης και ο Πανιώνιος. Με ένα βαθμό λιγότερο τους ακολουθεί
η Καβαλά. ΠΑΟΚ, Ηλυσιακός, Παναθηναϊκός και Κολοσσός
Ρόδου έχουν από 8 βαθμούς. Οι «πράσινοι» μπορεί να ήταν οι
νικητές στο ντέρμπι
των αιωνίων, μια
αγωνιστή μετά
όμως, έχασαν
απρόσμενα από την
ομάδα της Καβάλας.
Το Περιστέρι
έρχεται 8ο. Ο
Ίκαρος Καλλιθέας,
καθώς και οι δύο
νεοφώτιστες ομάδες,
ΑΓΟ Ρεθύμνου και
ΚΑΟ Δράμας έχουν
7 βαθμούς. Στη ζώνη
του υποβιβασμού
είναι ο Άρης και
το Μαρούσι. Ο
Κολοσσός, το
Περιστέρι, ο ΑΓΟΡ,
το Μαρούσι, ο
Άρης όπως και
ο Παναθηναϊκός
έχουν ένα παιχνίδι
λιγότερο, γιατί όπως
ήδη ξέρετε φέτος
στην Α1 αγωνίζονται 13 ομάδες.
Με την υπάρχουσα κατάσταση, το μόνο σίγουρο είναι πως το
Πρωτάθλημα έχει πολύ μέλλον και θα είναι άκρως συναρπαστικό
μέχρι το τέλος!
Euroleague
Ο Ολυμπιακός είναι φανερό πως ακόμα δεν έχει τη δυνατότητα
να διεκδικήσει τη Euroleague, καθώς η απόδοσή του είναι αρκετά
μέτρια. Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν από την Ισπανική Caja Laboral
αλλά και την Ιταλική Bennet Cantu, με 81-79 και 64-63 αντίστοιχα.
Το γούρι των Πειραιωτών γύρισε μέσα στο ΣΕΦ καθώς κέρδισαν
την Nancy με 91-78 και τη Bilbao του Κ. Κατσικάρη, με 88-81,
χωρίς όμως να καταφέρουν να ανατρέψουν τη διαφορά του πρώτου
αγώνα.
Όσο για τη δεύτερη Ελληνική ομάδα της Euroleague, τον
Παναθηναϊκό, μετά τη νίκη του επί της Unicaja Malaga, συνέχισε
τις καλές εμφανίσεις. Ο περσινός Πρωταθλητής Ευρώπης κέρδισε
την KK Zagreb (62-81) και την Zalgiris Kaunas (92-75), δεν τα
κατάφερε όμως το ίδιο καλά απέναντι στην CSKA Μόσχας (76-78)
και στη Γερμανική Brose Baskets (79-76) και ηττήθηκε. Στην 6η
αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το «τριφύλλι» έκανε
μια φοβερή ανατροπή και κέρδισε την Unicaja μέσα στη Μάλαγα
με σκορ 76-77! Καλύτερος παίκτης ήταν για ακόμη μια φορά ο
αρχηγός Δημήτρης Διαμαντίδης, με 23 πόντους, 3 rebound και 4
assist!
Μυρτώ Τσιτσιού

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΠΑΟΚ 9-5 11
2. Ρουμπίν Καζάν 10-4 10
3. Τότεναμ 5-4 7
4. Σάμροκ Ρόβερς 4-15 0
Αύξησε έσοδα, έγραψε ιστορία
Έτσι, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έφυγε
θριαμβευτής από το Λονδίνο και
πλέον καταστρώνει τα πλάνα
του για την επόμενη φάση του
Europa League. Ωστόσο, η νίκη
αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική
για δύο ακόμη λόγους. Πρώτον
γιατί εκτοξεύει τα εφετινά
κέρδη του ΠΑΟΚ στο διόλου
ευκαταφρόνητο ποσό των
3.070.000 ευρώ, ενώ μένει
ακόμη ένα παιχνίδι και ανάλογα
με την κλήρωση, ενδεχομένως
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Θεωρήσαμε χρήσιμα για τους αναγνώστες μας
την αναδημοσίευση των παρακάτω άρθρων για μια καλλίτερη
εικόνα της ανακοίνωσης του Δημοψηφίσματος από
τον κ. Γ. Παπανδρέου

Η κρίση στην Ευρωζώνη όπως την είδαν
αρθρογράφοι αμερικανικών εφημερίδων
Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2011

Aνασκόπηση κύριων άρθρων για το θέμα
Η κρίση στην Ευρωζώνη και πιο συγκεκριμένα η πολιτική και
οικονομική κρίση στην Ελλάδα, αποτέλεσε για άλλη μια μέρα την
Πέμπτη, κύριο θέμα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης με
ρεπορτάζ και πολλά σχόλια.
Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας
New York Times το οποίο με τίτλο «Αδύναμες οικονομίες, αδύναμοι
ηγέτες: Η Ελλάδα στο χείλος του γκρεμού» επιρρίπτει ευθύνες
και στην Ευρώπη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην
Ελλάδα και εκφράζει κατανόηση για τους χειρισμούς της ελληνικής
κυβέρνησης. Να σημειώσουμε ότι, λόγω της διαφοράς ώρας, το
σχόλιο των Τάιμς γράφτηκε πριν την αναίρεση του δημοψηφίσματος
από μέρους του έλληνα Πρωθυπουργού.
«Δεν είμαστε υποστηρικτές των πολιτικών δημοψηφισμάτων με
τις απλοϊκές απαντήσεις του “ναι” ή “όχι” σε περίπλοκα πολιτικά
ερωτήματα», γράφει η εφημερίδα «αλλά κατανοούμε τις εξαιρετικά
δύσκολες συνθήκες που οδήγησαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό
Γιώργο Παπανδρέου να εξαγγείλει ξαφνικά εθνικό δημοψήφισμα το
Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο επί των όρων της τελευταίας δανειακής
σύμβασης αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους». Θέτοντας
το ελληνικό πρόβλημα στο ευρύτερο πλαίσιο της κρίσης στην
Ευρωζώνη η εφημερίδα αναφέρει ότι «οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έπρεπε
να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στις ταλαιπωρίες που υφίσταται ο
μέσος έλληνας πολίτης και όχι στα πλήγματα που θα υποστούν οι
καλοστημένοι Ευρωπαίοι τραπεζίτες. Αντί να τιμωρήσουν τους
«σπάταλους» θα έπρεπε να σκεφτούν τις συνέπειες της καταδίκης της
Ελλάδας σε χρόνια αρνητικής ανάπτυξης, αυξανόμενης ανεργίας και
φόρους, με μόνη υπόσχεση ότι σε μια δεκαετία από τώρα, η αναλογία
χρέους-ΑΕΠ θα πέσει στα ήδη προβληματικά επίπεδα του 20082009», επισημαίνουν οι New York Times.
«Από την πλευρά της η Ελλάδα χρειάζεται να προβεί σε σοβαρές,
επίπονες μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης και της απαλλαγής
της από την απηρχαιωμένη της εργατική νομοθεσία, να προβεί σε
αναδιάρθρωση του διογκωμένου δημόσιου τομέα και να πουλήσει
την κακοδιοικούμενη δημόσια περιουσία της. Ο κ. Παπανδρέου
είχε ήδη αρχίσει να σημειώνει πρόοδο», γράφει η εφημερίδα και
σημειώνει: «Είναι ήδη αργά, αλλά ελπίζουμε όχι τόσο αργά ώστε
να αποφευχθεί πλήρης κατάρρευση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει
να επαναδιαπραγματευτούν την επικείμενη δανειακή σύμβαση της
Ελλάδας δίνοντας έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη και
όχι στην αδιάλειπτη λιτότητα».
«Η Αθήνα χρειάζεται χώρο να αναπτυχθεί και να κερδίσει» τονίζουν
οι Τάιμς της Νέας Υόρκης και ζητούν απ’ την Γερμανίδα Καγκελάριο
Άγκελα Μέρκελ και τον Γάλλο Πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί «να
αναλάβουν και το δικό τους μερίδιο ευθύνης για την κρίση και τελικά
να την επιλύσουν».
Παράλληλα κύριο άρθρο της εφημερίδας Washington Post του
συντάκτη Μάικλ Μπέρνμπαουμ με τίτλο «Το ελληνικό σχέδιο για
δημοψήφισμα ρίχνει φως στον υποβόσκοντα ευροσκεπτικισμό»,
δίνει έμφαση στην ανασφάλεια πολλών ευρωπαίων πολιτών για την
ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, σε αντιδιαστολή με την ξεκάθαρη εθνική
τους ταυτότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, όπως γράφει η εφημερίδα, «οι
στόχοι της κ. Μέρκελ και του κ. Σαρκοζί για μεγαλύτερο οικονομικό
συντονισμό στην ευρωζώνη» μεταφράζεται από μικρότερες χώρες ως
«προσπάθειες της Γερμανίας να θέσει τους δικούς της όρους». Την
ίδια στιγμή «οι Γερμανοί ψηφοφόροι αντιμετωπίζουν την χορήγηση
βοήθειας προς την Ελλάδα με τον ίδιο σκεπτικισμό που οι Έλληνες
την δέχονται. Πολλές σφυγμομετρήσεις δείχνουν καχυποψία από
μέρους των Γερμανών για την Ευρωπαϊκή ενσωμάτωση, καθώς και τα
ανάμεικτα αισθήματα τους για το Ευρώ», σημειώνει η εφημερίδα. Το
άρθρο της Washington Post καταλήγει με την επισήμανση ότι «πολλά
ερωτήματα θα απαντηθούν σε μια πόλη όπου τα σημάδια της πρώτης
δημοκρατίας του κόσμου είναι αδύνατο να τα αγνοήσει κανείς, και
όπου δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο αν μια ψήφος θα παράγει ομοφωνία
υπέρ μιας δυνατότερης Ευρώπης».
Τέλος, με τίτλο «Ένα καλύτερο Ευρωπαϊκό σχέδιο διάσωσης: H λύση
για τα οικονομικά προβλήματα της G20 είναι λιγότερο δημόσιο, όχι
περισσότερο», σχόλιο της εφημερίδας Washington Times αναλύει το
οικονομικό πρόβλημα της Ευρώπης, σε αντιδιαστολή με αντίστοιχο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ, υπό το πρίσμα της τρέχουσας
συνόδου κορυφής της Ομάδας των 20. «Τα προβλήματα είναι
βαθύτερα και περισσότερο δομικά», γράφει η εφημερίδα. «Ο δημόσιος
τομέας είναι εξαιρετικά μεγάλος, οι κανονισμοί είναι εξαιρετικά
δεσμευτικοί και τα κοινωνικά προγράμματα παραμορφώνουν τα
κίνητρα της αγοράς εργασίας. Δεν υπάρχουν γρήγορες οικονομικές ή
νομισματικές ρυθμίσεις στα εν λόγω προβλήματα. Αλλά αν η Ευρώπη
θέλει να επιστρέψει στο δρόμο της ανάπτυξης και αν οι ΗΠΑ θέλουν
περισσότερες εργασιακές θέσεις, αυτά είναι τα προβλήματα που θα
πρέπει να επιλυθούν», καταλήγει η Washington Times.

Ανέκδοτα

- Τί διαφορά έχουν τα γουρούνια
από τα Πάντα;
- Τα γουρούνια τρώνε τα πάντα, ενώ
τα Πάντα δεν τρώνε τα γουρούνια
***
Υπήρχε κάποτε κάποιος ο οποίος
είχε ψείρες. Ρώτησε λοιπόν ένα
γνωστό του πως θα απαλλαγεί από
αυτές.
Θα πας στο σπίτι σου και θα
ανοίξεις τον φούρνο, θα βάλεις το
κεφάλι σου μέσα και θα τον ανάψεις
στους 250 βαθμούς, με τόση ζέστη
οι ψείρες θα αναγκαστούνε να
φύγουνε. Πήγε λοιπόν ο τύπος και
έκανε ότι ακριβώς του είπε ο φίλος
του. Καθώς ψηνότανε το κεφάλι
του, κατεβαίνει στη μύτη του η
αρχηγός ψείρα και του λέει.
-Άστα μεγάλε, εδώ περνάμε φίνα.
Κάνουμε μπάνιο, σάουνα, χαμάμ.
Και γαμώ τις διακοπές...
Την επομένη λέει στο φίλο του τι
έγινε.
-Η συνταγή που θα σου δώσω τώρα
είναι αλάνθαστη. Θα πας σπίτι και
θα ανοίξεις τον καταψύκτη, και θα
βάλεις το κεφάλι σου μέσα. Ε...με
τόσο κρύο σίγουρα θα φύγουν.
Πήγε λοιπόν σπίτι και έκανε πάλι
ότι του είπε. Και ενώ το κεφάλι του
είχε σχεδόν παγώσει, κατεβαίνει
πάλι η αρχηγός ψείρα και του λέει.
-Πως πάει ρε μεγάλε...Εμείς
εδώ είμαστε σε χειμερινές
διακοπές...Κάνουμε σκι, παίζουμε
χιονοπόλεμο, φτιάχνουμε
χιονάνθρωπους.... και γαμώ τις
ζωές.
Τι να κάνει λοιπόν, πάει στο φίλο
του και του λέει πάλι τι έγινε.
-Αυτή τη φορά όμως, του λέει, δεν
υπάρχει περίπτωση να αποτύχουμε.
Τώρα που θα φύγεις απδω, τον
πρώτο που θα συναντήσεις με
πολλά μαλλιά και γένια, να έχει και
κάνα χρόνο να κάνει μπάνιο, θα
τον αρχίσεις στο ξύλο...μπουνιές,
κλωτσιές, και προπάντων κεφαλιές.
Έτσι θα φύγουν απ,το δικό σου
κεφάλι και θα πάνε στο δικό του.
Βρίσκει λοιπόν κάποιον με τα
παραπάνω χαρακτηριστικά, και
χωρίς δεύτερη κουβέντα τον αρχίζει
στο ξύλο...Μπουνιές, κουτουλιές...
τον αφήνει αιμόφυρτο και
αναίσθητο κάτω. Κατεβαίνει λοιπόν
πάλι η αρχηγός ψείρα στη μύτη του
και του λέει...
-Μπράβο ρε μεγάλε...τον γά**σες
τον πο**τη στο ξύλο...αλλά και
εμείς δεν κάτσαμε με σταυρωμένα
τα χέρια. Όση ώρα τον έδερνες εσύ,
εμείς του πήραμε 100 ομήρους.....
***
Δύο κότες συζητούν.
- Ξέρεις χρυσή μου, κάνω κάτι αυγά
σαν αχλάδια σε μέγεθος, τα παίρνει
το αφεντικό μου και τα πουλάει στη
λαϊκή 1 ΕΥΡΟ !!
- Εγώ χρυσή μου κάνω κάτι αυγά
μεγάλα σαν ροδάκινο λέει η άλλη.
Να φανταστείς ότι τα πουλάει το
δικό μου το αφεντικό1 ΕΥΡΟ και 30
λεπτά !!
Οπότε της λέει με ειρωνεία η πρώτη
κότα:
- Μμμ .... σιγά μην σκίσω τον κώλο
μου για 30 λεπτά ......!!!!!
***
Ένας ταβερνιάρης είχε ένα
παπαγάλο και του λέει:
- “Φεύγω για μια ώρα από το
μαγαζί. Άν έρθει το βυτίο με το
πετρέλαιο πες τους να βάλουν 1
τόνο”.
Έρχεται το βυτίο, βλέπουν τον
παπαγάλο και του λένε:
- “Πού είναι το αφεντικό;”
- “Έφυγε”, τους λέει αυτός, “βάλτε
3 τόνους και αφήστε το τιμολόγιο
στο τραπέζι.”
Γυρνάει ο ταβερνιάρης βλέπει ότι
αγόρασε 3 τόννους και ουρλιάζει
στο παπαγάλο:
- “Ένα τόνο δε σου είπα ρε, γιατί

τους είπες 3;”
Τον αρπάζει και το σταυρώνει με τα
φτερά ανοιχτά. Έπειτα του λέει:
- “Μια βδομάδα θα μείνεις εκεί.”
Ο παπαγάλος βλέπει απέναντι του
μια εικόνα του Χριστού στο σταυρό
και ακούει μέσα από την εικόνα μια
φωνή:
- “Πλάσμα του Θεού, πόσο καιρό θα
είσαι σταυρωμένο;”
Λέει ο παπαγάλος:
- “Μια βδομάδα, εσύ πόσο καιρό
είσαι στο σταυρό;”
Του απαντάει η φωνή:
- “2000 χρόνια!”
Έκπληκτος ο παπαγάλος του λέει:
- “Καλά ρε μεγάλε πόσο πετρέλαιο
παράγγειλες;”
***
Γιατί οι πόντιοι κάνουν γενέθλια
μόνο στους γιούς και όχι στις κόρες;
Επειδή το τραγούδι λέει happy
birthday του γιού.
***
Ήταν μια φορά ένας Έλληνας,
ένας Αμερικάνος κι ένας Κινέζος
πάνω στον Όλυμπο και έκαναν
ορειβασία. Σε μια στιγμή, έτσι
όπως ξεκουραζόντουσαν σε κάτι
βράχια, πλησιάζει ο Αμερικάνος τον
αντίχειρα του δεξιού του χεριού στο
αυτί του και το μικρό δάχτυλο στο
στόμα του και αρχίζει να μιλάει.
Απορημένοι οι άλλοι δύο, του λένε:
- “Τι κάνεις εκεί τώρα;”
- “Ε! να, μόλις μίλησα με τη
γκόμενα μου στην Αμερική!”,
απαντά.
Μετά από λίγο, ο Κινέζος πλησιάζει
το ρολόι του χεριού του κοντά στο
πρόσωπό του. Ο Πόντιος, γεμάτος
απορία, τον ρωτά:
- “Εσύ τώρα, τι κάνεις εκεί;”
- “Ε, να μωρέ, βλέπω τις ειδήσεις
στην Κίνα!”, απαντά ο Κινέζος.
Φανερά ενοχλημένος ο Πόντιος
σκέφτεται, τι να κάνει τώρα αυτό
για να τον προσέξουν! Αφήνει,
λοιπόν, να του φύγει μια τρανταχτή
πορδή. Έκπληκτοι οι άλλοι δύο τον
κοιτάζουν:
- “Εσύ, τι έκανες τώρα;”, τον
ρωτάνε.
- “Τίποτα ρε παιδιά, μόλις έστειλα
ένα φαξ στον Πόντο!”
Ο κατάδικος
Ένας μαύρος κατάδικος στην
Καλιφόρνια, 1.95, 140 κιλά με
ξυρισμένο κεφάλι και μούσι,
καταφέρνει να αποδράσει από τη
φυλακή που τον κρατούσαν για 10
χρόνια.
Είχε φάει ισόβια για ληστεία με
φόνο που είχε κάνει με τα χέρια του.
Καθώς έτρεχε στα χωράφια για
να ξεφύγει, βρίσκει ένα σπίτι και
μπαίνει μέσα σπάζοντας την πόρτα.
Βρίσκει ένα νεαρό ζευγάρι που
κοιμόταν στο κρεβάτι του.
Πιάνει τον σύζυγο, τον πετάει από
το κρεβάτι και τον δένει σε μία
καρέκλα.
Δένει και τη γυναίκα στο κρεβάτι
και πέφτει από πάνω της. Τη φιλάει
στον λαιμό και στη συνέχεια
σηκώνεται και μπαίνει στο μπάνιο.
Ο άνδρας δεμένος στην καρέκλα
λέει φοβισμένος στην γυναίκα του:
-Κοίτα, αυτός ο τύπος είναι
εγκληματίας, πρέπει να την
έχει κοπανήσει από τη φυλακή,
είδες τα ρούχα του; Είναι ρούχα
φυλακισμένου. Πιθανό να μην έχει
δει γυναίκα πολλά χρόνια. Τον είδα
πως φίλαγε το λαιμό σου!
Αν σου ζητήσει σεξ, μην
αντισταθείς, μη πεις όχι, μη
παραπονεθείς, γιατί μπορεί να
μας σκοτώσει και τους δύο. Δώσ’
του ότι σου ζητήσει. Δωσ’ του
ικανοποίηση, μη κινδυνέψουμε. Μη
τον θυμώσεις! Να φανείς δυνατή
γλυκιά μου. Σ’ αγαπάω πολύ!

Και η γυναίκα του απαντάει:
-Δε φίλαγε το λαιμό μου. Ψυθίριζε
στο αυτί μου... Μου είπε ότι σε
βρίσκει πολύ σέξυ και με ρώτησε
αν έχουμε βαζελίνη στο μπάνιο. Να
φανείς δυνατός χρυσέ μου.
Και εγώ σ’ αγαπάω πολύ...
Πρέπει να πληρώσει
Το ζευγάρι τσακώνεται για μια
ακόμη φορά.
Η σύζυγος τηλεφωνεί στη μητέρα
της κλαίγοντας και της λέει:
- “Τσακώθηκε και πάλι μαζί μου.
Δεν το αντέχω άλλο, έρχομαι να
μείνω μαζί σου”!
Και η μητέρα:
- “Όχι, κόρη μου, πρέπει να
πληρώσει για το λάθος του, ....
έρχομαι ΕΓΩ να μείνω μαζί
σας”!!!!
Εξετάσεις
Τελευταία μέρα μαθήματος στο
έτος σε ένα σπουδαίο μάθημα, όσο
και παλούκι..
Ο καθηγητής αναγγέλει:
- Την άλλη βδομάδα, πρώτη
μέρα της εξεταστικής, δίνετε το
μάθημα. Οποιαδήποτε απουσία δεν
θα δικαιολογηθεί, ακόμη και για
αυτούς που έχουν δώσει όλες τις
ασκήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση
να δεχτώ επανάληψη της εξέτασης.
Ούτε για τους επί 30 συναπτά έτη
“συναδέλφους” που επιμένουν να
το δίνουν κάθε χρόνο.
Από κάτω βαβούρα... > Μα, μου,
σου, του..
- Τέλος πάντων, λέει ο κ.
Καθηγητής, θα φανώ ελαστικός
στην περίπτωση που πάθετε
κάτι πολύ σοβαρό, δηλαδή σε
περίπτωση σοβαρής ασθένειας(μεθ’
αποδεικτικών) ή θανάτου πολύ
συγγενικού προσώπου (επίσης
αποδεδειγμένα, πιστοποιητικό
θανάτου από τον παππά την ενορίας
και το μητροπολίτη). Σε τέτοια
περίπτωση που δεν θα μπορέσετε
να έρθετε θα δώσετε εξετάσεις σε
άλλη χρονική στιγμή.
Εξυπνάκιας φοιτητής από κάτω: >
- Και αν δεν μπορέσουμε να
έρθουμε λόγω εξαντλητικού σεξ
όλο το Σαββατοκύριακο?????
ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ,
ΧΟΥΧΟΥΧΟΥΧΟΥ από κάτω,
γέλια, χαμός, πλήρης αταξία...
Μετά από λίγο και αφού έχει
αποκατασταθεί η τάξη ο καθηγητής
οφείλει μία απάντηση:
- Στην περίπτωση όπως εσύ εννοείς
αυτή του εξαντλητικού σεξ.... θα
γράψεις με το άλλο χέρι...!!
Φωνάζει ο πατέρας (Κρητικός):
- “Σήφη, Σηφαλιώ, έλα δω ορέ!”
- “Τι είναι ορέ πατέρα;”
- “Τι είναι αυτές οι μπαλωθιές που
ακούγονται;”
- “Α, πατέρα ήρθε ο Παπανδρέου.”
- “Καλά παιδί μ, πήγαινε τώρα.”
Αφού πέρασαν δέκα λεπτά,
ξαναφωνάζει ο πατέρας:
- “Σήφη, Σηφαλιώ, έλα δω πέρα!”
- “Τι είναι ορέ πατέρα;”
- “Τι είναι αυτές οι μπαλωθιές που
ακούγονται;”
- “Στο είπα, ορέ πατέρα. Ήρθε ο
Παπανδρέου.”
- “Καλά, τι κάνουν ορέ αυτοί;
Δέκα λεφτά βαράνε, ακόμα να τον
πετύχουν !
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Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας
Ανατολικού Βανκούβερ
Την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011, έγινε η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας του
Ανατολικού Βανκούβερ, στην αίθουσα της Κοινότητας στις 7 μ.μ.
Είναι αλήθεια μπαίνοντας στην αίθουσα λίγο καθυστερημένα έμεινα κατάπληκτος από την
προσέλευση μελών και ιδιαίτερα από την ηλικία των περισσοτέρων που δεν υπερέβη των 45 χρόνων.
Είχε γίνει συνήθεια τελευταία
να μην προσέρχονται τα μέλη
στις Γενικές Συνελέυσεις και να
αναβάλλονται. Αυτή τη φορά
εντυπωσιάστηκα, θυμήθηκα
τους παλμούς που είχα και
εγώ όταν ήμουνα νέους στις
συγκεντρώσεις. Τα τραπέζια με
τα καθίσματα των συμβούλων,
προέδρου, ιερέα, γεμάτα και είδα
να είναι περισσότερα τα νεαρά
μέλη στο Διοικητικό Συμβούλια.
Η συνεδρίαση άρχισε ομαλά, αλλά σιγά σιγά τα αίματα άρχισαν να βράζουν και να με απογοητεύουν.
Σε μια στιγμή αναγκάστηκε ο ιερέας να παρέμβη και να κάνει τον πυροσβέστη να καταπραϋνει
τα πνεύματα, φυσικά των
ηλικιωμένων που δεν
σεβάστηκαν την συνεδρίαση
και άρχισαν να φωνάζει ο ένας
τον άλλον. Λιγάκι έφταιγε
και ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης που δεν είχε όπως
φαίνεται «ψηθεί» σε τέτοιες
διαφωνίες. Και είχε αφήσει
και χαλάρωσε η συζήτηση,
φεύγοντας από το ένα θέμα στο
άλλο.
Τέλος όλα καλά και ευχόμαστε
οι νέες οικογένειες αν θέλουν
πράγματα που δεν γίνονται
σωστά γι’ αυτούς μέχρι τώρα,
εδώ στις Γενικές Συνελεύσεις θα πρέπει να προσέρχονται και με τις ιδέες τους και με την υπομονή
σιγά σιγά μπορεί να τ’ αλλάξουν όλα στα μέτρα τους. Ζήτω στη νεολαία μας! Και συγχαρητήρια σ’
όλες τις κυρίες και νέους που έλαβαν μέρος στη καφτή συνεδρίαση. Τους απόλαυσα.
Κώστας Καρατσίκης

Ελεύθερη... να παντρευτεί τον βιαστή
της, η αφγανή Γκιουλνάζ που σάπιζε
στις φυλακές της χώρας για... μοιχεία
Αφγανή παντρεύεται τον βιαστή της για να γλιτώσει
καταδίκη για μοιχεία
Την απελευθέρωσή της διέταξε
ο πρόεδρος της χώρας Χαμίντ

υπόθεση αυτή, ο πρόεδρος
Καρζάι συγκάλεσε σύνοδο
αξιωματούχων
του δικαστικού
σώματος, οι οποίοι
αποφάσισαν να
δώσουν χάρη στη
γυναίκα, δήλωσε
εκπρόσωπος
της αφγανικής
προεδρίας.
Αλλά, σύμφωνα

Καρζάι Ο Αφγανός πρόεδρος
Χαμίντ Καρζάι διέταξε την
απελευθέρωση Αφγανής που
είχε φυλακιστεί για μοιχεία ενώ
ήταν θύμα βιασμού, αν και η
γυναίκα μάλλον θα πρέπει να
παντρευτεί τον βιαστή της, από
τον οποίο έχει αποκτήσει ένα
παιδί.
Περίπου 5.000 άνθρωποι
υπέγραψαν αίτηση ζητώντας την
απελευθέρωση της Γκιουλνάζ,
που φυτοζωούσε επί δύο χρόνια
στη φυλακή, μετά τον βιασμό
της από έναν συγγενή στην
κατοικία της. Η γυναίκα αυτή
μεγάλωνε το παιδί της στο κελί
της στην Καμπούλ.
Μετά την έντονη κατακραυγή
που προκλήθηκε από την

Αdrienne Goulas

με τον εκπρόσωπο, οι εν λόγω
αξιωματούχοι εκτίμησαν επίσης
ότι η Γκιουλνάζ θα πρέπει να
παντρευτεί τον βιαστή της, για
να μην κινδυνεύσει μετά την
απελευθέρωσή της, λόγω του
στιγματισμού που πλήττει τα
θύματα βιασμού στη χώρα αυτή.
«Έχει συναινέσει στο γάμο
αυτό, αλλά μόνο αν η αδελφή
(του βιαστή της) παντρευτεί
τον αδελφό της», πρόσθεσε,
εξηγώντας ότι αυτή η απαίτηση
έχει ως στόχο να εξασφαλίσει
ότι ο σύζυγός της δεν θα την
κακοποιήσει σεξουαλικά στο
μέλλον.

AHEPA GOLDEN
DISTRICT 26 B.C
Ο Επαρχιακός Κυβερνήτης και οι αξιωματούχοι
της Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ της Βρετανικής
Κολομβίας εύχονται στα μέλη, στις οικογένειές
τους και σε όλη την ομογένεια για τις γιορτές
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Koroni Imports Ltd

Phone:778-987-3580 Fax:604-541-7296

Η εταιρεία Koroni Imports Ltd, εύχεται
στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2012

Το γνήσιο ελαιόλαδο ΚΟΡΟΝΙ μπορείτε να το βρείτε:
Στα παντοπωλεία ΠΑΡΘΕΝΩΝ, ΜΙΝΕΡΒΑΣ, στη
Μπρόντγουεη KEA’S MEATS, on Beresford St. BBySTONES FOOD MARKET on Durban, END LESS
SERVICE on Richmond και στον ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΤΣΙΡΗ

#48 - 14968 24th Avenue, Surrey, B.C. V4A 9Y6

PASPAROS TAVERNA
132 West 3rd Street North Vancouver, V7M 1E8

Tel:604-980-0331 Fax: 604-980-2112
Η Διεύθυνση και το προσωπικό
του

ΠΑΣΠΑΡΟΣ

εύχεται στους πελάτες και σε όλη
την ελληνική παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2012
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Με τις εορτές ευκαιρία να δοκιμάσετε με την οικογένειά σας και τους φίλους τα κρασιά ΤΖΑΝΤΑΛΗ

AGENTS FOR - TSANTALI - PATRAIKI
George Paloubis
President
3406 Ontario Street, Vancouver, B.C. V5V 3E8 Canada
Tel: 604-879-6625 Cell: 604-818-7674 Fax: 604-879-9597
Email:g_paloubis and _sonic@shaw.ca

H Εταιρεία ΤΣΑΝΤΑΛΗ και ο αντιπρόσωπός της
κ. Γ Τσακούμης και η οικογένειά του εύχονται στους
πελάτες και σε όλη την ομογένεια
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
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Ο ΧΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011, στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας του Βανκούβερ, με κατάμεστη
την αίθουσα ο σύλλογος των ηλικιωμένων με την Ελληνική μουσική του Γιάννη Σαχάμη, το γευστικό
φαγητό χάρισαν σε όλους μια όμορφη βραδιά που ήταν γεμάτη κέφι και χορό.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου κ. Γιώργος Τσούκας, μετά το καλωσόρισμά του, σύστησε και την κα
Νίκη Άστον που διεκδικεί την αρχηγία του Ομοσπονδιακού Νέου Δημοκρατικού Κόμματος,για την
αντικατάσταση του Τζάκ Λέϊτον που πέθανε πρόσφατα. Η κα Νίκη Αστον είναι υπερήφανη για την
ελληνική της καταγωγή. Η μητέρα της είναι από την Αλέξανδούπολή και όπως μας δήλωσε στο επόμενο
ταξίδι της στην Βρετανική Κολομβία θα την φέρει να την γνωρίσουμε. Ο κ. Τσούκας ζήτησε από την
κα Νίκη Αστον να μιλήσει και με άπταιστα τα ελληνικά της, μίλησε καθαρά για το σκοπό που έβαλε
το όνομά της για την αρχηγία ενός μεγάλου κόμματος, και ζήτησε την βοήθεια όλων των Ελλήνων.
Για να μπορέσετε να την ψηφίσετε χρειάζεται να είστε εγγεγραμμένοι στο Ομοσπονδιακό Κόμμα των
Νεοδημοκράτων και μπορεί να εγγραφείτε με $10. Τελειώνοντας την σύντομη ομιλία της, γνωρίστηκε με
τους περισσότερους από τραπέζι σε τραπέζι, έβγαλε φωτογραφίες και ευχαριστήθηκε για την υποδοχή του
προέδρου και όλων. Παρ’ όλη την κούρασή από το ταξίδι της παρέμεινε μέχρι τέλος της εκδήλωσης και
χόρεψε ελληνικούς χόρους μαζί με τον Πρόεδρο και άλλους ομογενείς. Περισσότερα για την Νίκη Αστον
μπορείτε να διαβάσετε στην πρώτη μας σελίδα. Βλέπετε στιγμιότυπα από την εκδήλωση.
‘Ανω δεξιά:Η κα Νίκη ΄Αστον στον χορό του Συλλόγου Μετροπολιταν
Ηλικιωμένων και αριστερά ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Τσούκας.

Η κα Νίκη Άστον, με τον κ. Γιάννη Ασπράκη αριστερά, και την
σύζυγόν του, και με τον κ Κώστα Ροκανά και την συζυγό του. Ο κ.
Ασπράκης έζησε στη Μανιτόμπα απ’ όπου είναι και η καταγωγή της.

Η κα Νίκη Αστον με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητα
του Σούρεη & Βάλεη κ. Γ. Γιαννακόπουλο στο χορό των ηλικιωμένων.

Η κα Νίκη Αστον με τον κ. Τομ Καρρά και
την σύζυγό του, στο χορό των ηλικιωμένων.

13 Γνώμη

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011, στην αίθουσα του Ελληνικού Κέντρου συνήλθε η Γενική Συνέλευση
της Κοινότητας Βανκούβερ. Η οποία ήταν πάρα πολύ τυπική και χωρίς ιδιαίτερα θέματα εκτός από τις
γνωστές αναφορές, ανάγνωση πρακτικών, αναφορά του προέδρου και άλλων προέδρων Επιτροπών.
Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκε και η κα Νίκη Αστον η Ελληνο-Καναδή Ομοσπονδιακή Βουλευτής
του Τσώρτσιλ στη Μανιτόμπα,η οποία έχει βάλει υποψηφιότητα για Αρχηγος του New Democratic
Party (NDP). Η Νικη ήταν στο Βανκουβερ και στη Βικτορια μεχρι την Τεταρτη, 16 Νοεμβριου.
Συστήνοντάς την ο Πρόεδρος
κ. Π. Κλέτας την κάλεσε να
απευθύνει τον χαιρετισμό
και να μιλήσει για το όνειρό
της να γίνει η Αρχηγός
του Ομοσπονδιακού
Νεοδημοκρατικού κόμματος
(NDP). Μετά την σύντομη
ομιλία της κας Νίκης Αστον,
συνεχίστηκε η συζήτηση στη
Γενική Συνλευση. Κατά τη
συζήτηση αναφέρθηκε ότι έγινε
η τοποθέτηση του χαλιού στην
εκκλησία, αλλά τα χρήματα
που συγκετρώθηκαν δεν είναι
αρκετά και ζητούν τα μέλη που
έχουν την οικονομική ευχέρεια να βοηθήσουν.
Οπως φάνηκε από τη συζήτηση το νηπιαγωγείο δεν έχει την υποστήριξη των Ελλήνων της περιοχής,
περισσότερο εξυπηρετεί παιδιά Καναδών, αλλά για να φέρει κέρδη στην κοινότητα το μέλλον φαίνεται

πολύ θολό, αν οι Έλληνες τις περιοχής δεν στείλουν τα δικά τους
παιδιά.
Θυμάμαι σε παλιές συνεδριάσεις, που πολλοί σηκώνονταν και
ζητούσαν να φκιάξουν νηπιαγωγείο για τα ελληνόπουλα.

Θυμάμαι πριν ακόμη χτιστεί ο Αγιος Γεώργιος ζητούσαμε να κάνουμε
αίθουσα για να συγκεντρώνονται τα παιδιά μας και να παίζουν. Τόσο
έφτανε η νοημοσύνη μας εκείνα τα χρόνια, έτσι τα βλέπαμε και όταν
έγιναν, τώρα τα πετάξαμε καλάθια και όλα.

Το ίδιο και με την αγορά του σπιτιού. Υπάρχουν πολλοί που
παραπονιούνται και με το δίκιο τους διότι δεν τους άρεσε η ιδέα.
Αλλά όταν πέρνονται αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση, δεν μπορείς
να τις πολεμάς απέξω. Ούτε να κατηγορείς το Δ.Σ. οι αποφάσεις
στις Γενικές Συνελεύσεις θά πρέπει να είναι σεβαστές, και να τις
υποστηρίζουμε όλοι διαφορετικά σπείρουμε διχόνοια στις κοινότητες.
Κώστας Καρατσίκης

Ο Δικηγόρος ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ε. ΜΑΡΑΓΚΟΣ και η εταιρεία
Watson Goepel Maledy εύχονται στους πελάτες και σε όλη
την ελληνική παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2012
1700-1075 West Georgia St
Vancouver, British Colombia
Canada V6E 3C9
www.wgmlaw.com

Phone: 604-688-1301
Direct Line:604-609-3062
Fax: 604-688-8193
amaragos@wgmlaw.com
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2012
Come for your hoIidays to the exquisiteIy beαutifuI and picturesque
isIand of Symi, ίη the Dodekanese.
Υου wiII be delighted by the traditionaI architecture , with it’s houses
buiIt οη the hiIIsides above the
harbour Iike αη amphitheαtre.

mountains change coIour, to shades
of purpIe and IίIac, and the effect is
mirrored by the tranquiI seα around
the isIand’s shores.
Wander ίη the narrow winding Ianes
The port of Symi entrances and
of the viIIage, Chorio,and see the
surprises the visitor from the very
picturesque white churches. Visit
first moment you arrive here. The
views are stunning from every angIe the monastery of ArchangeI MichaeI
ίη Panormitis set ίn the beαutifuI
ίη this most romantic eηvironment,
horse-shoe shaped bay ίη the south
and at suηset the surrounding

PEDI SYMIS

If you have never been to the beautiful and magical island
of Symi, we must urge you to consider visiting the island.
Symi is a very friendly island with a population of only
around 2,500, which has not been spoilt by mass tourism,
and still retains the traditional Greek island way of life and
hospitality. Wonderful sea view from the house.

For special rates if you book now
call: 604-435-4580 and ask for Kosta

of Symi, one feeIs ίn awe when
saiIing into this perfect setting, such
an idyllic pIace is rareIy found ίn
αΙΙ of the Mediterraneαn.
Ιn a caique boat you can saiI
around the isIand for a day, enjoying refreshments and typicaI food
prepared οn board, visiting the many
bays and coves to swim ίthe

Α day trip which willbe οne of your
most treasured memories of your
holiday .
Our rooms for rent, named Capt.
Yiorgos, are situated bythe seα,
ίn the bay of the tranquiI hamIet
of Pedi, a location which offers
you magnificent views and unique
serenity.

15 Γνώμη

TEL:604-952-4428
FAX:604-952-4438
bill@elegantiron2005.com

UNIT #3 7424 HUME AVE
DELTA B.C., V4G 1C5

Οι οικογένεια του Νούλη και Πόπης Σιορμανολάκη
εύχονται στους πελάτες, φίλους και σε όλη την ομογένεια
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2011

Η οικογένεια Βασίλη Μαυριτσάκη εύχεται στους πελάτες
συγγενείς,φίλους και σε όλη την ελληνική παροικία
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2011
Η Διεύθυνση και το προσωπικό ταξιδιωτικού γραφείου ΩΜΕΓΑ
εύχονται στους πελάτες και σε όλη την ελληνική παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2011

From VANCOUVER Seat Sales
To GREECE

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure

Holiday Inn Resort 4 star
Dec. 12 departure
One Week all inclusive holiday
CAD 397 plus 332 in taxes

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure

Sheraton Buganvilias Resort 4 star
Dec. 12 departure
One week all inclusive holiday
CAD 667 plus 332 in taxes

Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 14 Δεκεμβρίου και από 24 Δεκεμβρίου μέχρι 26 Μαϊου 2012

Για ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΙΜΗ

MEXICO

Los Cabos
Vancouver Departure

Holiday Inn Resort Los Cabos 4 star
Dec. 12 departure
One week all inclusive holiday
CAD 559 plus 332 in taxes

MEXICO

Los Cabos
Vancouver Departure

Hola Grand Faro Luxury Resort 4 ½ star
Dec. 12 departure
One week all inclusive holiday
CAD 638 plus 332 in taxes

MEXICO
Manzanillo

Vancouver Departure

Las Hadas 4 ½ star
January 05 departure
One week all inclusive holiday
CAD 781 plus 332 in taxes

MEXICO

Manzanillo
Vancouver Departure

Grand Bay Hotel Isla Navidad
January 05 departure
One week all inclusive holiday
CAD 860 plus 332 in taxes

$

749 +Ταχ
CUBA

Varadero
Vancouver Departure

Bellevue Palma Real 3 ½ star
December 24 departure
One week all inclusive holiday
CAD 798 plus 265 in taxes

CUBA

Varadero
Vancouver Departure

Hotel Villa Cuba 4 star
December 24 departure
One week all inclusive holiday
CAD 998 plus 265 in taxes
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Πως τα καταφεραν να ξεριζώσουν
την Ελλάδα από την καρδιά μας;;;
Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011
Την ώρα που η Ελλάδα καταστρέφει ό,τι Εθνικό και ιστορικό. Την ώρα που κατεβάζουμε σταυρούς,
κατεβάζουμε σημαίες, σταματάμε να δηλώνουμε Έλληνες και να ξεχνούμε τις παραδόσεις μας για
μία κοινωνία υπερπολιτισμική, άλλες χώρες κάνουν ακριβώς το αντίθετο.
Βρέθηκα στο Καναδά αυτές τις μέρες και αντίκρισα κάτι που με στεναχώρησε πολύ ως Έλληνας.
Αυτές τις μέρες στο Καναδά γιορτάζουν το Remembers Day. Ημέρα Μνήμης δηλαδή. Θυμούνται
και τιμούν όλοι τους πεσόντες του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Καναδοί κάνουν εκδηλώσεις
για 10 μέρες, με παρελάσεις και με εκδηλώσεις. Φορούν ΟΛΟΙ κόκκινο λουλούδι στο πέτο. Όλοι
οι κάτοικοι, από τους πολιτικούς, δημοσιογράφους, ακόμα και οι άστεγοι το φορούσαν για να
τιμήσουν αυτούς που πέθαναν για να ζουν αυτοί ελεύθεροι. Ακόμα και.....
πριν από αγώνες Χόκεϋ επί Πάγου και Αμερικάνικου Ποδόσφαιρου, κάνανε εκδηλώσεις 30 λεπτών
με παρελάσεις, ύμνους να τους τραγουδούν Καναδοί φαντάροι και εκδηλώσεις
πατριωτισμού από όλους.
Και να φανταστεί κανείς ότι ο Καναδάς είναι χώρα
χωρίς ιστορία.
Με στεναχώρησε πολύ το γεγονός ότι την στιγμή
που σε άλλες χώρες ξεχειλίζει ο πατριωτισμός, στην
Ελλάδα έχουμε καταστρέψει οτιδήποτε Εθνικό. Δεν
τολμάς πλέον να πεις ότι είσαι Έλληνας, δεν τολμάς
να τραγουδήσεις τον Εθνικό Ύμνο, δεν τολμάς να
βγάλεις σημαία στο μπαλκόνι μην τυχόν και σε
πουν φασίστα, και φυσικά δεν τολμάς να πεις κακή
κουβέντα για τους λαθρομετανάστες που σφάζουν
και βιάζουν καθημερινά τους Έλληνες.
Βέβαια, ότι γίνετε στην Ελλάδα, γίνετε και στο
Καναδά με την Ελληνική κοινότητα. Οι Σκοπιανοί
(Μακεδόνες εδώ) είναι παντού! Έχουν ιδρύσει
συλλόγους και λέσχες. Η σημαία τους κυματίζει
οπουδήποτε επιτρέπεται σημαίες ξένων χωρών. Η
Ελληνική σημαία βέβαια σε πολλά σημεία λείπει.
Ο Ελληνισμός του Καναδά ενδιαφέρετε περισσότερο για το X-Factor και το φραπεδάκι αντί να
ευαισθητοποιηθεί σε τέτοια θέματα. Οι Σκοπιανοί έχουν βάλει ακόμα και την γλώσσα τους ως
μάθημα στα Καναδέζικα πανεπιστήμια (2 επίπεδα) ενώ τα Ελληνικά δεν υπάρχουν πουθενά.
Μόνο τα Αρχαία Ελληνικά υπάρχουν αλλά όπως όλοι γνωρίζουν, στο εξωτερικό, οι Νέο-Έλληνες
και οι Αρχαίοι Έλληνες δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση. Πολλοί Έλληνες πλέον δηλώνουν Μακεδόνες
και κάνουν παρέα με τους Σκοπιανούς. Έλληνες από την Βόρεια Ελλάδα πλέον πιστεύουν ότι
Μακεδονία και Ελλάδα είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Όταν συνομίλησα με κάποιους να καταλάβω
την λογική τους έμεινα άναυδος. «Αφού η Ελλάδα δεν ενδιαφέρετε, ενώ οι Μακεδόνες κάνουν ότι
μπορούν για να ακουστεί η Μακεδονία και το πρόβλημά τους. Μήπως τελικά η Μακεδονία ΔΕΝ
ήταν Ελληνική?» Τι να πεις? Ενδιαφερόμαστε? Δεν νομίζω.
Γιατί καταντήσαμε έτσι; Που πήγε ο πατριωτισμός των Ελλήνων; Πως κατάφεραν μερικοί να
μας βγάλουν από την καρδιά μας την Ελλάδα μας; Πως κατάφεραν μερικοί να καταστρέψουν την
γλώσσα μας; Τη θρησκεία μας; Τα ήθη και τα έθιμα μας;
Πως τα κατάφεραν;;;;
Ellada

Ο Στηβ Σχισμένος και το πρσωπικό του Contemporary Aluminum Railings Ltd
εύχονται στους πελάτες, συγγενείς, φίλουςκαι σε όλη την ελληνική παροικία
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Ο ιερατικώς Προϊστάμενος η Πρόεδρος και το Δικοικητικό
Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας
των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης, της Ελληνικής Κοινότητας
του Σούρεη εύχονται στα μέλη και στις οικογένειές τους,
στους δωρητές, υποστηριχτές το έργο της φιλοπτώχου και
σε όλη την ελληνική παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2012

2012

2012
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΡΕΥ & ΦΡΕΪΣΕΡ
ΒΑΛΕΗ
Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2011, στην αίθουσα της κοινότητας
του Σούρεη έγινε η Γενική Συνέλευση και επειδή στη συνέντευξη
που είχαμε με τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, έχουμε
γράψει τα σηματικά νέα της κοινότητας σας προτρέπουμε να
διαβάσετε την συνέντευξή μας.
Κώστας Καρατσίκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LOG HOUSE

ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΕΑΤΑ

Βοδινό-Χοιρινό
Μοσχαράκια του Γάλακτος- Αρνιά-Κατσίκια
Φρέσκα Ιταλικά Λουκάνικα
Τιμές ασυναγώνιστες
Te l : 6 0 4 - 2 9 1 - 9 3 7 3
Ask for Rino

MERRY CHRISTMAS
& HAPPY NEW YEAR

4156 East Hastings Street, Burnaby, B.C.

Πωλείται ημιτελές “Log House” στο χωριό Αρχίπολη της
Ρόδου χτισμένο σε οικόπεδο 3-1/2 στρεμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε Ελλάδα στο
22413-00946, στο κινητό:6955094503 και ζητείστε τον
Νίκο Καραμανώλη και Καναδά στο 604-435-4580
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Το Σάββατο στις 8 Οκτωβρίου 2011, ο νεαρός Φώτης Τσόνης γιός
της Σταυρούλας και του Αθανασίου Τσόνη, και η νεαρή Marissa κόρη του Mr. And Mrs Robert and Candice Hall, τέλεσαν τον
γάμο τους στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Βανκούβερ.
Κουμπάροι ήταν η Κωνσταντίνα και ο Αντώνης Αγγελής.
Στη δεξίωση που έγινε στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο που είχε
στολίσει με γούστου η κα Δούνη, παρευρέθηκαν περίπου 500
άτομα, όπου γλέντισαν το χαρμόσυνο γεγονός. Οι υπερήφανοι
γονείς του Φώτη Τσόνη, που έχουν έρθει την δεκαετία του 50 στον
Καναδά, με το δίκιο τους να είναι συγκινημένοι την ημέρα αυτή,
για τον γιό τους Φώτη που είναι Διπλωματούχος Ορκωτός Λογιστής
και σήμερα εργάζεται ως επιβλέπων τα πρατήρια βενζίνης της
εταιρείας CHEVRON.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι και στους
γονείς τους ευχόμαστε να έχουν υγεία και με πολλά εγγόνια.

Άνω: Οι νεόνυμφοι Φώτης και Μαρίσσα Τσόνης με τα εξαδέλφια
και κουμπάρους Τόνη και Ντίνα Αγγελής.

18 Γνώμη
Τριάντα εννέα χρόνια εκδοτικής παρουσίας

Κυκλοφόρησε ο «Ελληνονοκαναδικός
Τηλεφωνικός Οδηγός» του 2012
Τορόντο: Τα μαγευτικά
Μετέωρα έχουν φέτος την
τιμητική τους στο εξώφυλλο
του
Ελληνοκαναδικού
Τηλεφωνικού Οδηγού που
επιμελείται και εκδίδει ο
ομογενής
δημοσιογράφος
κ. Τάσος Μηλιώνης με μια
ομάδα αξίων συνεργατών
του.
Τα Μετέωρα, το
σημαντικό αυτό μοναστικό
συγκρότημα -μετά το Άγιο
Όρος- με την επιβλητική του
ομορφιά και είναι το μνημείο
που περιλαμβάνονται στον
κατάλογο της Παγκόσμιας
κληρονομιάς της Unesco.
Με αυτή την έκδοση
συμπληρώνονται 39 χρόνια μιας μαραθώνιας εκδοτικής διαδρομής. Τριάντα
εννέα ολόκληρα χρόνια οι ίδιοι εκδότες, συντελεστές και δημιουργοί του
μεγάλου και επίπονου αυτού εκδοτικού έργου, που εργάζονται σκληρά και
υπηρετούν με υπευθυνότητα, ευσυνειδησία και συνέπεια, το λειτούργημα
της ενημέρωσης και ταυτόχρονα τις διαφημιστικές ανάγκες της δυναμικής
ομογένειας του Καναδά. Πρόκειται για μια μοναδική, στη διάρκεια και στο
είδος της, προσπάθεια στον τομέα της έντυπης διαφήμισης στο χώρο της
ελληνικής διασποράς, μια προσπάθεια, που μέχρι σήμερα έχει αποσπάσει
μόνο ευμενή σχόλια από ομογενείς του Καναδά και της Αμερικής, αλλά και
από την πατρίδα μας.
Από το 1974 μέχρι σήμερα, μέλημα του «Ελληνοκαναδικού Τηλεφωνικού
Καταλόγου» ήταν πάντοτε και είναι, η διαρκής βελτίωσή του. «Θέλουμε να
πιστεύουμε –αναφέρει στο μήνυμά του ο εκδότης του κ. Μηλιώνης- ότι με τη
αμέριστη συμπαράσταση της ομογένειας, και παρά τις διάφορες αντιξοότητες
και αρνητικές συγκυρίες, έχομε καταφέρει να είμαστε όλα αυτά τα χρόνια
μια αξιόπιστη πηγή χρήσιμων πληροφοριών και ένα σταθερό διαφημιστικό
μέσο προβολής των προïόντων και υπηρεσιών των Ελληνοκαναδών
επιχειρηματιών και επαγγελματιών, αλλά και ένα παραδοσιακό σημείο
συνάντησης και επικοινωνίας του Ελληνικού κοινού, που ζει και προοδεύει
στη φιλόξενη αυτή χώρα του Καναδά».
Στον κατάλογο βρίσκονται και φέτος καταχωρημένα όλα σχεδόν τα
ονόματα, οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των ομογενών του Καναδά, καθώς
και τα στοιχεία χιλιάδων ομογενειακών επιχειρήσεων, επαγγελματιών και
οργανισμών, που δραστηριοποιούνται στην αχανή Καναδική επικράτεια.
Για να διευκολύνει δε τους χρήστες εκείνους, που ανήκουν στη 2η και 3η
γενιά, αλλά και κάποιους μη ελληνόφωνους φίλους που χρησιμοποιούν
τον Κατάλογο, καθιέρωσε για πρώτη φορά ένα δίγλωσσο 24σέλιδο ειδικό
ένθετο με μπλε χρώμα (blue pages), όπου καταχώρησε πολλές Υπηρεσίες
και Οργανισμούς στην ελληνική και αγγλική. Υπηρεσίες όπως υπουργεία
και οργανισμούς Ελλάδος και Καναδά, Κοινότητες, εκκλησίες, νοσοκομεία,
Ομογενειακά Μέσα Ενημέρωσης κ.λ.π.
Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το “Greek Canadian Telephone Guide”,
εκτός από την έντυπη μορφή του, δημοσιεύεται ηλεκτρονικά εδώ και δυό
σχεδόν 10ετίες και στο Διαδίκτυο. Αυτή την προσπάθεια συνεχίζει και στη
νέα του έκδοση, με πολλές καινοτομίες, βελτιώσεις και δυνατότητες, που μας
προσφέρει η Διαδικτυακή τεχνολογία.
Στις 520 σελίδες του συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες τις σχετικές
με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών από εκατοντάδες επαγγελματίες
και επιχειρηματίες της Ελληνοκαναδικής ομογένειας. Εδώ και τέσσαρες
σχεδόν δεκαετίες αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα και αποτελεσματικά
μέσα επικοινωνίας που διαθέτουν οι επιχειρήσεις, για την ενημέρωση και
πληροφόρηση του Ελληνοκαναδικού και όχι μόνο, καταναλωτικού κοινού.
Τι περιέχει η φετεινή έκδοση.
* Όλα τα υπουργεία της Ελλάδος και του Καναδά και στις δύο γλώσσες στο ειδικό
ένθετο «Blue Pages”
Στο ίδιο ένθετο υπάρχουν:
* Τις Ελληνοκαναδικές Κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα.
* Όλες τις Ελληνορθόδοξες εκκλησίες.
* Τα Προξενεία της Ελλάδος και της Κύπρου, στο Τορόντο, Μοντρεάλ και
Βανκούβερ.
* Το Ελληνικό Ημερολόγιο του 2012 και τα Πασχάλια μέχρι και το 2019.
* Τις Καναδικές Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Οργανισμούς.
* Τα Ελληνόφωνα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς και τα
ραδιοφωνικά προγράμματα)
* Τους κωδικούς τηλεφωνικών κλήσεων εκατοντάδων πόλεων και κωμοπόλεων της
Ελλάδος.
* Όλα τα νοσοκομεία Αθηνών, Θεσ/νίκης και Κύπρου, τις τράπεζες, τις αεροπορικές
εταιρίες, προξενεία ξένων χωρών στην Αθήνα, συγκοινωνιακά μέσα Αθηνών κ.ά .
Ο κατάλογος συμπεριλαμβάνει ακόμη και όλους τους οργανισμούς που οι ομογενείς
χρειάζονται για να επικοινωνήσουν για τις συντάξεις τους, όπως το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ,
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα
των Ελληνικών τραπεζών και δεκάδες νέες υπηρεσίες.
Θα βρείτε επίσης όπως κάθε χρόνο τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα 300.000
ομογενών που κατοικούν ακόμη και στην πιο απομακρυσμένη κωμόπολη του Καναδά,
και πάνω από 5.500 Ελληνοκαναδικές επιχειρήσεις.
Επίσης κάθε κάτοχος του καταλόγου θα βρει μέσα σ’ αυτόν και ένα κουπόνι που
θα του δίνει τη δυνατότητα να κερδίσει ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ΄επιστροφής
στην Ελλάδα, ένα δώρο που, ως γνωστόν, προσφέρει κάθε χρόνο στην ομογένεια ο
κατάλογος.
Στη Βρετανική Κολομβία τον κατάλόγο θα τον βρείτε :
Στο Βανκούβερ στο γνωστό πρακτορείο ταξιδίων Omega Travel Service (3230
Broadway West) και στο Supermarket Parthenon (3080 West Broadway) και στις
Κοινότητες της Prince George και του Vancouver Island ή και σε άλλες Κοινότητες
του Καναδά που ζήτησαν και προμηθεύτηκαν τον κατάλογο. Μπορεί επίσης να σταλεί
και ταχυδρομικώς σε κάθε ενδιαφερόμενο επικοινωνώντας με τον αριθμό 416/4450111.

Η τρόικα έρχεται στις 12 Δεκεμβρίου
Τη Δευτέρα η απόφαση του ΔΝΤ για την 6η δόση, η έκθεση Τόμσεν θα δημοσιοποιηθεί μέχρι το
τέλος του χρόνου
ΤΟ ΒΗΜΑ: 01/12/2011
Αθήνα -Ο αναπληρωτής διευθυντής εξωτερικών σχέσεων του ΔΝΤ κ. Τζέρι Ράις δήλωσε την Πέμπτη το
απόγευμα ότι η αποστολή του ΔΝΤ είναι προγραμματισμένη να έλθει στην Αθήνα από τις 12 ως τις 16
Δεκεμβρίου για «προκαταρκτικές συζητήσεις» που αφορούν στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας.
Στην καθιερωμένη ενημέρωση Τύπου η οποία γίνεται κάθε δύο εβδομάδες στην Ουάσινγκτον, ο κ. Ράις
ανέφερε ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει τη Δευτέρα για να εξέταση της 5ης αξιολόγησης του
προγράμματος» της Ελλάδας η οποία ως γνωστόν αφορά στην 6η δόση. Επιβεβαίωσε επίσης ότι θα εξετασθεί
η έκθεση «των στελεχών», δηλαδή του κ. Πόουλ Τόμσεν, και ανέφερε ότι η έκθεση κάποια στιγμή θα
δημοσιοποιηθεί.
Ο κ. Ράις σημείωσε ότι το Ταμείο αντιλαμβάνεται ότι «οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες για τους έλληνες
πολίτες» και ότι είχε τονισθεί από την αρχή ότι το σημαντικότερο ήταν η «δικαιοσύνη» και η «δίκαιη κατανομή
των βαρών».
Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ είπε ότι οι βασικοί στόχοι αυτή της στιγμή είναι η ανταγωνιστικότητα και
η ανάπτυξη και έκανε λόγο για μεταρρυθμίσεις στην αγοράς εργασίας και στον τομέα των υπηρεσιών,
αναφερόμενος αμέσως πλην σαφώς στο ατελές άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.
Ο κ. Ράις ανέφερε ότι το Ταμείο παρακολουθεί με ενδιαφέρουν την εξέλιξη του PSI και ότι ακόμη δεν υπάρχει
επίσημο αίτημα για το νέο οικονομικό πρόγραμμα.
Αναφερόμενος, τέλος, στην Ιταλία δήλωσε ότι «δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση για κανενός είδους
χρηματοδότηση».
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Ομογένεια: Η μεγάλη απούσα ή
απαξιωμένη και αναξιοποίητη;
Του Συντονιστή ΣΑΕ
Περιφέρειας ΗΠΑ, Θεόδωρου
Γ. Σπυρόπουλου
Η οικονομική κρίση που
μαστίζει την Ελλάδα σαφώς
δεν αφορά μόνο τους εντός των
συνόρων συμπατριωτών. Αφορά
όλους τους Έλληνες, που ζουν
διάσπαρτοι στις πέντε ηπείρους.
Ένα τεράστιο δυναμικό, μία
δεύτερη Ελλάδα, αφού σύμφωνα
με επίσημα στοιχεία προσεγγίζει
τα εννέα εκατομμύρια Ομογενείς,
σε περισσότερες από 140
χώρες. Ένα τεράστιο δυναμικό
που
δυστυχώς
παραμένει
αναξιοποίητο.
Η αδυναμία αυτή της Ελληνικής
Πολιτείας μας ξενίζει και γεννά
απορίες σε εμάς τους Έλληνες
της Διασποράς. Είναι πραγματικά
απορίας άξιον το γεγονός ότι
τόσο
κυβερνητικά στελέχη,
όσο και της αντιπολίτευσης,
δεν έθεσαν στην Ελληνική
Βουλή το ερώτημα «Που είναι
η Ομογένεια;» κατά την κρίσιμη
αυτή, για τη χώρα, περίοδο.
Από την πλευρά μας καταβάλλαμε
προς αυτή την κατεύθυνση
πολλές
προσπάθειες,
με
προσωπικές ακόμη παρεμβάσεις,
χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τα
τελευταία χρόνια, και ειδικότερα
από το 2009 που διαφάνηκε
η «κορυφή του παγόβουνου»,
ενεργοποιηθήκαμε με μοναδικό
σκοπό να συνδράμουμε για
άλλη μία φορά την Ελλάδα.
Καταθέσαμε
ουσιαστικές
προτάσεις, οι οποίες δυστυχώς
δεν
έτυχαν
της
δέουσας
προσοχής. Αρκεί να αναφέρω
την κατάθεση της πρότασής μας
για το Ομόλογο της Διασποράς.
Η ολοκληρωμένη αυτή πρόταση
ενθουσίασε (αλήθεια είναι ότι
ακούσαμε κολακευτικά σχόλια
και επαίνους) και ενώ υποτίθεται
ότι δρομολογήθηκε, ποτέ δεν
μάθαμε, στη συνέχεια, γιατί
σταμάτησε.
Είναι γνωστό ότι ανάμεσα στους
Έλληνες του εξωτερικού, οι
οποίοι αποτελούν μία ισχυρή
«εφεδρεία» για την Ελλάδα,
συγκαταλέγονται
αμέτρητες
διακεκριμένες και ηγετικές
προσωπικότητες
σε
όλους

του τομείς: της πολιτικής,
της επιχειρηματικότητα, της
επιστήμης, της οικονομίας, της
Τέχνης και του Πολιτισμού
κ.ά. Τα τελευταία δύο χρόνια
εκπρόσωποί
τους
-μέσα
από
συλλογικούς
φορείς,
ή μεμονωμένα ως ιδιώτεςεξέφρασαν την πρόθεση και
τη βούληση να συμβάλλουν
στην ανάπτυξη της Ελλάδας με
την επιρροή που ασκούν στη
διεθνή κοινότητα, μεταφέροντας
πολύτιμη
τεχνογνωσία
και
εμπειρία. Αγνοήθηκαν, ωστόσο,
από την αρμόδια πολιτική
ηγεσία, η οποία αρκέσθηκε σε
επιλεκτικές επαφές με ορισμένα
«ηχηρά» ονόματα, κυρίως της
Ομογένειας της Αμερικής.
Οι
συναντήσεις
αυτές
αποτυπώθηκαν στον Ελληνικό
Τύπο, αλλά οι συστάσεις και οι
προτάσεις των ενδιαφερόμενων
Ομογενών
δεν
ελήφθησαν
υπόψη από την προηγούμενη
κυβέρνηση. Το μήνυμα τους ήταν
ξεκάθαρο: ενισχύστε την εικόνα
της Ελλάδας στο εξωτερικό.
Εάν θέλετε τις επενδύσεις
μας αλλάξτε τη νομοθεσία,
συρρικνώστε τον δημόσιο τομέα
και τη γραφειοκρατία, βελτιώστε
το επιχειρηματικό κλίμα για
να πείσετε την παγκόσμια
επιχειρηματική
κοινότητα,
ακολουθήστε σταθερή πολιτική,
εφαρμόστε χαμηλή φορολόγηση,
λειτουργήστε με διαφάνεια και
αξιοπιστία…
Πρέπει να γίνει σαφές ότι παρ΄
όλο τον συναισθηματισμό οι
Ομογενείς επιχειρηματίες δεν
πρόκειται να επενδύσουν στην
πατρίδα. Ίσως αυτό να ακούγεται
σκληρό, αλλά η Ομογένεια,
γενικότερα, δεν ξεχνά την
αδιαφάνεια στο χειρισμό της
οικονομικής τους συνδρομής
για τους πυρόπληκτους ή
σεισμοπαθείς, που ανήλθε σε
πολλές εκατοντάδες χιλιάδες
δολλάρια. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα να μην συνδράμει
πρόθυμα, όπως αναμενόταν, σε
«Ταμεία Εθνικής Σωτηρίας».
Εν ολίγοις, η εμπιστοσύνη
έχει χαθεί. Η αρχή βέβαια
έγινε πολλά χρόνια πριν. Όσοι
ασχολούμαστε ενεργά με τα
κοινά της Ομογένειας, εδώ και
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δεκαετίες, επισημάναμε την
απροθυμία της πολιτικής ηγεσίας
να δώσει ρόλο στην Ομογένεια,
ακόμα στη δεκαετία του ’90,
όταν ιδρύθηκε το Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ).
Η έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής,
για την οποία έγινε τόσος πολύς
λόγος, είχε ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία του θεσμού του ΣΑΕ
(Δεκέμβριος του 1995), που ήταν
εξ αρχής απόλυτα εξαρτώμενος
-πολιτικά και οικονομικά- από
το Εθνικό Κέντρο. Δημιούργησε
έναν θεσμό για ... το θεαθήναι,
αφού ο Νόμος για το ΣΑΕ εξ
αρχής δεν του παρείχε καμία
ουσιαστική αρμοδιότητα.
Η τροποποίηση του Νόμου
3480/2006 αντί να επιλύσει
τα προβλήματα παρέπεμψε
την ουσία των διατάξεων για
την οργάνωση, τη συγκρότηση
και τη λειτουργία του ΣΑΕ
σε
προεδρικά
διατάγματα,
επιτρέποντας στον εκάστοτε
υφυπουργό των Εξωτερικών να
δίνει τη δική του «ελαστική»
ερμηνεία.
Ας γίνει συνείδηση, επιτέλους,
ότι ο απανταχού Ελληνισμός και
η έκφραση των δυνάμεών του δεν
είναι ζήτημα μεταβαλλόμενης
κυβερνητικής πολιτικής, αλλά
σταθερής και διαρκούς Εθνικής
Στρατηγικής.
Επίσης, ας γίνει αντιληπτό
ότι ούτε η ομογένεια ούτε το
Ελληνικό κράτος έχει ανάγκη
καθοδήγησης του ενός από
του άλλου. Απεναντίας, οι δύο
πλευρές θα ωφελούντο από τον
συντονισμό, τη σύμπραξη και
τη συνέργεια. Είναι καιρός να
ξεπεράσουμε το εθνικό σαράκι
του «εμείς και εσείς» και να
λειτουργήσουμε με συλλογικό
Όραμα.
Η
ευμετάβλητη
συγκυρία,
εθνική και διεθνής, αλλά και ο
άμεσος κίνδυνος πολιτιστικής

αφομοίωσης των νεοτέρων
γενεών
Ελληνισμού
στο
εξωτερικό, καθιστούν ιστορική
αναγκαιότητα και επιταγή τη
χάραξη μιας μακροπρόθεσμης
Εθνικής Στρατηγικής αλληλοεκτίμησης, αλληλο-αξιοποίησης
και συντονισμού των Ελλήνων
εντός και εκτός συνόρων.

το ΣΑΕ να μετεξελιχθεί σε
ένα λειτουργικό, συντονιστικό
όργανο
του
Ελληνισμού,
προσαρμοσμένο στα σύγχρονα
δεδομένα. Τότε, μόνο, ο
Ελληνισμός εκτός συνόρων
θα αποτελέσει, πράγματι, τον
καλύτερο «διπλωμάτη» της
Πατρίδας μας στο εξωτερικό.

Βάσει αυτής της Εθνικής
Στρατηγικής θα μπορούσε και

Όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν
γίνει χθες!

H Διεύθυνση και το προσωπικό του ελληνικού εστιατορίου
“ΣΦΗΝΑΚΙ” 4061 East Hastings, Burnaby εύχονται
στους πελάτες, συγγενείς, φίλους και σε όλη την ομογένεια
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
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Good evening members.
I would like to welcome you to this

year’s Annual General Meeting, and
I would like to thank you all for attending. We are all busy with family,
work, and many other meetings – I
truly appreciate your attendance and
support. This year’s AGM is my first
as President of the Congress. It has
been a great honour to be a representative of an organization that is held
in high-esteem throughout Canada
for its decades of service in the name
of the Hellenism. While my time
with Congress has been relatively
short, let me assure you all that I am
fully aware of the importance and the
responsibilities associated with the
presidency of the Hellenic Canadian
Congress. In the year that has passed
I have done my utmost to listen, to
learn, and to be sensitive to the needs
of our constituent members. For the
upcoming year I promise nothing
less than continued dedication and
effort in the name of the Congress
and of the Hellenic peoples of British Columbia.
Let us now review the year that has
passed.
The current term began with Congress participating in an important
roundtable discussion with the Federal Minister of Citizenship, Immigration, and Multiculturalism, Jason
Kenney. At this meeting held in February, Congress and its community
partners succeeded in conveying the
concerns of the Hellenes of British
Columbia to representatives of the
Federal Government. Together, we
articulated our ideas, questions, and
concerns in a dignified and measured
tone. Minister Kenney assured us
that the voices of the Hellenic Community of Western Canada would
always have audience with his government.
By the end of February the 2011 edition of the Hellenic Telephone Directory had been released and was
circulating around the province. The
completed telephone book represented a major success for all of the
Congress volunteers who took on
this long overdue project and spent
countless days and nights in pursuit
of its completion.
The month of March saw us join
the representatives of the Hellenic
Republic and the rest of Hellenic
communities and organizations for
a reception with Mayor Gregor Robertson in his offices during the City

of Vancouver’s official commemoration of Greek Independence Day.
Days later, the Hellenic Canadian
Congress of BC partnered with the
Hellenic Community of Vancouver
to “bring to life” the Memoirs of
Makriyiannis and the great events
of 1821 through a dramatic presentation by Yiannis Simonides. The
event was a tremendous success and
it was a fitting tribute to the Hellenic
struggle for Independence.
In June, the Hellenic Canadian
Congress and the Greek Day Committee kicked-off Hellenic Cultural
Month by joining our Cretan friends
in a moving tribute to the heroes of
the Battle of Crete. From there the
City of Vancouver was treated to a
month’s worth of cultural exhibitions
that highlighted our rich Hellenic
heritage. Talented local Greek artists
and musicians went on display. Professors joined us in the ongoing discussion of the Cyprus issue. Authors,
poets, and dancers gave testament to
the many facets of our beautiful culture. All of this culminated in the
21st Greek Day celebration on West
Broadway.
In the aftermath of the Stanley Cup
Riots and all the bitter feelings that
ensued, it was the Greek community that opened its doors to the city
of Vancouver and allowed it to take
the first step towards a collective
healing. With our help, the crowds
of Vancouver enthusiastically took
to the streets – over 100,000 people
came to be Greek, if only just for one
day. The event was stronger than
ever, it was a financial success for all,
and for the first time in Vancouver, it
was an event that could boast the tag
of 100% Green. Many thanks to the
Chairpersons of Greek Day, to Peter
Capadouca and to Nick Panos, to
Jenny Siormanolakis, to all the committee members, to all the sponsors
and volunteers, and finally to all of
you: the associations.
In keeping with the directives of the
Strategic Action Plan the Congress
completed the creation of a functioning HCC BC website at the end
of the summer. The website, along
with our Facebook page, will keep
our organization connected to its
members and to Hellenes around the
world. Further credence was given
to the Strategic Action Plan through
a series of letters directed to the leaders of Canada’s leading political parties regarding the Makedonia-Skopje
issue. The letters have yet to yield

Ladies Philoptochos Society
The Rev. Father D. Partsafas along
with
the St. George’s Cathedral Ladies
Philoptochos Society
wish everyone a very blessed
Christmas
and may the New Year 2012
bring Health and Happiness!!!

a favourable response. While the
importance of this issue has seemingly faded amongst certain Hellenic
Canadian organizations, I can assure
you that it remains very important
to the Congress in BC. A committee was formed three years ago, and
while progress has been slow, the
coming year will see Congress revisit the matter and a new strategy will
be formulated.
In September Congress received the
Deputy Foreign Minister of the Hellenic Republic Dimitris Dollis. Minister Dollis was part of a diplomatic
delegation that came to honour the
SFU Hellenic Studies Program for
its $7,000,000 dollar donation from
the Stavros Niarchos Foundation.
With this donation The Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic
Studies at SFU has become one of
the world’s premier centres for Hellenic academics. Furthermore, the
Hellenic Studies department has succeeded in creating an online Greek
language program that has been adopted locally and on a global scale.
I wish to congratulate all of the individuals, both active and inactive,
who were involved Congress’ drive
to create the Hellenic Studies Chair.
Your achievements are remarkable
and you deserve to be applauded.
From this monumental feat our board
-the new blood of the Congress- can
draw inspiration for our future plans
and commitments to education and
to Hellenism.
I would also like to mention my efforts as President and the efforts of
Congress to reach out to its constituents. We were well received by the
flourishing Greek Orthodox Community of Surrey and the Fraser Valley for our spring meeting, and we
have plans to hold similar meetings
at the Greek Community of East
Vancouver in the New Year. I have
already made mention of the many
successful collaborative projects that
we achieved with the Hellenic Community of Vancouver. You have all
supported us, and we pledge to stand
by your side. I have also made concerted efforts to meet with many of
the Greek School representatives
throughout the Lower Mainland, as
well as representatives of the Vancouver School Board, the Ministry of
Independent Schools, and administrators representing successful ethnic
and religious schools. All of this represents a prelude to the pursuit of a
long-standing dream to establish our
very own Greek Language School.
In closing, I would like to thank all
the past-presidents for their guidance
and advice: Mr. Panos, Mr. Capadouca, Mr.Fyssas, Mr. Bonnis, and
Mr.Douzenis. And finally, I would
like to express my gratitude to the
executive, to the board of directors,
to all of the associations, and to all of
the members of the Hellenic Canadian Congress of BC for their patience,
support, and confidence.
Thank You
Mihalis Christopoulos

Η Διεύθυνση, οι συνεργάτες και συνεργάτριες της ΓΝΩΜΗΣ
ευχόμαστε σε όλους τους απανταχού Έλληνες
μετανάστες και στις οικογένειές τους

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ Σ’ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
Στους ομογενείς και σ’ όλους τους επιχειρηματίες
του Βανκούβερ ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ενίσχυση και
υποστήριξει να διατηρούμε την έκδοση της εφημερίδας για να
μην έχει την ίδια τύχη που είχε το πρόγραμμα της Ελληνικής
Τηλεόρασης, και της Ελληνκής ώρας στο Ραδιόφωνο.

Alexander The Great Association of Nortern
Greeks Macedonia & Thraki of B.C.
Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου “Μέγας Αλέξανδρος” εύχεται
στα μέλη και σ’ όλη τη ομογένεια

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΑ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΟΥΜΕ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2012

RESTAURANT EQUIPMENT
Repair & Sales

14833- A Avenue Surrey, B.C., V3S 5X4

Tel: 604-551-7474

Ο Βασίλης Φιλιντόγλου (Ο ΠΟΝΤΙΟΣ),
εύχεται στους πελάτες του, φίλους και
σε όλη την ομογένεια

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2012
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Καναδάς:Υποχώρηση
του πληθωρισμού
τονΣΑΕ
Οκτώβριο
ΜΗΝΥΜΑ Κ. ΚΩΣΤΑ ΜΕΝΕΓΑΚΗ,
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΚΑΝΑΔΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚAIΡΙΑ ΤΟΥ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
EMILIA DIMOVA

Παρασκευή,18 Νοέμβριου 2011
Τορόντο, 22 Μαρτίου 201

Ο πληθωρισμός στον Καναδά υποχώρησε τον Οκτώβριο, πέφτοντας στο 2,9%, αμβλύνοντας σε ένα βαθμό την πίεση
στην Τράπεζα του Καναδά προκειμένου να κρατήσει τα επιτόκια χαμηλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής
Με την ευκαιρία
του εορτασμού
της επετείου
της Εθνικής
Παλιγγενεσίας,
αισθάνομαι
την ανάγκηαπό
νατο
Υπηρεσίας
του Καναδά,
ο ετήσιος δείκτης
τιμών καταναλωτή
ανήλθε
σε 2,9% τον Οκτώβριο,
υποχωρώντας
μοιρασθώ
μαζί σας τα πιο ειλικρινή αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας.
3,2%
του Σεπτεμβρίου.

Την 25η Μαρτίου αποτίνουμε φόρο τιμής στους αθάνατους ήρωες του 1821, που με την φιλοπατρία,

Είναι
η πρώτη φορά
από τον Ιούλιο
το ύψος του πληθωρισμού
είναι
ανεκτό
για την
Κεντρική
Τράπεζα,
γενναιότητα
και αυτοθυσία
τους,που
απελευθέρωσαν
την πατρίδα
μας
από τον
τουρκικό
ζυγό
και καθώς
απέχει
πολύ
από
το
3,7%
του
Μαΐου,
που
δημιουργούσε
πίεση
για
αύξηση
των
επιτοκίων.
κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους.
Οι σημαντικότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στην άνοδο του πληθωρισμού ήταν η αύξηση των τιμών των
τροφίμων και το υψηλό κόστος των καυσίμων, όπως συμβαίνει συχνά τους τελευταίους μήνες.
Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιοοικονομικά προβλήματα και για ακόμη μία φορά
Οι τιμές της βενζίνης ήταν 18,2% υψηλότερες τον Οκτώβριο σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα.
καλούμαστε να εορτάσουμε την εθνική επέτειο σε περιβάλλον δυσχερών διεθνών εξελίξεων και
Οι τιμές των καυσίμων γενικά αυξήθηκαν κατά 22,1% τον Οκτώβριο (σε ετήσια βάση), ενώ οι τιμές του φυσικού
δραματικών
γεωπολιτικών
και άλλων
μεταβολών.πλήρωσαν 4,3% περισσότερο για τα τρόφιμα τους 12 μήνες
αερίου
εξακολούθησαν
να μειώνονται.
Οι καταναλωτές
μέχρι τον Οκτώβριο, όπως ακριβώς και πέρυσι το Σεπτέμβριο.

Για τον λόγο αυτόν, ας μην επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει τις αξίες και τα ιδανικά μας και ας

Εάν
οι συνιστώσες
της ενέργειας
καινα
τωνενδυναμώνει
τροφίμων εξαιρεθούν,
η Στατιστική
Υπηρεσία
τουκαι
Καναδά
εκτιμά ότι
η
αφήσουμε
το δίδαγμα
του 1821
την πατριωτική
συνείδηση
όλων
να αποτελεί
οδηγό
μέση
ετήσιασύμβουλο
αύξηση των
τιμών
των
καταναλωτικών αγαθών θα έφθανε μόλις το 1,5%.
και καλό
στον
λαό
μας.
Ο ρυθμός του πληθωρισμού υποχώρησε σε μια σειρά τομέων συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, των ειδών
ένδυσης
και υπόδησης,
ψυχαγωγίας,
εκπαίδευσης,
των «Ελευθερία,
αλκοολούχων δημοκρατία,
και των προϊόντων
καπνού κ.ά..
Το μήνυμα
του 1821της
στον
21ο αιώνατης
παραμένει
το ίδιο
αξιοπρέπεια
και
Η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά έχει κρατήσει το επιτόκιο στο 1% για περισσότερο από ένα χρόνο. Παρακολουθεί
ευημερία για όλους τους λαούς του κόσμου».
τις εξελίξεις, κυρίως την κρίση χρέους της ευρωζώνης, και φοβάται νέο κύκλο παγκόσμιας ύφεσης και αναφέρει
Εύχομαι ολόψυχα στον απανταχού Ελληνισμό της γης, υγεία, ευτυχία και κάθε προσωπική και
ότι η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνεται και η Ευρώπη μπορεί να πέσει πάλι σε μια σύντομη ύφεση. Η Τράπεζα
επαγγελματική
επισημαίνει
πως ηεπιτυχία.
οικονομία του Καναδά με τέτοιο περιβάλλον θα έχει μεγαλύτερη δυσκολία να μπει σε τροχιά
πλήρους ανάπτυξης.

Mε τους πιο θερμούς πατριωτικούς χαιρετισμούς,

Τέλος σημειώνει ότι η οικονομία αναμένεται πλέον να αυξηθεί κατά 2,1% όταν δοθούν όλα στοιχεία για το τρέχον
έτος
αλλά του
χρόνου θα είναι λιγότερο δυνατή με ρυθμό ανάπτυξης 1,9%.
Κώστας
Μενεγάκης,
Επιφυλακτικός
Καναδός Πρωθυπουργός με τις εξελίξεις στην Ε.Ε
Αντιπρόεδροςο ΣΑΕ
Επιφυλακτικός
εμφανίστηκε
Πρωθυπουργός του Καναδά, Στίβεν Χάρπερ, σχετικά με τις εξελίξεις στην
Συντονιστής ΠεριφέρειαςοΚαναδά
Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ αναφέρθηκε στις ΗΠΑ και την Κίνα στο επιχειρηματικό φόρουμ για τις χώρες της
Κοινοπολιτείας που εξελίσσεται στην Αυστραλία.
«Αυτό που περιμέναμε ήταν κάτι αρκετά μεγάλο σε μέγεθος και αρκετά καθοριστικό από την άποψη της θυσίας
με στόχο να πειστούν οι αγορές ότι το πρόβλημα θα λυθεί και ο πόνος θα είναι αποδεκτός», ανέφερε ο καναδός
πρωθυπουργός σε σχόλιό του σε ξενοδοχείο του Πέρθ.
«Μόνο τότε θα υποχωρήσουν οι φόβοι και θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη».

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Καναδός ηγέτης αποκάλεσε τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης«βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση»,
σημειώνοντας ότι «έχει σημειωθεί πραγματική πρόοδος».
Εξέφρασε όμως τις επιφυλάξεις του σημειώνοντας ότι οι λεπτομέρειες πρέπει ακόμη να συμπληρωθούν και το
πρόγραμμα να “εφαρμοστεί με επιτυχία”.
Ο Χάρπερ επισφράγισε τις δηλώσεις του σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή κρίση χρέους είναι η πιο άμεση και ορατή
απειλή για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας.

“ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ”

3080 West Broadway, Vancouver, B.C. Tel: 604-733-4191
Μετά τις ζημιές που
προκλήθηκαν στο
κατάστημα από άγνωστα
άτομα προ καιρού,
άνοιξε και πάλι για την
εξυπηρέτησε
της πελατείας του.

3205 West Broadway,
Vancouver, B.C.
ΚΑΛΗ
Tel: 604-732-5622
& 604-732-3626

Ο Ιδιοκτήτης και το προσωπικό εύχονται
στουςπελάτες και σε όλη την ομογένεια
Οι αδελφοί Κερασιώτη και το προσωπικό
του OLYMPIA PIZZA, εύχονται στους πελάτες και σ’ όλη
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ
ΠΑΣΧΑ
την ομογένεια:
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Δεν
αλυσίδες,
«αξιοποίησε»
τη γυναίκα
του!
ΤΟείχε
ΓΗΙΝΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Αθάνατο ελληνικό -αντρικό- μυαλό…

Του Νίκου Μεταλληνού

Το σκηνικό έγινε πριν λίγες ημέρες. Καθαρή Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της μεγάλης

Αυτός
είναι κάπου
ο ελληνικός
τίτλοςοδό
τουκοντά
βιβλίου
Θανάση
Μασκαλέρη,
κακοκαιρίας,
στην Εθνική
στηντου
Λαμία.
Είχε χιονοθύελλα.
Το
καθηγητού
Συγκριτικής
του πολιτειακού
πανεπιστημίου
οδόστρωμα επικίνδυνο.
Τα Λογοτεχνίας
αυτοκίνητα έπρεπε
να κινούνται με
αλυσίδες. Ο δρόμος
του
Αγίου Φρασκίσκου της Καλιφόρνιας, που μόλις κυκλοφόρησε από
γλιστρούσε.
τις
εκδόσεις Zorba Press (Ithaca, NewYork, USA, www.zorbapress.
Ο οδηγός της φωτογραφίας που παραθέτουμε δεν είχε αλυσίδες. Ε, και; Βρήκε
com) με τον αγγλικό τίτλο THE TERRESTRIAL GOSPEL OF NIKOS
αμέσως τη λύση. Τί
KAZANTZAKIS.
σκαρφίστηκε ο άνθρωπος;

Κάτιπεριεχόμενο
που τον έκανε...
Το
του θαυμάσιου και μοναδικού αυτού βιβλίου είναι μια
μοναδικό! από αναφορές, ύμνους και προτροπές του Νίκου Καζαντζάκη,
ανθολογία
Έντυσε
τη γυναίκα
για
την καλά
ομορφιά
της φύσης και την ανάγκη της διατήρησής της από
του, σύγχρονο
της έβαλε κασκόλ
τον
άνθρωπο με επιπρόσθετες παρεμβάσεις, σκέψεις και
γύρω από το κεφάλι,
της που αναφέρει ο ίδιος ο Καζαντζάκης, από
επιβεβαιώσεις,
αυτών
κούμπωσε το μπουφάν
σύγχρονους
επιφανείς, ξένους και έλληνες, των Γραμμάτων και των
Τεχνών,
όπωςναοκάτσει
Πάτροκλος και η Νίκη Σταύρου, Jean-Michael Crousκαι την έβαλε
teau,
Δρ.του
Γιάννης
Φίλης, Dr. John Anton, Dr. Peter Bien, Dr. Michael
το καπό
αυτοκινήτου,
Charles
Tobiasκαλά
και άλλοι.
ώστε να πατάνε
οι
ρόδες του αυτοκινήτου.

Το
εξαίρετοι
αυτό βιβλίο φτάνει σε μια εποχή που η γεωλογική βιολογική
Η διαδρομή
κράτησε
κρίση
στο πιο επικίνδυνο στάδιό της και χρειάζεται άμεσα
περίπουβρίσκεται
στα 7 χιλιόμετρα,
ηόσο
αφύπνιση
των ανθρώπων, απανταχού της γης, σχετικά με τους
ήταν και το πρόβλημα του δρόμου. Η ιστορία μοιάζει με… ανέκδοτο, αλλά
επικείμενους κινδύνους από την καταστροφή που οι ίδιοι εμείς, με τους
αν παρατηρήσουμε προσεχτικά τη φωτογραφία, τότε βγάζουμε το καπέλο στον
τρόπους
της ζωής μας, προκαλούμε.
ευφυέστατο άντρα-οδηγό! Τελικά σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν ακόμη ιδέες…

Τα στοιχεία που ξεχωρίζουν και κάνουν το βιβλίο του συνάδελφου
καθηγητή κ. Μασκαλέρη επίκαιρο, μοναδικό και απαραίτητο είναι, κατά
τη γνώμη μου, τα εξής:
1.
Τ βιβλίο είναι πολύ κατατοπιστικό, προσφέρει δηλαδή
μια πλήρη εικόνα της γνώσης του Καζαντζάκη για τη φύση, όπως
ανθολογείται από τα βιβλία του.
2.
Το βιβλίο είναι, όπως ανέφερα, πολύ επίκαιρο, αφού ζούμε
καθημερινά, αλλά αδιαφορούμε, τις συνέπειες της ατμοσφαιρικής
καταστροφής
3.
Οι παρεμβάσεις, σκέψεις και επισημάνσεις που προσφέρουν
οι προαναφερόμενοι, είναι αξιόλογες και συμβάλλουν θετικά στην
ανάγνωση του βιβλίου.
4.
Το βιβλίο είναι σύντομο, με σωστή δομή και περιεχόμενο, κάτι
που σπανίζει σε πολλά βιβλία του είδους αυτού.
5.
Οι μεταφράσεις από τον Θανάση Μασκαλέρη των
αποσπασμάτων από τα διάφορα βιβλία του Καζαντζάκη, δεν είναι μόνο
σύγχρονες, μα κυρίως είναι ευχάριστες και σχεδόν λογοτεχνικές και
αντανακλούν την ποιητική φλέβα του ποιητή Μασκαλέρη.
6.
Το βιβλίο πλουτίζουν επιπρόσθετα τα διάφορα αποφθέγματα,
γνωμικά και αναφορές από διάσημους παγκοσμίως συγγραφείς και
διανοούμενους, που αναφέρονται στο θέμα της διάσωσης της γης από τις
καταστροφές που της προξενούν οι σύγχρονες κοινωνίες.
Συνοπτικά, το βιβλίο του Θανάση Μασκαλέρη «Το Γήϊνο Ευαγγέλιο
του Νίκου Καζαντζάκη» θα ικανοποιήσει και θα ευαισθητοποιήσει και
τον πιο αδιάφορο ως τώρα αναγνώστη στο θέμα της διάσωσης της γης
στην οποία ζούμε. Είναι ένα απαραίτητο αλλά και ευχάριστο βιβλίο που
πρεπει να ενδιαφέρει όλους μας.

Ο Πωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος
Παρτσάφας,
η Πρεσβυτέρα Ειρήνη, τα παιδιά τους
και τα εγγόνια εύχονται
στην ελληνική παροικία του Βανκούβερ

Χρόνια Πολλά για τις γιορτές
Great
Gyros
Pita Ltd.
Χαρούμενα
και&
ευτυχισμένα
Processing
&
Manufacturing
Χριστούγεννα.
Ο Αγγελικός
ύμνος “Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί
Gyros Cones - Loafs - Slices - Filo Pastry Products
γης ειρήνη, εν ανθρώποις
ευδοκία” είναι και το
Fluffy Pita Bread
μήνυμα της γέννησης του Χριστού μας και όπου εμείς
καλούμαστε
μέρες
με τηνB.C.,V3W
προσευχή και
τα
#8-13140 αυτές
- 88thτις
Ave,
Surrey,
3K3
έργα
μας
να
τιμήσουμε
το
θαύμα
της
γέννησης
Tel:604-594-4970, Fax:604-594-4980
του Σωτήρα.

PRIME MINISTER HARPER LAUNCHES
CHRISTMAS LIGHTS ACROSS CANADA
PROGRAM ON PARLIAMENT HILL
(Cont. from page 1)
“Every year, Parliament Hill is adorned with a stunning display
of lights, heralding the beginning of the holiday season,” said the
Prime Minister. “This wonderful time of year gives us the opporΟ Γιώργος
καιon
η Ειρήνη
Γκοργκούνης
εύχονται
στους
tunity
to reflect
how fortunate
we are, and
to reach
out toπελάτες
those
τους
και
σε
όλη
την
ομογένεια
around us who are in need of a helping hand.”

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

The Christmas Lights Across Canada program is an annual tradition that sees wintery capital cities brightened with thousands of
holiday lights. In Ottawa-Gatineau, more than 300,000 multicoloured lights will illuminate prominent landmarks along Confederation Boulevard, including Parliament Hill. The lights will be on
display until January 7, 2012.
“I encourage Canadians and visitors alike to come out with friends
and family to see the impressive displays of lights across the country.”
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Grecian Seniors Association
of Vancouver

Άνω: Η Πρόεδρος, οδηγεί στο τραπέζι τους δυο κυρίες που
ήρθαν λίγο αργά.

Ο Σύλλογος αυτός κατά το πλείστον τα μέλη του είναι γυναίκες, χωρίς
φυσικά να αποκλείουν και κανέναν από το ανδρικό φύλο.
Είναι ένας σύλλογος δραστήριος, με τις εκδρομές τους, τα
χριστουγεννιάτικα πάρτυ, το κόψιμο της βασιλόπιτας, και άλλες
εκδηλώσεις όπως το μπίγκο. Η Πρόεδρός τους κα Νιόβη Στεργίου,
μας ομολόγησε ότι χωρίς τη βοήθεια από τις κυρίες του Διοικητικού
Συμβουλίου, την ομόνοια και την συνεργασία μεταξύ όλων, θα ήταν
πολύ δύσκολα να έχουν τις επιτυχίες που έχουν.

Άνω: Η Πρόεδρος κα Νιόβη Στεργίου

Και φέτος το χριστουγεννιάτικο πάρτυ έγινε στο εστιατόριο ΚΕΡΚΗΣ
στην 4η Λεωφόρου στις 10 Δεκεμβρίου Κυριακή μεσημέρι και όπως
πάντα είχε μεγάλη επιτυχία.
Καλεσμένοι ήταν οι ιερείς π. Δημήτριος Παρτσάφας και η Πρεσβυτέρα,
καθώς και συνταξιούχος π. Δωρ. Τρυφωνόπουλος και η Πρεσβυτέρα.
Επίσης παρευρέθηκε στην εκδήλωση και η Πρόεδρος της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας Αγίου Γεωργίου κα Ελένη Αρβανίτου.
Βλέπετε το φωτογραφικό ρεπορτάζ από το ετήσιο Χριστουγεννιάτικο
πάρτυ του συλλόγου.
Κώστας Καρατσίκης

Η Πρόεδρος και το Δ.Συμβούλιο
εύχονται στα μέλη και σε όλη
την ομογένεια καλές γιορτές
Καλά Χριστούγεννα και
ευτυχισμένος ο καινούργιος
χρόνος

MEDITERRANEAN
SPECIALTY FOODS

Greek & Midle East, European Deli
1824 Commercial Dr., Vancouver B.C.
O Jack Elmasu εύχεται στους πελάτες
του και σε όλους τους Έλληνες
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Και
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Tel Bus: 604-515-7222 Fax:604-515-7701
Res:604-525-4957 Cell: 604-240-0403

Ο Πήτερ Ποδόγυρος και η οικογένειά του, εύχονται
στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΥΓΕΙΑ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΝA ΦΕΡΕΙ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2012
6616 BERSFORD STREET, BURNABY, B.C.

Ο Δημήτρης Μπόνης, η γυναίκα του
και τα παιδιά του, εύχονται στους
συγγενείς, φίλους και σ’ όλη
την ομογένεια για τις γιορτές
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2012
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ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ SHRINERS
ΚΑΝΑΔΑ
ΟΝΟΜΑΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΧΕΠΑ
ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Μόντρεαλ, Κεμπέκ, Καναδάς, (16 Νοεμβρίου, 2011). Η Οικογένεια της ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ είχε
πρόσφατα ανακοινώσει ότι συμπλήρωσε με επιτυχία μιά εξαετή προσπάθεια γιά τη συλλογή 250.000
Δολαρίων γιά το Νοσοκομείο Παίδων Shriners Καναδά στο Μόντρεαλ. Την Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου,
σε μιά ωραία τελετή παρουσία αρκετών καλεσμένων, μεταξύ των οποίων και ο Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδος στο Μόντρεαλ εντιμότατος Θάνος Καφόπουλος, της Διοίκησης της Οικογένειας ΑΧΕΠΑ,
μελών των Επιτροπών για τις Ετήσιες Χοροεσπερίδες του Αγίου Βαλεντίνου που πραγματοποιεί
η ΑΧΕΠΑ γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς, δωρητών της ΑΧΕΠΑ, και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και του προσωπικού του Νοσοκομείου, έγινε η παρουσίαση της Τιμητικής Πλακέτας που
θα τοποθετηθεί στην είσοδο του Σχολείου του Νοσοκομείου.
Η Πλακέτα είναι σε τρεις γλώσσες:
École de la famille AHEPA de Montréal

Ο Σύλλογος Αττικής
και Νήσων του Αιγαίου
“ΟΜΗΡΟΣ”

H Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
εύχονται στα μέλη, στις οικογένειές τους και
σ’ όλη την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2012

2012

Ο Πήτερ Κουρής branch Manager και το προσωπικό της εταιρείας Saputo
Dairy Products Canada G.P.
εύχονται στους πελάτες τους και σε όλη την ελληνική παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2012

2012

24 Γνώμη

Η ιστορία του Χριστουγεννιάτικου δέντρου
Χριστού, άρχισε να γεμίζει το
δέντρο-σύμβολο με διάφορα
χρήσιμα είδη- κυρίως φαγώσιμα
κι αργότερα ρούχα κι άλλα
είδη καθημερινής χρήσης,
συμβολίζοντας έτσι πρακτικά
την προσφορά των Θείων
Δώρων, για να εξελιχτεί
προοδευτικά σ’ ένα απαραίτητο
διακοσμητικό είδος της μέρας
αυτής, που αργότερα πήρε και
τη θέση της “ Δωροθήκης “- του
χώρου δηλαδή που σ’ αυτόν
τοποθετούσαν οι συγγενείς και
φίλοι τα δώρα τους ο ένας για
τον άλλο.

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο
είναι από τα πιο όμορφα έθιμα
και κάθε χρόνο μικρά ή μεγάλα,
φυσικά ή τεχνητά στολίζουν
μια γωνιά του σπιτιού μας και
δίνουν χαρά σε μικρούς αλλά
και σε μεγάλους,είναι δε το
πιο διαδεδομένο έθιμο σε όλο
τον κόσμο και ο στολισμός του
ταυτίζεται με το πνεύμα των
ημερών. Από την αρχαιότητα
υπήρχε σε όλες τις θρησκείες
η παράδοση να στολίζονται
δέντρα ή κομμάτια δέντρων.

Η λατρεία των δέντρων
Οι πρόγονοι του
Χριστουγεννιάτικου δέντρου
μπορούν να αναζητηθούν
στα ειδωλολατρικά έθιμα της
λατρείας των δέντρων. Οι
Βίκινγκς χρησιμοποιούσαν το
δέντρο στις τελετές τους ως
σύμβολο αναγέννησης που
σηματοδοτούσε το τέλος του
χειμώνα και τον ερχομό της
άνοιξης και της αναγέννησης
της μητέρας Φύσης.
Στην Αγγλία, όπως και στην
Γαλλία, οι Δρυίδες στόλιζαν
βελανιδιές με φρούτα και κεριά
προς τιμήν των Θεών τους. Οι
Αιγύπτιοι, οι Κινέζοι και οι
Εβραίοι έφτιαχναν γιρλάντες και
στεφάνια από αειθαλή δέντρα ως
σύμβολα της αιώνιας ζωής.
Σύμφωνα με ορισμένους
ερευνητές, οι χριστουγεννιάτικες
παραδόσεις είναι ένα μίγμα
της λατρείας του Σατούρνο
και άλλων δοξασιών
που αναμείχθηκαν με τις
χριστιανικές. Υπάρχουν
μαρτυρίες από το 336 μ.Χ ότι
στις 25 Δεκεμβρίου στην Ρώμη
γιορτάζονταν τα Σατουρνάλια
προς τιμήν του θεού Σατούρνο
και οι ρωμαίοι στόλιζαν διάφορα
δέντρα με στολίδια όπως
καρύδια ή άλλα φαγώσιμα. Οι
ερευνητές πιστεύουν πως τα
Σατουρνάλια είναι ο πρόδρομος
των Χριστουγέννων. Τον 4ο
μ.Χ αιώνα καθιερώθηκε η 25η
Δεκεμβρίου ως η ημέρα της
γέννησης του Χριστού.
Οι ρίζες της παράδοσης του
στολισμού δέντρου μπορούν να
αναζητηθούν στα ειδωλολατρικά
έθιμα της λατρείας των δέντρων.
Σύμφωνα με ορισμένους
ερευνητές, οι άνθρωποι έβαζαν
τα δέντρα ή κομμάτια δέντρων
μέσα στα σπίτια και τα στόλιζαν,
για να έχουν καλή σοδειά τον
επόμενο χρόνο και να διώχνουν
τα κακά πνεύματα. Η χρήση

τους συμβόλιζε το τέλος του
χειμώνα, την αναβλάστηση και
την καινούργια ζωή, γι’ αυτό
και τα κλαριά έπρεπε να είναι
καταπράσινα και από φυτά
αειθαλή. Τα κλαριά στολίζονταν
με φρούτα, ξηρούς καρπούς
και νομίσματα, τυλιγμένα σε
χρυσόχαρτο. Οι αναφορές είναι
πολλές: Σε παγανιστικές τελετές
το δέντρο δρύς είχε εξαγνιστικές
ιδιότητες, ενώ σε ένα συριακό
κείμενο που υπάρχει σε
χειρόγραφο στο Βρετανικό
Μουσείο, αναφέρεται ότι σε
έναν ναό που έχτισε το 1512 ο
Αναστάσιος ο Α΄ στα βόρεια της
Συρίας, υπήρχαν δυο μεγάλα
ορειχάλκινα δέντρα. Προϋπήρχε
όμως και στο Βυζάντιο από
τον 6ο αιώνα. Στην Βαυαρία,
οι ξυλοκόποι, για να τιμήσουν
τα έλατα που τους παρείχαν τα
προς το ζην, τα στόλιζαν. Όπως
λέγεται, πρώτοι οι Γερμανοί
ξεκίνησαν να βάζουν τα δέντρα
μέσα στα σπίτια τους. Ένας
μύθος λέει ότι μια οικογένεια
δέχτηκε την παραμονή των
Χριστουγέννων ένα μικρό
ταλαιπωρημένο αγόρι στο σπίτι
της. Το επόμενο πρωί, το αγόρι
είχε μεταμορφωθεί στον μικρό
Χριστό και πρόσφερε στην
οικογένεια σαν δώρο ένα κλαδί
ελάτου.

Το Χριστουγεννιάτικο
δέντρο ως σύμβολο
Ο Άγγλος ιερομόναχος
Άγιος Βονιφάτιος ήταν
αυτός που καθιέρωσε το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο ως
σύμβολο τον 8ο αιώνα μ.Χ.
Σύμφωνα με την παράδοση για
να εξαλείψει την ιερότητα που
απέδιδαν οι ειδωλολάτρες στη
δρυ, έβαλε στη θέση του το
έλατο σαν σύμβολο χριστιανικό
και ειδικότερα σαν σύμβολο των
Χριστουγέννων.
Η παράδοση θέλει το ιδρυτή
του Προτεσταντισμού Μαρτίνο
Λούθηρο να είναι αυτός ο
οποίος καθιέρωσε το στόλισμα
του Χριστουγεννιάτικου δέντρου
ενώ το 1882 στην Νέα Υόρκη
στολίστηκε το πρώτο ηλεκτρικά
φωτισμένο Χριστουγεννιάτικο
δέντρο από ένα συνάδελφο του
Τόμας Έντισον.
Φυσικά, στο πέρασμα των
αιώνων, το νόημα του
χριστουγεννιάτικου δέντρου
πήρε αναρίθμητες μορφές.
Κι αρχικά, για να συμβολίσει
την ευτυχία που κρύβει για
τον άνθρωπο η γέννηση του

Ο Τσαρλς Ντίκενς για την
Αγγλία, ο συγγραφέας εκείνης
της εποχής, φρόντισε να
ξαναπάρουν τα Χριστούγεννα
την παλιά χαρούμενη
γιορταστική μορφή τους,
όσο κανένας άλλος. Κι αν
σήμερα σ’ ολόκληρο τον
κόσμο το χριστουγεννιάτικο
δέντρο θυμίζει αυτή τη μέρα,
αυτό σίγουρα οφείλεται στον
Ντίκενς, που σε διάφορα έργα
του και πιο πολύ ακόμα στις
χριστουγεννιάτικες ιστορίες
του, το προβάλλει σαν βασικό
χριστουγεννιάτικο σύμβολο.
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο
σήμερα αποτελεί καταναλωτικό
αγαθό. Εκείνος που πρώτος
ασχολήθηκε με το εμπόριο
χριστουγεννιάτικων δέντρων
ήταν ο Αμερικανός Μαρκ Καρ
που το 1851 πούλησε στην
Νέα Υόρκη δέντρα που είχε
κόψει από κτήμα του στην
Πενσιλβανία..Κάθε χρόνο
υπολογίζεται ότι στολίζονται 72
εκατομμύρια χριστουγεννιάτικα
δέντρα, από τα οποία τα 35 εκατ.
είναι φυσικά και τα 37 εκατ.
ψεύτικα. Το μεγαλύτερο φυσικό
χριστουγεννιάτικο δέντρο είχε
ύψος 67,36 μ. Στολίστηκε το
1950 στο Σιάτλ στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής

Το Χριστουγεννιάτικο
δέντρο στην Ελλάδα
Το έθιμο του Χριστουγεννιάτικου δέντρου το έφεραν
στην χώρα μας οι Βαυαροί
και στην Ελλάδα για πρώτη
φορά στολίστηκε δέντρο στα
Ανάκτορα του Όθωνα το
1833,και από τότε συνηθίζεται
να προτιμάται αντί του
νησιώτικου καθιερωμένου
καραβιού.
Πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην
Ελλάδα ήταν το παραδοσιακό
Χριστόξυλο ή Δωδεκαμερίτης
ή Σκαρκάνζαλος κυρίως στα
χωριά της Βορείου Ελλάδος.
Κάθε Χριστούγεννα έβαζαν ένα
μεγάλο κούτσουρο από άγρια
κερασιά, πεύκο ή ελιά στο
τζάκι όπου θα έκαιγε για όλο το
12ήμερο των γιορτών από τα
Χριστούγεννα ως τα Φώτα.
Σύμφωνα με την παράδοση
φέρνει καλοτυχία και κυρίως
προστατεύει το σπίτι από τους
καλικάντζαρους που μπαίνουν
από τις καμινάδες και κλέβουν ή
κάνουν ζημιές στο νοικοκυριό.

ELENI’S

RESTAURANT

33262 1st Avenue Mission B.C. V2V 1G6
Tel:604-826-4430
Ο ιδιοκτήτης Νίκος Αποστολόπουλος, η οικογένειά του
και το προσωπικό εύχονται στους πελάτες, φίλους
και σ’ όλη την ομογένεια:

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ΧΡΟΝΟ 2011

25 Γνώμη

Η λέξη της εβδομάδας:
Η πέρδικα.

Επιστ. ονομ: Alectoris graeca
(αλεκτορίς, η ελληνική)
γράφει ο Γιώργος Δαμιανός
(24grammata.com)
Γλωσσικά
Το πανέμορφο τούτο πτηνό έχει
ένα αρκετά «δύσοσμο» όνομα.
Κατά το λεξικό του Μπαμπινιώτη,
η λέξη πέρδικα παράγεται από το
το ρ. πέρδομαι (: πορδίζω, βδέω >
βδελυρός), λόγω του θορύβου που
προκαλούν τα φτερά της. Η ερμηνεία
της λέξης μπορεί να είναι “δύσοσμη”
ο λαός μας, όμως, εδώ και χιλιάδες
χρόνια, την αναφέρει στο λόγο
του, είτε επειδή θέλει να αναφερθεί
στην όμορφη γυναίκα : «καλώς
την να την πέρδικα, που περπατάει
λεβέντικα» ή την «περδικόστηθη»,
είτε επειδή αναφέρεται στην καλή
υγεία: «σε δυο μέρες θα είσαι
περδίκι», είτε αναφέρεται στο
θάρρος του ανθρώπου: «το λέει η
περδικούλα του». Από τα Ελληνικά
προέρχεται και η επιστημονική της
ονομασία “alectoris graeca”, ενώ
στις περισσότερες γλώσσες φέρει
τον προσδιορισμό “graeca” (: η
ελληνική). Στα Ιταλικά ονομάζεται:
cutornice, στα Αγγλικά: rock patridge, στα Γαλλικά: perdix bertavella, στα Γερμανικά: alpensteinhuhn, στα Ισπανικά: perdiz
grieca, στα Ολλανδικά: europese
steenpatrijz. Στα Ελληνικα, η
αλεκτορίς, η ελληνική, αποκαλείται
και ορεινή πέρδικα ή πέρδικα του
βουνού ή μπαρταβέλλα, ή βουνίσια
ή πετροπέρδικα. Οι Έλληνες είχαν,
πάντα, μία ιδιαίτερη σχέση με το
πτηνό, γι αυτό έδιναν το όνομα
«Πέρδικα» στα χωριά τους (Αίγινα,
Άρτα,
Ιωάννινα,
Θεσπρωτία).
Απαντάται, ακόμα, ως όνομα χωριού
το «Περδικόβρυση» (στην Αρκαδία,
στη Φθιώτιδα, στη Μεσσηνία,
στην Αιτωλοακαρνανία), αλλά και
«Περδικόρραχη» (στην Άρτα),
καθώς και «Περδικορράχη» (στα
Τρίκαλα).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Η Νικη Αστον στο Βανκουβερ και στη Βικτωρια»
Η Νικη Αστον, η Ελληνο-Καναδη Ομοσπονδιακη Βουλευτης του Τσωρτσιλ
στη Μανιτομπα, εχει βαλει υποψηφιοτητα για Αρχηγος του New Democratic Party (NDP). Η Νικη ήταν στο Βανκουβερ και στη Βικτορια μεχρι την
Τεταρτη, 16 Νοεμβριου.
Η Νικη εχει εκλεχτει Βουλευτης δυο συνεχομενες φορες και ειχε ασχοληθει
με την πολιτικη πριν εκλεγει. Ως Βουλευτης εχει επανελλειμενα υποστηριξει
θεματα που αφορουν τους Ελληνες του Καναδα.
Η Νικη ειναι περηφανη για την Ελληνικη καταγωγη της και μιλαει απταιστα
Ελληνικα, που ειναι η μητρικη της γλωσσα. Εκτος απο Ελληνικα, η Νικη
μιλαει Αγγλικα, Γαλλικα και Ισπανικα και εχει σπουδασει αλλες τεσσερεις
γλωσσες.
Η Νικη ειναι ενεργο μελος της Ελληνικης Κοινοτητας της Μανιτομπα
. Η Νικη ηταν δασκαλα στο Ελληνικο Σχολειο στο Γουινιπεγκ, μελος
της Οργανωσης των Maids of Athena, οργανωτρια και πρωτη Προεδρος
του Ελληνικου Φοιτητικου Συλλογου της Μανιτομπα, οργανωτρια των
εκδηλωσεων ΑΘΗΝΑ 2004 στο Γουινιπεγκ και αντιπροσωπος του ΣΑΕ.
Στους Ολυμπιακους Αγωνες της Αθηνας το 2004, η Νικη ηταν εθελοντρια
με την Ομαδα της Κινας.
Ο μητερα της ειναι απο την Αλεχανδρουπολη και ο πατερας της Στηβ
Αστον, Υπουργος της Κυβερνησης της Μανιτομπα ειναι ο Προεδρος της
Καναδικης Επιτροπης για την Επιστροφη των Μαρμαρων του Παρθενωνα.
Η Νικη Αστον ζητα την υποστηριξη ολων των Ελληνο-Καναδων για την
εκλογη της ως αρχηγος για μια Νεα Πολιτικη στον Καναδα.

Για να ερθετε σε επαφη με την Νικη, τηλεφωνηστε στον αριθμο
613-878-8602.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου
στο 24grammata.com κλικ εδώ
...Αναφορές στη Λόγια και Δημοτική
ποίηση: Μάνη, Κύπρο, Ρούμελη,
Θεσσαλία, Κρήτη).

TANIA OIKONOMOY
604-264-6633

2105 West 38th Avenue, Vancouver, B.C. V6M 1R8

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Tel:604-263-1911 (24 Hours) FAX:604-266-3514

Η Τάνια Οικονόμου εύχεται στους αξιότιμους πελάτες της
συγγενείς, φίλους και σ’ όλη την ομογένεια

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2012

Ο Νίκος Μεσοτοπίτης και η οικογένειά του
εύχεται
στους συγγενείς, φίλους και σε όλη
την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Αναφορές στα αρχαία κείμενα
Σύμφωνα με την παράδοση της
αρχαιότητας, η πέρδικα ήταν μια
ψυχρή και αναίσθητη γυναίκα.
Μια μέρα, όπως κάθονταν δίπλα
σε ένα πουρνάρι, είδε το μυθικό
Δαίδαλο την στιγμή που έθαβε τον
άμοιρο γιο του, τον Ίκαρο. Αντί να
λυπηθεί για το δυστύχημα αυτό,
όπως θα έκανε κάθε συμπονετικός
άνθρωπος, άρχισε να ειρωνεύεται.
Ο Θεός τότε οργίστηκε και την
μεταμόρφωσε σε πουλί. Οι αρχαίοι
Έλληνες την είχαν σε ιδιαίτερη
εκτίμηση και τη θεωρούσαν ως ένα
από τα πιο εκλεπτυσμένα εδέσματα,
που,
μάλλον,
απευθυνόταν
στους
πλούσιους
Αθηναίους.
Χαρακτηριστικό είναι το το δίστιχο
του «Εμπόρου» του Διφίλου (Κoch
II, 550) « Μα τον Δία, για μας δεν
είναι δυνατόν να δούμε την πέρδικα
και τη τσίχλα ούτε στον αέρα να
πετάει» και υπονοεί «πόσο, μάλλον
να τη φάμε». Στην αρχαιότητα
ήταν αρκετά διαδεδομένα τα
περδικοτροφεία με τις οικόσιτες
πέρδικες και γινόταν διάκριση από
τις λιβαδοπέρδικες (ατταγας). Στους
Αχαρνεις, στ. 873, αναφέρεται ότι
«Βοιωτός έμπορος φέρνει ατταγάς
στην αγορά της Αθήνας από την
ορνιθοτρόφο Κωπαΐδα». Αν και
στα αρχαία κείμενα υπάρχουν
αποσπάσματα που επαινούσαν
τους «Αιγύπτιους ατταγάς». Ο
γιατρός Ορειβάσιος προτείνει να
μαγειρεύεται μια μέρα μετά τη
σφαγή για να είναι πιο μαλακό το
κρέας της. Αξιόλογες συνταγές για
τη μαγειρική της πέρδικας παρέχει
και ο Ρωμαίος Απίκιος (di re coquinaria, VI). O Aριστοτέλης και
ο Θεόφραστος υποστήριζαν ότι
η πέρδικα παραλλάζει τη φωνή
της. Γενικά, η πέρδικα εθεωρείτο
πονηρό και πανούργο πτηνό. Γι
αυτό ο Αριστοφάνης αποκαλεί
ως «πέρδικα» κάποιον πανούργο
και δόλιο έμπορο. Ακόμα και ο
σοφιστής Αθήναιος (160 – 230μ.Χ.,
περ.) συμφωνεί για την πανουργία
του πτηνού (Αθην., 388b). Τέλος,
ο Αριστοφάνης (στους Όρνιθες)
χαρακτηρίζει ως “πέρδικες” τους
δειλούς και άτιμους ανθρώπους.Την
πονηριά της πέρδικας εξιστορεί και ο
Αίσωπος σε ένα μύθο του: ...

MACDONALD REALTY (1974)Ltd

TO NEO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜEΝΩΝ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ Β.Κ
Την Κυριακή 5η Δεκεμβρίου 2011, έγιναν οι εκλογές του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου και ψηφίστηκαν οι κάτωθι:
Πρόεδρος: Γιάννης Καπερνέκας
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Κοτσίρης
Γραμματέας: Χρήστος
Παπαγιάννης
Α΄ Ταμίας: Λούκας Ηλίας
Β΄ Ταμίας: Γεώργιος
Παπαθανασίου

Μέλη
Λεωνίδας Λούκας
Γιάννης Ζορώθεος
Στάθης Σιρσίρης
Βασίλης Τσαλαμαντής
Κώστας Τσάμος

GREEK SENIOR CITIZENS
SOCIETY
3634 West Broadway, Vancouver, B.C.
Tel:604-737-8070

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Ελλήνων Ηλικιωμένων της Β.Κ.,
εύχονται στα μέλη, στις οικογένειές τους και
σε όλη την ομογένεια:

2011
2012

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΟ 2012
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Περισσότερα ψάρια, λιγότερη άνοια
1-12-2011
Ακόμα μια μελέτη που δείχνει
ότι η συστηματική κατανάλωση
ψαριού ωφελεί σημαντικά
την μνήμη και την υγεία του
εγκεφάλου, ανακοίνωσαν
αμερικανοί επιστήμονες.
Όπως έδειξε, όσοι τρώνε ψητό
ή βραστό ψάρι τουλάχιστον μία
φορά την εβδομάδα, προάγουν
την υγεία του εγκεφάλου τους.
Στη μελέτη συμμετείχαν 260
εθελοντές, μέσης ηλικίας
71 ετών. Τομογραφίες του
εγκεφάλου τους έδειξαν πως
όσοι έτρωγαν συστηματικά ψάρι
είχαν λιγότερες πιθανότητες
να παρουσιάζουν ενδείξεις
καταστροφής των εγκεφαλικών
κυττάρων στην περιοχή του
εγκεφάλου που σχετίζεται με τη
βραχυχρόνια μνήμη.
Βραχυχρόνια μνήμη είναι λ.χ. να
θυμηθεί κανείς έναν τηλεφωνικό
αριθμό που μόλις του είπαν.
Οι ίδιοι εθελοντές είχαν και
λιγότερες πιθανότητες να
πάσχουν από νόσο Αλτσχάιμερ
ή ήπια νοητική διαταραχή, η
οποία πολλές φορές εξελίσσεται
σε άνοια, δήλωσε ο επικεφαλής
ερευνητής δρ Σάιρους Ρατζί,
από την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίο του Πίτσμπουργκ.
Αρκετές μελέτες έχουν
συσχετίσει την πλούσια σε
ψάρια διατροφή με μειωμένο
κίνδυνο εκδήλωσης Αλτσχάιμερ,
αλλά η παρούσα βασίστηκε σε
απεικονίσεις του εγκεφάλου και
όχι σε τεστ νοητικής λειτουργίας
και έτσι είναι η πρώτη που
τεκμηριώνει άμεση σχέση της
κατανάλωσης ψαριών με την
δομή του εγκεφάλου.
«Το συμπέρασμα είναι
περισσότερο ψάρι, περισσότερη
εγκεφαλική ουσία, λιγότερο
Αλτσχάιμερ», είπε παραστατικά
ο δρ Ρατζί.
Η μελέτη παρουσιάσθηκε
στο ετήσιο συνέδριο της
Ακτινολογικής Εταιρείας της

Βορείου Αμερικής (RSNA).
Από τους 260 εθελοντές, οι 163
έτρωγαν ψάρια από 1 έως 4
φορές την εβδομάδα. Κατά την
έναρξη της μελέτης οι εθελοντές
συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια
για την κατανάλωση ψαριών και
τον τρόπο μαγειρέματος, ενώ
οι απεικονιστικές εξετάσεις του
εγκεφάλου τους έγιναν, κατά
μέσον όρο, 7 χρόνια αργότερα.
Το 47% απ’ όσους σπανίως
έτρωγαν ψάρι, παρουσίασαν
τελικά καταστροφή εγκεφαλικών
κυττάρων και νόσο Αλτσχάιμερ
ή ήπια νοητική διαταραχή.

Το αντίστοιχο ποσοστό
μεταξύ όσων έτρωγαν ψάρι
τουλάχιστον μία φορά την
εβδομάδα ήταν μόλις 3%.
Για την εξαγωγή των
συμπερασμάτων τους οι
ερευνητές έλαβαν υπ’ όψιν
όλους τους παράγοντες
κινδύνου έκπτωσης της μνήμης,
μεταξύ των οποίων την ηλικία,
το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο,
την παχυσαρκία και το επίπεδο
της σωματικής δραστηριότητας.
Το όφελος των ψαριών
αποδίδεται στα ωμέγα-3 λιπαρά
οξέα που περιέχουν – ένα
είδος λίπους που υπάρχει σε
αφθονία στα λιπαρά ψάρια,
όπως το σκουμπρί, η σαρδέλα, ο
σολομός και ο τόνος.

Σαντορίνη, το ομορφότερο
νησί του κόσμου, σύμφωνα
με το BBC
ΤΑ ΝΕΑ: Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2011

Μία ακόμη διεθνή
διάκριση κέρδισε
η Σαντορίνη που
κατατάχθηκε πρώτη
στα ομορφότερα νησιά
του κόσμου από την
ενότητα των ταξιδιών
της ιστοσελίδας του
BBC. Δεύτερο έρχεται
το Μπαλί και ακολουθούν το Κέιπ Μπρίτον, τα νησιά
Μπορακάι και το Γκρέιτ Μπάριερ Ριφ.
«Στη Σαντορίνη αισθάνεσαι όπως σε κανένα άλλο σημείο
της γης. Στο σημείο αυτό, τα πάντα είναι πιο φωτεινά:
Τα άσπρα σπίτια με τις καμάρες τους, η θάλασσα και τα
ηλιοβασιλέματα στην καλντέρα», αναφέρει το BBC στην
ιστοσελίδα του στην ενότητα ταξιδιών, κατατάσσοντας το
φημισμένο κυκλαδίτικό νησί, πρώτο στον κατάλογο των
πέντε ομορφότερων νησιών στον κόσμο.
«Ακόμα και ο πιο απαιτητικός ταξιδιώτης μένει
έκπληκτος από το σουρεαλιστικό τοπίο και τα δραματικά
ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης» σημειώνει το BBC.
Στο κατάλογο των ωραιότερων νησιών του κόσμου
ακολουθούν, μετά τη Σαντορίνη, το Μπαλί στη Ινδονησία,
το Κέιπ Μπρίτον στον Καναδά, τα νησιά Μπορακάι
στις Φιλιππίνες και το Γκρέιτ Μπάριερ Ριφ (ο Μεγάλος
Κορραλιογενής Ύφαλος, που αποτελείται από 900 νησιά)
στην Αυστραλία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σαντορίνη στη διάρκεια
των τελευταίων ετών έχει αποσπάσει δεκάδες διεθνείς
διακρίσεις από διεθνή περιοδικά του τουριστικού χώρου
αλλά και άλλους τουριστικούς οργανισμούς και μέσα
ενημέρωσης που την συγκαταλέγουν σταθερά μεταξύ των
κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών στον κόσμο.
Οι διακρίσεις αυτές έχουν ενισχύσει ακόμη περισσότερο το
τουριστικό ρεύμα προς την Σαντορίνη από κάθε γωνιά του
πλανήτη και έχουν επιμηκύνει σημαντικά την τουριστική
περίοδο.
Σημειώνεται ότι τα πρώτα κρουαζιερόπλοια φθάνουν στο
νησί στα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου και συνεχίζουν με
αμείωτους ρυθμούς μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου.
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ΠΕΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΕΛΕΝΗ (Helen) Gina
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 6 Νοεμβριουν
2011, η ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΕΛΕΝΗ.
Το τρισάγιο έγινε στις 10 Νοεμβρίου 2011
στον καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου
4500 Arbutus St. Η κηδεία της έγινε στην
Ελλάδα.
Στον σύζυγό της Δημήτρη, στα παιδιά
τους Μπόμπη και Ρένα, στην μητέρα της
Παρθένα, στα αδέλφια της Κωνσταντίνο
(Γιώτα), Γιάννη και (Μέη) καθώς και σε όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΑΝΑΥΙΟΤΟΥ HELEN ΕΛΕΝΙ
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 17 Νοεμβρίου
2011. Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. των
Αγίων Νικολάου- Δημητρίου Τρίτη στις 22
Νοεμβρίου 2011. Ο ενταφιασμός της έγινε
στην Κύπρο. Στον σύζυγό της Κιρκ, στην
νύφη της Ελπίδα, στις εγγόνες της Ελενίτσα
και Στυλιάνα, στις αδελφές της, στ’ αδέλφια
της και σ’ όλους τους συγγενείς, ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director: Norman Yates
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GRANDPA J’S
SEASONING

Óôéò Ìðñéæüëåò, óôá ÐïõëåñéêÜ
êáé óôá ØÜñéá.
Äßíåé ìéá áñùìáôéêÞ ãåýóç.
Åßíáé öôéáãìÝíï áðü Ýìðåéñá
åëëçíéêÜ ÷Ýñéá.
Èá ôï âñåßôå óôïõò
áíôéðñïóþðïõò ìáò:

* NEPTUNE FOODS
* PARTHENON FOODS
* MEDITERRANEAN SPECALTY FOODS
* SAPUTO FOOD

Tel: 604-828-7252
4660 Hastings Street, Burnaby, B.C. V5C 2K5

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Φουστέρ: Σοκ η χρονική στιγμή
Θοδωρής Ρούσσος | 7/12/201

Την ώρα που ο Ολυμπιακός πανηγύριζε το 3-1 με
το γκολ του Μοντέστο, η Μαρσέιγ έγραψε το 3-2
στη Γερμανία, αλλάζοντας τα πάντα στον όμιλο.
Ο Νταβίντ Φουστέρ χαρακτήρισε σοκ το χρονικό
διάστημα, στο οποίο έγινε η ανατροπή, αποδίδοντάς
το σε κακή τύχη.
Οσο για το ματς με την Αρσεναλ, ο ισπανός τόνισε
πως οι ερυθρόλευκοι έπαιξαν εξαιρετικά, ενώ
απένειμε τα εύσημα στον κόσμο για την στήριξή
του.
“Παίξαμε εξαιρετικά, ο κόσμος ήταν φανταστικός και μας έσπρωχνε σε όλη τη διάρκεια του
αγώνα. Αυτό που έγινε στη Γερμανία ήταν κακή τύχη. Το χρονικό διάστημα στο οποίο έγινε
ήταν σοκ για εμάς”, δήλωσε ο Φουστέρ.
Στο ίδιο μήκος
κύματος και
οι δηλώσεις
του Μπάλαζ
Μέγερι. “Είμαστε
ικανοποιημένοι από
την προσπάθεια
και το αποτέλεσμα.
Θα συνεχίσουμε με
το ίδιο πάθος στην
Ευρώπη. Είμαστε
απογοητευμένοι
από το αποτέλεσμα
στη Γερμανία”,
δήλωσε ο ούγγρος.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

ÊÅÁÔÁ-ÐÏÕËÅÑÉÊÁ
ΚΡΕΑΤΑ
ÖÑÅÓÊÁ & ÊÁÔÅØÕÃÌÅÍÁ
ÄÉÁÈÅÔÏÕÌÅ ÏËÁ TA ÅÉÄÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí
Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

