1 Γνώμη
VISÉT US AT: www.greekgnomi.com
E-mail: gnomi@shaw.ca

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Second Class Registration No. 40051132

22

OPINION

Years
Edition of Greek Canadian News Agency

E-MAIL : gnomi@shaw.ca
VOL.21, No. 373
Monthly Greek Canadian Newspaper - Ìçíéáßá Åëëçíï-ÊáíáäéêÞ Åöçìåñßäá
Gnome Publications Ltd 4111 Hastings Street, Box 345 Burnaby, B.C. Canada V5C 6I7 TEL:604-435-4580 - E-mail:gnomi@shaw.ca-greekgnomi@gmail.com
GREECE:18 Tsamadou & Tositsa 22 St., Athens Greece 106 83 TEL:0030 210-243-1056 Cell: 6944-511-545 E-mail: opinionbc@gmail.com

AHEPA District #26 Scholarship Presentations an Annual Family Event
AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association) families and friends met for the 24th consecutive year to recognise
deserving students at the Annual AHEPA Family Christmas Dinner and Scholarship Presentation at the Hellenic Community Centre in
Vancouver with a total of $6500.00 being awarded. AHEPA’s commitment to education has been well documented throughout its history.
The AHEPA Scholarship
Committee wishes to sincerely thank the many donors who
contribute to the scholarship
fund and make this event possible. We would like to thank
Mr. Dimitri (Past Canadian
President of AHEPA) and An-

Συνέδριο Αρχηγών Εκκλησιών
Τορόντο στην Ελληνική Ορθόδοξη
Μητρόπολη Τορόντο
7 Νοεμβρίου 2012
Με θέμα «Κοινή κλήση για αγιότητα» έγινε συνέδριο όλων των αρχηγών των χριστιανικών Εκκλησιών
του Τορόντο στην Ιερά Μητρόπολη.

Οι αρχηγοί των χριστιανικών Εκκλησιών Τορόντο που έλαβαν μέρος στο Συνέδριο. Καθήμενοι από
αριστερά Μητροπολίτης Σωτήριος, Καρδινάλλιος Collins και αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος Johnson.
Το πρόγραμμα άρχισε με ειδική ορθόδοξη ακολουθία στον Ι.Ν. του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου.
Συνεχίσθηκε με ομιλία του Μητροπολίτη Σωτηρίου στο θέμα της κλήσης όλων από το Θεό για αγιότητα.
Ακολούθησε συζήτηση για μία ώρα και μετά παρετέθη γεύμα για όλους. Το συνέδριο τελείωσε μετά το
γεύμα. Έλαβαν μέρος πέντε Ρωμαιοκαθολικοί Αρχιερείς, τέσσερις Αγγλικανοί Αρχιερείς, τρεις Ορθόδοξοι
Αρχιερείς και ένδεκα άλλοι αρχηγοί χριστιανικών Εκκλησιών. Εκπροσωπήθηκαν οι κάτωθι εκκλησίες:
Ορθόδοξη Ελληνική, Ρωμαιοκαθολική, Αγγλικανική, Αρμενική, Ευαγγελική, Ινδική, Κοπτική,
Μεθοδιστική, Ουκρανική, Πρεσβυτεριανή, Σλοβακική, Συριακή, Salvation Army, Συμβούλιο Καναδικών
Εκκλησιών.
Η όλη πορεία του συνεδρίου ήταν αρίστη και η συνεργασία όλων πολύ καλή. Ήταν το πρώτο συνέδριο
με συμμετοχή όλων των Αρχηγών των χριστιανικών Εκκλησιών και εκφράστηκε η επιθυμία να γίνεται το
ίδιο συνέδριο κάθε χρόνο.

tonia Bonnis for their generous contribution and Doctor
Kostas Panagiotopoulos who
also made a substantial contribution this year. Thank you
also to the donors of the follow-

(Συνέχεια στη σελιδα 3)
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Letter to the editor
to gnomi

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

It’s time to replace
the Indian Act

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

Dear Editor,

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

Hundreds of thousands First Nations
people live in Canada and they deserve better than to be shackled by
the failed colonial and paternalistic
policies of the Indian Act, which has
helped deny them their rights, fair
share in resources, and fostered mistrust and created systemic barriers to
self-determination and success. First
Nations have been adamant that we
need to move beyond it, yet the government has so far refused to get the
ball rolling.
The Indian Act is more than 136
years old and touches every aspect
of life of First Nations. First Nations
need the approval of the Minister to
pass bylaws. It puts so much red tape
around economic development that it
often doesn’t happen. The Act is so
intrusive on reserve residents’ lives
that they cannot even write a will
without the minister’s approval.
Yet, as Prime Minister Stephen
Harper has rightly said, the Act has
deep roots and cannot simply be
abolished. For decades governments
of all stripes have allowed this problem to fester.
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Now all parties have a chance to
take real leadership on the problem.
I have a motion before the House
of Commons compelling the federal government to work with First
Nations on a nation-to-nation basis
on a plan to replace the Indian Act
with modern agreements based on
rights, responsibilities of the Crown,
and the original Treaty relationship.
With a deadline and a process, we
can finally begin to resolve the many
long-standing economic and social
inequities that plague First Nations
communities in Canada.
Yet the Conservatives said they
would vote against this progress by
opposing the motion. They say they
want to change the status quo, but
once again, this is just words.
We cannot continue to put this off.
Please tell the Conservatives to vote
for change.
Yours sincerely,

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ
....... 9.1.1

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1
ÅËËÇÍÉÊÏ ÐÑÏÎÅÍÅÉÏ....681-1381
www.vancouver.grconsulate.ca
Ùñåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôï êïéíü:
09:00 ð.ì. Ýùò 1:00 ì.ì.

Canadian Western Bank.....604-732-4262
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Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.
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Bob Rae
Leader of the Liberal Party of
Canada

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
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AHEPA District #26 Scholarship Presentations an Annual Family Event

working, curious, enthusiastic
student who completes each task
with high precision, an excellent
team member with high communicational abilities.” What a compliment George! Well done!

(Συνέχεια από σελίδα 1)
ing scholarships who have generously donated for a number of
years: The Gus Bonnis Memorial
Scholarship, The Eleni and Yianni Daroukakis Memorial Schol
arship and The Mesotopitis Family Scholarship. Yearly the Dis-

Phi Fraternity, BC Chapter and
also participated in a variety of
philanthropic and charity events.
George has spent time as a research assistant in the Department of Mechanical Engineer-

ALEXANDER NIKETAS:
Alex is currently enrolled at the
Gustavson School of Business
at the University of Victoria. He
graduated from Victoria High
School with honours, where he
was part of both the graduation
and leadership committees. He
has been very active in the Greek
community and has continually
volunteered at various events.
Outside the Greek community
he volunteers all year round as a
coach to Little League baseball
All-Star teams and has attended
the Greater Victoria Police Academy. He has played on the British Columbia baseball team and
played in the British Columbia
Premier Baseball League, where
his team won many titles. He
is also planning on participating in the 2013 AHEPA Journey

Above:Bernadette Falias & Dist. Governor Paul Michael

trict honours a past member and
this year Brother Dimo Nikolas
was honoured with the Dimo
Nikolas Memorial Scholarship.
Brother Dimo held a variety of
positions at both the Chapter and
District level and contributed a
countless number of hours of his
time to the organization, to the
churches and to the community.
On hand to present the scholarship were his wife Eleni, his
daughter Despina and his godson
Dimitri Zambos.
The newly appointed General
Consul of Greece Mr. Ilias
Kremmidas was also in attendance and spoke of the importance of Helenism and Education ( the H and E of AHEPA)
for Greeks out of Greece and the
importance of organizations such
as AHEPA.
Please allow me to introduce you
to the scholarship recipients who
qualified by meeting the criteria as stated on the application
forms. Our goal is to recognise
students who are outstanding academically but also take an active
role in their school community as
well as the community at large.
Please join me now in recognising this year’s worthy recipients.
STEVIA HATZIKIRIAKOS:
Stevia graduated from Southridge School in Surrey where
she was an active member of the
Grad Committee. She was an
active youth leader of the Summer Camp program and active
member of her Art class. Her art
projects were represented at the
“Art Wall” project at the White
Rock Museum, in the Peace Arch
Newspaper and in the Southridge
Spirit Magazine. Stevia is presently attending the University of
British Columbia and is also a
member of the Maids of Athena
a junior order of the AHEPA organisation. Cogratulations Stevia!
GEORGE HATZIKIRIAKOS:
George is presently an undergraduate student in his 4th year
in the Department of Mechanical Engineering at the University
of British Columbia where he
has managed to maintain an A-,
B+ average academically. While
maintaining high academic accomplishments, George participated actively in a variety of
sports in the Alpha Delta

ing and to quote his professor: “
George is a self-motivated, hard-

(Συνέχεια στη σελιδες 12 &17)
General Consul of Greece Ilias Kremmidas
presents the Ahepa award to student Stevia Hatzikiriakos
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Ένας Έλληνας ανάμεσα στους 40
καλύτερους νέους επιστήμονες
στην Αμερική
Πρόκειται για έναν ξεχωριστό
άνθρωπο αλλά και κυρίως για
έναν σπουδαίο επιστήμονα που
διαπρέπει στην άλλη άκρη της
γης, στις ΗΠΑ.
Το όνομά του τις τελευταίες
ημέρες έχει γραφεί στα
μεγαλύτερα περιοδικά
επιστημονικού ενδιαφέροντος
του κόσμου καθώς ανακάλυψε
μία καινούργια μέθοδο
θεραπείας του διαβήτη
τύπου 1 (διαβήτης γενετικής
προδιάθεσης), και θα μπορούσε
να ανατρέψει τη θεραπευτική
μέθοδο ινσουλίνης στους
πάσχοντες που είναι κυρίως
παιδιά.
Ανοίγοντας νέες ελπιδοφόρες
προοπτικές για την
αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση και άλλων
αυτοάνοσων νόσων, έκανε
επιστημονική ομάδα στη Νέα
Υόρκη με επικεφαλή τον ίδιο.
Ο ίδιος είχε πει:«πρόκειται για
μια ριζοσπαστική ανακάλυψη
που αλλάζει τα δεδομένα, και
θα μπορούσε να ανατρέψει τη
θεραπευτική μέθοδο χορήγησης
ινσουλίνης στους πάσχοντες πού
είναι κυρίως παιδιά».
Ο συμπατριώτης μας
επιστήμονας είναι διευθυντής
του τμήματος Ανοσολογίας και
Φλεγμονωδών Ασθενειών στην
Regeneron Pharmaceuticals
και επίτιμος καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Rockefeller της
Νέας Υόρκης, ενώ προηγήθηκαν
σπουδές, μελέτες, δημοσιεύσεις
και έρευνές του σε άλλα
πανεπιστημιακά (Institut Pasteur) και νοσοκομειακά κέντρα
στην Γαλλία και στις ΗΠΑ.
Ο Δημήτρης Σκόκος είχε
την τύχη να συνεργαστεί με
σπουδαίους επιστήμονες μεταξύ
των οποίων και ο νομπελίστας
μέντοράς του, Ρ.Μ. Στάινμαν,
ο οποίος βραβεύτηκε με το
Νόμπελ Ιατρικής τον Οκτώβριο
του 2011.
Σε μία από τις συζητήσεις
που είχε μαζί του, τον είχε
συμβουλεύσει: «Κάνε οτιδήποτε
είναι απαραίτητο, ώστε να
κατανοήσεις την αρχική σου

επιστημονική παρατήρηση.
Ποτέ μην ακούς ανθρώπους
που δεν έχουν φαντασία.
Απλά προσπάθησε ακόμα πιο
σκληρά».
Ο διευθυντής του Τμήματος
Ανοσολογίας και Φλεγμονωδών
Ασθενειών στο Regeneron
Pharmaceuticals και επίτιμος
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Rockefeller της Νέας Υόρκης
που πρόσφατα επελέγη
ανάμεσα στους 40 καλύτερους
επιστήμονες κάτω των 40
ετών στην Αμερική, όντας ο
μόνος Έλληνας, μίλησε στην
κυριακάτικη «Real News» για
τα επιτεύγματά του.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε
μια έρευνά σας, η οποία θα
μπορούσε να ανατρέψει τη
θεραπευτική μέθοδο χορήγησης
ινσουλίνης σε ασθενείς με
διαβήτη τύπου 1.
«Με την ερευνητική μου ομάδα
κάναμε ένα πολύ σημαντικό
βήμα για τη θεραπεία του
διαβήτη τύπου 1, ανοίγοντας
νέες ελπιδοφόρες προοπτικές
για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση και άλλων
αυτοάνοσων νόσων (σκλήρυνση
κατά πλάκας, αρθρίτιδα κ.λ.π.).
Η συγκεκριμένη ανακάλυψη
αλλάζει τα δεδομένα και
πραγματικά θα μπορούσε να
ανατρέψει τη θεραπευτική
μέθοδο χορήγησης ινσουλίνης
στους πάσχοντες, που είναι
κυρίως παιδιά. Η μέχρι τώρα
και προς το παρόν μοναδική
αντιμετώπιση του διαβήτη είναι
η χορήγηση ινσουλίνης, με
αποτέλεσμα οι πάσχοντες να
αναγκάζονται να κάνουν από
δύο έως και πέντε ενέσεις την
ημέρα, αλλοιώνοντας σημαντικά
την ποιότητα ζωής τους.
Τα τελευταία 10 με 15
χρόνια υπήρξαν πολλές
αξιόλογες μελέτες, που
δυστυχώς δεν έδωσαν τα
θεμιτά αποτελέσματα. Αυτό
που εμείς προσπαθήσαμε
να πραγματοποιήσουμε
στο εργαστήριο, ήταν να
ανακαλύψουμε νέες μεθόδους

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
για να επανεκκινήσουμε
το ανοσοποιητικό σύστημα
του οργανισμού που έχει
απορρυθμιστεί.
Ανακαλύψαμε μια καινούργια
ιδιότητα ενός αντισώματος που
προκαλεί τον πολλαπλασιασμό
των δενδριτικών κυττάρων,
τα οποία έχουν την ικανότητα
να ενορχηστρώσουν την
ανοσοποιητική απάντηση.
Η αύξηση των δενδριτικών
κυττάρων έχει ως αποτέλεσμα
την ενεργοποίηση των
ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων Τ,
που εμποδίζουν την εξάπλωση
της νόσου- στην προκειμένη
περίπτωση, προστατεύουν τα
κύτταρα του παγκρέατος».
Η Ελλάδα παρέχει τα εχέγγυα
για τους Έλληνες επιστήμονες
που θέλουν να ασχοληθούν με
την έρευνα;
«Η χώρα μας διαθέτει πλειάδα
κορυφαίων επιστημόνων που
μπορούν να δημιουργήσουν την
υποδοχή και τις προϋποθέσεις
για την ανάπτυξη σημαντικών
ερευνών. Αν γίνει μια σοβαρή
επένδυση στην παιδεία, την
επιστήμη και την υγεία, τότε θα
γίνει και επένδυση στο μέλλον
της χώρας μας».
Εξετάζετε το ενδεχόμενο να
επιστρέψετε στην Ελλάδα;
«Υπάρχει η αγάπη για τη χώρα
μου και την οικογένειά μου,
δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν
η κατάλληλη υποδομή, οι
συνθήκες και, κυρίως, η θέληση
για επιστημονική έρευνα.
Εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα,
πραγματικά πιο πολύ μπορώ
να βοηθήσω από εκεί που
βρίσκομαι, παρά αν εργαζόμουν
στην Ελλάδα».

ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Στην εκκλησία των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου στο Ανατολικό
Βανκούβερ, την παραμονή του Αγίου Νικολάου τελέσθηκε
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, όπου έλαβαν μέρος οι ιερείς του
Βανκούβερ και ιερείς Ορθόδοξοι άλλων εκκλησιών.
Την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 τελέσθηκε Όρθρος και Πανηγυρική
Θεία Λειτουργία, όπου παρευρέθηκε ο νέος Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδος στο Βανκούβερ κ. Ηλίας Κρεμμύδας και ο Προξενικός
Λιμενάρχης κ. Αντώνιος Μάζης οι οποίοι παρακάθησαν και στο
γεύμα που παραχώρησε η Κοινότητα, και κατά το οποίο ο Πρόεδρος
της Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ σύστησε σε όσους
παρευρέθηκαν στο γεύμα τον Γενικό Πρόξενο κ. Ηλία Κρεμμύδα.
ΜΕΡIΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

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

O Γιάννης Πανάγος, εύχεται στους πελάτες του Καλά
Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 2013
Meeting your individual, business and
family needs at every stage of your life.
Whether your goals are protecting the value of an
estate, buying a new home, paying for an education
or enjoying retirement, I can help.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2013

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

Call today. (604) 732-1508, ext. 299
John Panago, B.A. Econ.
Financial Security Advisor
600 – 1508 West Broadway
Vancouver, BC V6J 1W8
cell: (604) 781-7617
Freedom 55 Financial and design are trademarks of London Life Insurance Company.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΤΗ:«Από την Χούντα
των Συνταγματαρχών…στην«Χούντα» των
Μνημονίων…»
Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012
Κάθε 17 Νοέμβρη μου έρχονται στο μυαλό μνήμες από σχολικές γιορτές ποιήματα του
Ρίτσου,τραγούδια του Θεοδωράκη,του Λοΐζου και ένα σύνθημα «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»…
αυτά ως παιδί μου φαινόταν μνήμες του αγώνα μιας γενιάς για υψηλά ιδανικά,για Δημοκρατία και
Ελευθερία…τώρα ως φοιτητής του Πολυτεχνείου αναρωτιέμαι πως κάποιοι από τους εκπροσώπους
αυτής της γενιάς που σήμερα κυβερνάνε τον τόπο μας κάποτε μάχονταν σθεναρά και γενναία κατά
της Χούντας των Συνταγματαρχών και τώρα επιβάλλουν την «Χούντα» των Τραπεζιτών…
Οξύμωρο ακούγεται από την Χούντα των Συνταγματαρχών στην «Χούντα» των Μνημονίων!Νέοι
που κάποτε αγωνίστηκαν για ιδέες και αξίες τώρα οι ίδιοι να τις αλλοτριώνουν!Κάποτε φώναζαν
ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και τώρα μου παίρνουν το ψωμί,μου ισοπεδώνουν την παιδεία,μου
στερούν την ελευθερία.Μου περνάνε «θηλιές» στο λαιμό…Μνημόνιο I,Μνημόνιο II,Μνημόνιο
III…με θέλουν είλωτα,αμαθή,επαίτη όσων δικαιούμαι…με θέλουν με σκυμμένο το κεφάλι…Αυτή
είναι η απογοητευτική αλήθεια…η 17η Νοεμβρίου το σύμβολο της αντίστασης απέναντι στους
«καταστροφείς» των αξιών αμαυρώθηκε από τα ίδια τα παιδιά της!Πάλεψαν για το Σύνταγμα και
τώρα το καταστρατηγούν…και ποιος;Η γενιά του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ!
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Αυτοί όμως τότε ξεσηκώθηκαν στην επταετή Δικτατορία εμείς οι σύγχρονοι γιατί δεν ξεσηκωνόμαστε
στην νέα Δικτατορία;Θυμάμαι ένα στοίχο του Ρίτσου «Πάνω απ’ τα τανκς,μέσα στους σκόρπιους
πυροβολισμούς πώς μπορείτε λοιπόν να κοιμάστε;…Μα οι Έλληνες τώρα κοιμούνται…η 17η
Νοέμβρη η επέτειος ενός αγώνα για Ελευθερία και Δημοκρατία έμεινε σε τραγούδια και ποιήματα μα
στην πράξη η 17η Νοέμβρη στο σήμερα μοιάζει ανέφικτη…
«Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων…»άρθρο 120 του
Συντάγματος…που έχουν πάει όμως οι Έλληνες;Εδώ είναι οι Έλληνες…αλλά έχουν σκύψει το
κεφάλι…κάθονται στους καναπέδες τους ποιος έχει όρεξη τώρα για αγώνες «μια χαρά είμαι εδώ
στην βόλεψή μου» λένε…ώρες-ώρες σκέφτομαι αν δεν πάρει φωτιά ο καναπές μας εκεί θα μείνουμε
και θα στέκουμε παρατηρητές και ας καίγεται η κοινωνία όλη...ΦΕΥ ο ωχαδερφισμός της εποχής
μας…η «κοπαδοποίηση»,το βόλεμα,οι αλλοτριωμένες αξίες που μας κληροδότησε η γενιά του
Πολυτεχνείου…αυτοί όμως αγωνίστηκαν…ΕΜΕΙΣ;Τι κάνουμε εμείς;
Μπορεί κάποιοι να το καπηλεύτηκαν και εν ονόματι του να έστησαν μια Ελλάδα σε σαθρά θεμέλια
αλλά κάποιοι δώσανε το αίμα τους γι’αυτό…Γιατί το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ζει και θα ζει για όσους
ξέρουν να αγωνίζονται!
Τα τελευταία δύο χρόνια την 17η Νοέμβρη σκέφτομαι…μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα νέο
«ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» στην γενιά του «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ»;
Γιατί αν τώρα η γενιά του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ είναι υπόλογη σε εμάς για τα λάθη της, εμείς θα είμαστε
υπόλογοι στις γενιές που ακολουθούν για την συνενοχή μας που δεν βρήκαμε το θάρρος να κάνουμε
το δικό μας «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ»…!!!

Tel: 604-568-3994

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου
Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver,
εύχονται στα μέλη, στις οικογένειές τους, στους δωρητές και
υποστηριχτές του συλλόγου και σε όλους τους ομογενείς
μας

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ
ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

13
10

6 Γνώμη

Πικάντικες
μεταμορφώσεις
υλικών
Σπανάκι σουφλέ με τυριά,
λιαστή ντομάτα και κρούστα
Υλικά
4 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες
4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
700 γραμμ. σπανάκι πλυμένο,
στραγγισμένο και χοντροκομμένο
1 φλιτζ. φρέσκο γάλα
1 κεσεδάκι τυρί κρέμα με γέμιση σκόρδο
1 φλιτζ. τρίμματα ροκφόρ
6 λιαστές ντομάτες ψιλοκομμένες και
στραγγισμένες
1 φλιτζ. γραβιέρα τριμμένη
1 φλιτζ. κασέρι τριμμένο
1 πακέτο αλμυρά κράκερ
Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
1. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι
ή πλασοτέ κατσαρόλα. Προσθέτουμε τα
κρεμμύδια (ξερό και φρέσκο). Τα αφήνουμε
να μαραθούν για 4΄-5΄ ανακατεύοντας.
2. Προσθέτουμε το σπανάκι και ανακατεύουμε
για 4΄-5΄ να πέσει ο όγκος του. Προσθέτουμε
το γάλα, το τυρί κρέμα και το ροκφόρ.
Τρίβουμε μπόλικο πιπέρι. Αφήνουμε να πάρει
βράση.
3. Βουτυρώνουμε καλά ένα μικρό πυρίμαχο
σκεύος. Αδειάζουμε σε αυτό το αραιό μείγμα.
Προσθέτουμε τη λιαστή ντομάτα.
4. Πασπαλίζουμε με τα τριμμένα τυριά και
τέλος τρίβουμε σε ψηλά κομμάτια τα κράκερ
στην επιφάνεια.
5. Ψήνουμε για 30΄ στους 200 C, να λιώσουν
τα τυριά και να ροδίσει η επιφάνεια. Όσο είναι
ζεστό σερβίρεται με κουτάλι (είναι αραιό).
Όταν παγώσει κόβεται σε αφράτα κομμάτια.

Κοτόπουλο γεμιστό με κάστανα
Σοτάρουμε 1 μεγάλο ψιλοκομμένο κρεμμύδι σε 2 κουτ. σούπας
βούτυρο, προσθέτουμε 250 γρ. κιμά (χοιρινό και μοσχαρίσιο), 1
σκελίδα σκόρδο λιωμένο, ½ κουτ. γλυκού μπαχάρι και σοτάρουμε
μέχρι να ροδίσει.

1
Μελιτζανοσαλάτα:
Η
βάση είναι απλή: Ψήνουμε τις
μελιτζάνες στον φούρνο μέχρι
να «κάτσει» το επάνω μέρος
τους. Βγάζουμε την ψίχα με
κουτάλι και την αναμειγνύουμε
με δεκάδες πιθανά υλικά,
όπως ξίδι, κρεμμύδι, σκόρδο,
σουσάμι,
ταχίνι,
γιαούρτι,
φρέσκα μυρωδικά, μουστάρδα,
μαγιονέζα ΄ή ό,τι άλλο μπορεί να
έχουμε στο ψυγείο ΄ή μας φανεί
ενδιαφέρον εκείνη τη στιγμή.
2 Πιπεροσασαλάτα : Γίνεται
με κόκκινες, πράσινες ή κίτρινες
πιπεριές, καυτερές ή μη, τις
οποίες ψήνουμε στον φούρνο
μέχρι να καεί η φλούδα τους, τις
βάζουμε σε χαρτοσακούλα για
15 λεπτά, μετά αφαιρούμε τη
φλούδα και τα σπόρια τους και
τις σερβίρουμε με ξίδι απλό ή με
μπαλσάμικο και ελαιόλαδο.
3 Ταραμοσαλάτα: Ολοι ξέρουμε
τη συνταγή. Μπορούμε να
παίξουμε εύκολα με τη βάση της
και αντί για ψωμί ή πατάτα να
χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο
λαχανικό, όπως η σελινόριζα, οι
αγκινάρες ή τα γογγύλια.
4
Ραπανοσαλάτα:
Τα
ραπανάκια μάς δημιουργούν
πάντα μια κάποια αμηχανία.
Αν τα βράσουμε ελαφρώς, τα
αναμείξουμε με λίγη αντζούγια,
κάππαρη, βούτυρο και τα
σερβίρουμε με αρκετό λεμόνι,
θα μας δώσουν ένα εντυπωσιακό
αποτέλεσμα.
5 Τυροκαυτερή: Χτυπάμε τυρί
φέτα μαζί με καυτερή πιπεριά. Αν
θέλουμε να την παραλλάξουμε
λίγο, μπορούμε να αναμείξουμε
διαφορετικά τυριά ή και λίγο
αλλαντικό (π.χ. παστουρμά).
6 Τζατζίκι: Δεν υπαρχει κανενας
λογος να το «πειράξουμε», εκτος
αν θέλουμε να μετριασουμε την
έντονη μυρωδιά του. Σε αυτήν
την περιπτωση, μπορούμε να
αντικαταστήσουμε
το
ωμό
σκόρδο με ψημένο στον φούρνο,
να του προσθέσουμε ξηρούς
καρπούς ΄ή ακόμη και σταφίδες.

Τυροκροκέτες
με κρύα σάλτσα
ντομάτας
Υλικά

Κοτόπουλο γεμιστό με κάστανα
Σβήνουμε με 1 ποτηράκι λευκό κρασί, προσθέτουμε 1 φλιτζάνι
του καφέ ρύζι, αλατοπίπερο και λίγο νερό και σιγοψήνουμε μέχρι
να μαλακώσει. Προσθέτουμε μισό μήλο σε κυβάκια, 1 φλιτζάνι
βρασμένα και ψιλοκομμένα κάστανα, το ξύσμα από 1 πορτοκάλι
και ½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο.
Αλατοπιπερώνουμε 1 κοτόπουλο (2½ κιλών περίπου) και το
γεμίζουμε με το μείγμα που ετοιμάσαμε. Κλείνουμε το άνοιγμα της
κοιλιάς.
Το τοποθετούμε σε ταψί, απλώνουμε ολόγυρα 3 κιλά πατάτες
κυδωνάτες, 1 φλιτζάνι βρασμένα κάστανα καθαρισμένα,
περιχύνουμε με 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού,
τον χυμό 2 λεμονιών, αλατοπιπερώνουμε και ψήνουμε σε ζεστό
φούρνο στους 180°C για 2 ώρες περίπου.

1 φλιτζ. γραβιέρα τριμμένη
1 φλιτζ. κεφαλοτύρι τριμμένο
½ φλιτζ. κασέρι
2 κ.σ. δυόσμο ψιλοκομμένο
1 κ.σ. άνηθο
2 μεγάλα αυγά χτυπημένα
2/3 φλιτζ. αλεύρι που φουσκώνει
μόνο του
Πιπέρι
1 φλιτζ. αλεύρι (για όλες τις
χρήσεις) για το πανάρισμα
Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
Εκτέλεση
1. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τα
τυριά, τα μυρωδικά, τα αυγά και
το πιπέρι. Προσθέτουμε λίγο λίγο
το αλεύρι μέχρι να σχηματιστεί μία
ζύμη που να πλάθεται εύκολα (σαν
κεφτεδάκια).
2. Σε άλλο μπολ βάζουμε το 1
φλιτζ. αλεύρι (για όλες τις χρήσεις).
Παίρνουμε κουταλιές από το μείγμα
και τις πανάρουμε στο αλεύρι. Μόλις
πανάρουμε όλες τις κροκέτες, τις
ροδίζουμε για λίγα λεπτά από κάθε
πλευρά στο τηγάνι, μέχρι να πάρουν
ένα χρυσό χρώμα. Τοποθετούμε
τις τυροκροκέτες σε απορροφητικό
χαρτί. Τις σερβίρουμε ζεστές με την
κρύα σάλτσα ντομάτας.

Παραδοσιακές και σύγχρονες συνταγές της Κω, είναι ένας οδηγός
μαγειρικής που θα πρέπει να έχει κάθε νοικοκυρά που αγαπά να
μαγειρεύει. Η κυρία Αργυρώ Χαρτοφίλη γεννήθηκε στην Κω από
γονείς γεωργούς και εκεί αποφοίτησε από το Ιπποκράτειο (6/τάξιο)
Γυμνάσιο το έτος 1958. Παντρεύτηκε έκανε τρία παιδιά που όλα
σπουδάσανε πανεπιστημιακά.
Η μαγειρική ήταν το μεράκι της κυρίας Αργυρώς, και το επέδειχνε
τακτικά στις κοινωνικές της δραστηριότητες. Υπηρέτησε ως
Γραμματέας στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Κω, και πρόσφερε της υπηρεσίες της στη Φιλόπτωχου
Αδελφότητα της Κω, συμμετείχε σε Πανελλήνια συνέδρια
Λαογραφικού ενδιαφέροντος. Το βιβλίο της είναι χρήσιμο σε κάθε
σπίτι, είναι πλούσιο σε έγχρωμες φωτογραφίες και έχει 204 σελίδες.
Η μαγειρική για την κ. Χαρτοφίλη «είναι έκφραση πολιτισμού και
συναισθημάτων, γιατί την ώρα που μαγειρεύεις για την οικογένειά
σου, τα αγαπημένα σου πρόσωπα, τους φίλους σου, η αγάπη στάζει
στην κατσαρόλα και μεταφέρεται στα πιάτα. Έτσι γίνονται τα
φαγητά νόστιμα και ωραία.»
« Τα ωραία μάτια τραβούν τον άνδρα και τα ωραία φαγητά τον
κρατούν»
Αργυρώ Χαρτοφίλη

Μπουρέκια με πιπεριές Φλωρίνης και φέτα
Υλικά
Για τη γέμιση
2 ξερά κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες
4 πιπεριές Φλωρίνης κομμένες σε λεπτές φέτες
4 κ.σ. ελαιόλαδο
2 φλιτζ. τρίμματα φέτας
2 αυγά ελαφρώς χτυπημένα
1 κ.σ. πάπρικα καυτερή
2 κ.σ. γεμάτες τριμμένη φρυγανιά
Αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
1 πακέτο φύλλο κρούστας
Λίγο ελαιόλαδο για το φύλλο
Εκτέλεση
1. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι και προσθέτουμε τα κρεμμύδια.
Τα αφήνουμε για λίγα λεπτά μέχρι να γίνουν διάφανα. Προσθέτουμε τις
πιπεριές και αφήνουμε να μαραθούν για λίγα λεπτά.
2. Αλατοπιπερώνουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά. Πασπαλίζουμε με την
πάπρικα, προσθέτουμε τη φέτα, τα αυγά και τη φρυγανιά. Ανακατεύουμε
καλά και αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει και να σφίξει.
3. Ανοίγουμε το φύλλο στον πάγκο και το κόβουμε κατά μήκος στη μέση.
Βάζουμε τις 2 λωρίδες τη μία πάνω στην άλλη. Παίρνουμε ένα ένα κομμάτι
και με πινέλο το αλείφουμε καλά. Το διπλώνουμε κατά μήκος. Ακουμπάμε
λίγη γέμιση και κλείνουμε σε μπουρεκάκι (φλογέρα).
4. Τα λαδώνουμε καλά και τα αραδιάζουμε στη λαμαρίνα με την ένωση προς
τα κάτω. Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο, στους 180C στον αέρα,
για 20΄, μέχρι να ροδίσουν καλά.
Συμβουλή: Αν αφήσουμε τη γέμιση να παγώσει και να σφίξει, γεμίζονται
πιο εύκολα τα μπουρέκια.
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OPINION-EDITORIAL
New Port Mann Bridge
Making a difference for individuals
opens to eight lanes of traffic with disabilities in B.C.
Dec. 1, 2012 Office of the Premier
Ministry of Transportation and Infrastructure
COQUITLAM - Premier Christy Clark today officially opened the
new Port Mann Bridge to eight lanes of traffic, which cuts commute
times and allows for the first regular transit service across the bridge
in 25 years.

“As we officially open the Port Mann Bridge we are eliminating one
of the worst traffic bottlenecks in British Columbia,” said Premier
Clark. “After years of waiting, drivers get to enjoy a faster, more efficient commute and will have more time to spend with their family
instead of sitting in an idling car.”
Three years ago, the government of B.C. set a target of opening the
Port Mann Bridge in December 2012, and today, on December 1,
2012, the bridge was opened and drivers started enjoying the benefits
of nearly four years of bridge and Highway 1 construction.
“This is the day we’ve been waiting for, as the new Port Mann
Bridge officially opens to eight lanes of traffic and motorists can start
to save some valuable time on their commutes,” said Transportation
and Infrastructure Minister Mary Polak. “It’s a day almost a decade
in the making, from the first consultation to the final line painting,
and I want to thank everyone who has laboured on this project.”
Some drivers can expect to cut their commutes in half, and save as
much as an hour per day. Car-poolers and HOV users will enjoy the
benefits of new on and off ramps and dedicated HOV lanes from
Langley to Vancouver. For the first time in 25 years, reliable bus
service will be able to cross the Port Mann Bridge, with ExpressBus
connecting the new Carvolth Exchange in Langley to Braid Station
in New Westminster in about 20 minutes.
The on-time and on-budget opening of the new Port Mann Bridge
is a major milestone for the Port Mann / Highway 1 Improvement
Project, and the centrepiece of 37 kilometres of upgrades to one of
British Columbia’s most important economic corridors.
Construction will continue on the Port Mann Bridge and along the
Highway 1 corridor through 2013. Crews will keep working to
complete the bridge to its full 10-lane capacity and continue highway widening and interchange improvements through Coquitlam,
Burnaby and Vancouver.

By Moira Stilwell, M.D.
Minister of Social Development
Dec. 1, 2012

their families, and ensure
accessibility so that individuals
with disabilities can participate
fully in their community.

VICTORIA - When we talk
about a society being inclusive
and accessible for individuals
with disabilities, what does that
really mean? What supports will
help people with disabilities pursue their goals and
dreams while taking care of their
families?

Our government provides assistance through supports like
medical aids and income assistance, specialized transportation
options and supportive housing
developments, as well as education, training, and employment
resources to help level the playing field so that a disability isn’t
an impediment to pursuing a career.

These are important questions to
consider if we want to ensure the
more than 700,000 British Columbians living with a disability
have the opportunity to pursue
their dreams and provide for their
families.
Disabilities can range from visual, speech and hearing impairments, to physical disabilities
such as challenges with mobility,
agility and pain, to developmental disabilities and disabilities relating to mental
health. Right now, nearly 86,000
individuals with disabilities receive supports from the Province
through disability assistance. As
well, over 15,000 individuals
with developmental disabilities
are supported by
Community Living BC, with
supports ranging from direct services, residential care and home
sharing, to needs assessment, liaison with community organizations and crisis response.
Dec. 3 is International Day of
Persons with Disabilities, and I
want to share some of the work
being done by this government
to support individuals with disabilities in B.C. to live inclusive,
independent lives.
We have a number of programs
and initiatives across government to support British Columbians with disabilities. They are
designed to protect the most vulnerable, ensure the greatest possible level of health and mobility, provide supports to level the
employment playing field, help
people with disabilities support

For children and youth with
disabilities, we ensure that programs and safeguards are in
place to give kids a chance to go
to school, participate in activities and pursue their own goals
and dreams. And, by supporting
organizations that encourage activities for individuals with disabilities, including sports activities, angling fee reductions and
even waivers for camping and
parking fees at BC parks, we are
helping to support accessible, inclusive communities.
All of these programs and servic-

es are designed to support British Columbians in fulfilling their
own potential and that of their
families. However, when we talk
about helping individuals with
disabilities, it’s not just about
meeting current needs - it’s about
having a plan for the future.
As part of meeting our commitments as a signatory of the
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the B.C.
government has created a crossministry group to explore ways
that the many ministries and
government agencies can better
collaborate in providing supports
for people with disabilities. Ultimately, this group will create a
comprehensive Provincial Disability Strategy that will better
align initiatives across sectors to
improve outcomes for those with
disabilities.
We know that when barriers are
removed, and people with disabilities are able to participate
fully in their communities and
support their families, everyone
benefits. Let’s continue to work
together to ensure that every British Columbian has the chance to
take full advantage of the amazing opportunities our province
has to offer.
Connect with the Province of
B.C. at: www.gov.bc.ca/connect

Ministry of Transportation and Infrastructure

Contract signed with Bombardier to supply
Evergreen Line SkyTrain cars
COQUITLAM - Dec. 3, 2012
The B.C. government and TransLink have signed a contract with Bombardier Transportation to supply 28 SkyTrain cars for the new Evergreen Line as well as the existing Expo and Millennium Lines.
The B.C. government and TransLink worked together to procure the cars, which will
be operated by TransLink once construction of the Evergreen Line is complete. The
cost of the cars is $90.7 million.
Construction cost for the Evergreen Line is estimated to be $1.4 billion. Funding is
being provided by the government of B.C., the Government of Canada and TransLink.
The B.C. government is contributing $583 million and will also oversee construction.
The Government of Canada is contributing up to $417 million. TransLink is contributing $400 million and will operate the Evergreen Line when it is complete.
The Evergreen Line will link Burnaby, Port Moody and Coquitlam with an 11-kilometre advanced light rapid transit line between Lougheed Town Centre in Burnaby
and Douglas College in Coquitlam.
The project will fully integrate into the existing SkyTrain system, linking directly
to the Millennium Line, with connections to the Expo Line, Canada Line, the West
Coast Express and regional bus networks.
Bombardier was selected to supply the cars after successfully responding to a Request
for Expressions of Interest in February 2012. SNC-Lavalin Inc. has been selected as
the preferred proponent to work with the B.C. government to finalize the agreement
to design, build and finance the Evergreen Line project.

www.contemporaryrailings.com
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ÁèëçôéêÜ
Παγκόσμια πρωταθλήτρια η εθνική νεανίδων του πόλο
Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012
Συνεχίζοντας την... παράδοση των εθνικών ομάδων της υδατοσφαίρισης, η εθνική νεανίδων του πόλο
ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Περθ κερδίζοντας στον
τελικό την Ουγγαρία με 9-5. Η ελληνική ομάδα απέδειξε ότι είναι η κορυφαία σε αυτή την ηλικιακή
κατηγορία, κατακτώντας μετά τον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο τίτλο, και στις δύο περιπτώσεις με
άνετες νίκες επί της Ουγγαρίας.

Η άμυνα ήταν και πάλι το... σήμα κατατεθέν του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, υποχρεώνοντας
τις Μαγυάρες σε βιαστικές επιθέσεις από την περιφέρεια και δίνοντας ελάχιστες αποβολές. Το νευρικό
ξεκίνημα της εθνικής ξεπεράστηκε χάρη σε δύο γκολ στην παίκτρια παραπάνω, το δεύτερο εκ των
οποίων ήρθε από την Αλκηστη Μπενέκου στην εκπνοή της πρώτης περιόδου. Η ελληνική ομάδα πέτυχε
και τρίτο γκολ πριν σκοράρει για πρώτη φορά η Ουγγαρία (στα μέσα του δεύτερου οκταλέπτου),
στην πρώτη αποβολή που χρεώθηκε η εθνική. Η ροή του τελικού, όμως, δεν άλλαξε και η Στεφανία
Χαραλαμπίδη «έγραψε» το 6-2 στην εκπνοή του ημιχρόνου, ενώ
η Χρυσούλα Διαμαντοπούλου σταματούσε όποια αντίπαλα σουτ
πήγαιναν προς την εστία, επικυρώνοντας τον άτυπο τίτλο της
κορυφαίας τερματοφύλακα του κόσμου σε αυτή την ηλικία.

Μπάσκετ:
Απολαμβάνει τη μοναξιά της
κορυφής ο Ολυμπιακός
Βρισκόμαστε στα μέσα της πρώτης
φάσης του Ελληνικού Πρωταθλήματος
της Α1 Εθνικής Κατηγορίας και ο
Ολυμπιακός παραμένει πρώτος και
αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας
με 14 βαθμούς. Μια θέση πίσω είναι ο
Πανιώνιος, με μία μόλις ήττα από τον ΑΓΟ Ρεθύμνου, που βρίσκεται
τρίτος και ισοβαθμεί τον ΠΑΟΚ. Στην πέμπτη θέση είναι ο Ίκαρος
Καλλιθέας, ο οποίος
έκανε
την
μεγάλη
έκπληξη και κέρδισε
τον
Παναθηναϊκό
στο πλαίσιο της 4ης
Αγωνιστικής.
Το
Περιστέρι, ο Απόλλων
Πάτρας, ο ΚΑΟ Δράμας,
ο Παναθηναϊκός και
ο Κολοσσός Ρόδου
ακολουθούν και έχουν
από 10 βαθμούς. Την 11η
θέση της βαθμολογίας
καταλαμβάνει
ο
Άρης, και την 12η
ο
νεοφώτιστος
Πανελευσινιακός.
Τέλος, στη
ζώνη
του

υποβιβασμού είναι ο Ηλυσιακός και η ομάδα της Καβάλας .
(*)Να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός και ο Πανελευσινιακός έχουν
ένα λιγότερο παιχνίδι, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η 7η Αγωνιστική.
Μυρτώ Τσιτσιού

Οι παίκτριες του Γιώργου Μορφέση διατήρησαν τον πλήρη έλεγχο της
αναμέτρησης, προηγήθηκαν 7-2 με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου
και σκόραραν ξανά με τη Ζάντου στα τελευταία δευτερόλεπτα του
οκταλέπτου (8-3). Το τελευταίο γκολ της ελληνικής ομάδας πέτυχε
η Ελευθερία Πλευρίτου -λίγο πριν αποχωρήσει με τρεις ποινές- στην
πρώτη επίθεση της τέταρτης περιόδου (9-3) και η Ουγγαρία απλά
μείωσε σε 9-5, ενώ οι Ελληνίδες διεθνείς περίμεναν απλά να κυλήσει
ο χρόνος για να αρχίσουν τα πανηγύρια. Πρωταθλήτριες Ευρώπης και
κόσμου (οι περισσότερες) μέσα σε 16 μήνες και κάτω από αντίξοες
συνθήκες, δεν είναι μικρό κατόρθωμα για τα κορίτσια αυτά, που
αποτελούν το μέλλον του ελληνικού γυναικείου πόλο, βαδίζοντας στα
χνάρια της εθνικής γυναικών.
Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ουγγαρία): 0-2, 2-4,
1-2, 2-1
Ουγγαρία (3/5 π.π.): Αν. Χόρβατ, Ιλες, Ζίγκλερ 1, Γκουρισάτι,
Μισκόλτσι 1, Κοβέσντι, Γκέμες, Γκάρντα 2, Σίκτερ, Κέλε, Μπρ.
Χόρβατ 1, Χαγιόρ, Ντοροζλάι
Ελλάδα (3/7 π.π.): Διαμαντοπούλου, Αλκ. Μπενέκου 1, Ελευθ.
Πλευρίτου 3, Ιολ. Μπενέκου, Ξενάκη, Ι. Χαραλαμπίδη 1, Ζάντου
1, Μαργ. Πλευρίτου, Κότσια, Στεφ. Χαραλαμπίδη 3, Φλώρου,
Κοντογιάννη, Τερεφού
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσία, που νίκησε τις ΗΠΑ στον
«μικρό τελικό» με 13-12.

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors

Συγχαρητήριο τηλεγράφημα από τον Παπούλια
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κάρολος Παπούλιας έστειλε
συγχαρητήριο τηλεγράφημα
στην εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης νεανίδων με αφορμή
την κατάκτηση του χρυσού
μεταλλίου στο παγκόσμιο
πρωτάθλημα πόλο νεανίδων
στο Περθ της Αυστραλίας.
«Σας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια. Η μεγάλη σας επιτυχία
μας κάνει όλους πραγματικά υπερήφανους σε στιγμές δύσκολες
για τον τόπο, ενώ μας γεμίζει ελπίδα και αισιοδοξία» ανέφερε στο
τηλεγράφημά του ο κ. Παπούλιας.

120 West 3rd Ave, Vancouver B.C.
Tel:604-875-6484 & 604-875-9488
Ο Γιώργος Αποστολόπουλος, η οικογένειά του και το προσωπικό
εύχονται στους συγγενείς, φίλους, πελάτες και σε όλη την παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2013
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ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΕ ΟΣΟΥΣ
ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ
Πολλά είναι εκείνα που διαβάζομαι τελευταία για την Πατρίδα μας
την Ελλάδα, και πολλά απο αυτά μας πληγώνουν. Είναι όμως μερικά
από αυτά που δεν ανταποκρίνονται απόλυτα στην πραγματικότητα
και πολλά από αυτά διεστραυλώνονται.
Προσωπικά έζησα φέτος το καλοκαίρι ο ίδιος ένα πρόβλημα υγείας,
ενώ ήμουνα σε διακοπές στο χωριό Πλατάνια Ρόδου, διαπίστωσα ότι
τα όσα λέγονται για την υγεία στην Πατρίδα μας την Ελλάδα και για
τους γιατρούς να μην ευσταθούν όλα, όσα γράφονται και λέγονται.
Η κρίση είναι φανερό ότι έφερε μια μεγάλη αναστάτωση στη
λειτουργία των Νοσοκομείων, με το προσωπικό, με τους γιατρούς και
με τους συνδικαλιστές.
Αλλά, σήμερα ο σκοπός που γράφω αυτά τα λίγα είναι να ευχαριστήσω
προσωπικά, το ιατρικό προσωπικό στην κλινική Αρχαγγέλλου Ρόδου,
τους εφημερεύοντες γιατρούς του Νοσοκομείου Ρόδου, τον Διευθυντή
και τους γιατρούς του Πνευμονικού Τμήματος Νοσοκομείου Ρόδου,
καθώς και τις Νοσοκόμες. Τον Πνευμολόγο γιατρό της Ρόδου κ.
Δημήτρη Κρητικό, την σύζυγό του Δέσποινα, τον Kαρδιολόγο
γιατρό Ρόδου κ. Ανδρέα Μ. Κούρκουλα, τον Kαρδιολόγο κ.Νικόλαο
Παπανικολάου, την γραμματέα του και τον γιατρό κ. Βενετοκλή από
το Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο «Aegean imaging”. για την
άψογη και εξαιρετική περίθαλψη που είχα στη Ρόδο, όπου αρρώστησα
με πνευμονία κατά την διάρκεια των διακοπών μου.
Η επιστημονική κατάρτηση των γιατρών, το ενδιαφέρον τους, παρά τα
οικονομικά προβλήματά τους είναι πάντα στο πλευρό των ασθενών,
και αυτά περί «αδρών αμοιβών» και κάτι τέτοια που ακούγονται,
μπορεί μερικά να αληθεύουν, αλλά δεν είναι όλοι οι γιατροί το ίδιο,
αυτό έχω να πώ.
Εύχομαι στους γιατρούς, νοσοκόμες και σε όλο το προσωπικό
του Νοσοκομείου Ρόδου, στους εξωτερικούς γιατρούς που με
περιθάλψανε καλές γιορτές.
Για τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων εύχομαι ολόψυχα χρόνια
πολλά, με υγεία, αγάπη, αισιοδοξία, χαρά και προκοπή, ο καινούργιος
χρόνος να φέρει την οικονομική ηρεμία στην ζωή όλων των Ελλήνων.
Κώστας Καρατσίκης
Κάτοικος Βανκούβερ Καναδά και
εκδότης ομογενειακής εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ»

Δώρο ανθρωπιάς από Γερμανούς
στρατιώτες σε ειδικό σχολείο
Μία προσφορά ευγνωμοσύνης έκαναν οι Γερμανοί στρατιώτες,
που συμμετέχουν σε ασκήσεις και δραστηριότητες του Πεδίου
Βολής Κρήτης στο ειδικό γυμνάσιο Χανίων, καθώς έκαναν δώρο
ενα μικρό ψυγείο, δύο εκτυπωτές και χαρτί εκτύπωσης, σύμφωνα
με όσα αναφέρουν τα Χανιώτικα Νέα.

Ανέκδοτα
Σε ένα δημοτικό σχολείο κάπου
στην Αθήνα, την πρώτη μέρα της
νέας
σχολικής χρονιάς η δασκάλα
παίρνει παρουσίες..
- Χακίμ καζάλ αλ νταρουί;
- Παρών.
- Χασάν ντομάν ντα σαρουί;
- Παρών.
- Γιόν κιμ λι γκόνγκ;
- Παρών.
- Σουλειμάν αλη ζαουάχρι;
- Παρών.
- Χατζή λαζά ρούμιχ αλής;
Τίποτα...
- Χατζή λαζά ρούμιχ αλής;
επαναλαμβάνει η δασκάλα..
Πάλι τίποτα.
Εκεί που ετοιμάζεται να σημειώσει
απουσία η δασκάλα βλέπει δειλά δειλά ένα παιδάκι να σηκώνει το
χέρι του από την τελευταία σειρά..
- Κυρία, μάλλον εγώ είμαι αυτός,
αλλά το όνομά μου δεν διαβάζεται
έτσι..
Χατζηλαζάρου Μιχάλη με λένε..!
Πως έχασα την δουλειά μου.
Παίρνει μια πελάτισσα τηλέφωνο
στην ρεσεψιόν και μου λέει:
-”τουτιτουρουμ του”
-Και της λέω και εγώ: “ταραταταμ
τα”
Και με έδιωξαν από την δουλειά..
Πού να ήξερα ότι ήθελε τσάι στο
δωμάτιο δύο..
(two tea to room two)!!!!
Η Λαμία!!!!!!!
Στη μέση της σχολικής περιόδου
ένας πατέρας αποφασίζει να πάει
στο γυμνάσιο να ρωτήσει για την
πρόοδο του γιου του. Πρώτα βρίσκει
τον καθηγητή των μαθηματικών.
Και του λέει ο καθηγητής – ο γιός
σας Χάλια..αδιόρθωτα.
Δευτέρα γυμνασίου και ακόμη δεν
ξέρει πόσο κάνουν ένα και ένα.
Απελπισμένος ο πατέρας, ρωτάει
τον καθηγητή της γεωγραφίας.
- Λυπάμαι κύριε, του λέει και
αυτός, αλλά ο γιος σας είναι
εντελώς ανεπίδεκτος μαθήσεως.
Για να καταλάβετε δεν ξέρει ποια
είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας.
Καταστενοχωρημένος ο πατέρας,
επιστρέφει στο σπίτι και μόλις
γυρίζει ο γιος του, του λέει: - Έλα
εδώ παιδί μου. Πόσο κάνουν ένα
και ένα; - Τρία, απαντάει αυτός Και ποια είναι η πρωτεύουσα της
Ελλάδας; - Η Λαμία! - Και αφού τα
ξέρεις ρε βλάκα, γιατί δεν τα λες και
στο σχολείο;!!!!!!!
Aέρα
Ένα ζευγάρι κάνει σεξ ενώ έχει
βάλει έναν μαύρο να τους κάνει
αέρα.......μετά από 15 λεπτά,ο
άντρας σταματάει και ρωτάει τη
γυναίκα του αν της άρεσε.....
εκείνη αποκρίνεται αρνητικά....
μετά από λίγο ξανασταματάει ο
άντρας και ξαναρωτάει τη γνώμη
της γυναίκας του αλλά εκείνη δίνει
ξανά αρνητική απάντηση..... τότε
ο άντρας νευριάζει και λέει στο
μαύρο να αλλάξουν ρόλους .. Μέτα
από ένα τέταρτο ο άντρας ρωτάει
τη γυναίκα του αν της άρεσε και
κείνη απαντάει καταφατικά γεμάτη
ενθουσιασμό.......τότε γυρνάει ο
άντρας και λέει στο μαύρο -είδες ρε
ηλίθιε πως κάνουν Αερία????

αφήστε το μήνυμα σας μετά
τον χαρακτηριστικό ήχο
beeeepppp.........
Εάν είσαι ένα απο τα παιδιά
μου,πίεσε 1 ή 2(ανάλογα ποιό
παιδί είσαι)και στη συνέχεια
χρησιμοποίησε τις επόμενες
επιλογές: Εάν θέλεις να κρατήσω
τα παιδιά,πίεσε το 2 Εάν θέλεις να
σου πλύνω και να σου σιδερώσω
τα ρούχα,πίεσε το 3 Εάν θέλεις να
κοιμηθούν τα παιδιά εδώ,πίεσε το 4
Εάν θέλεις να πάρω τα παιδιά απο
το σχολείο,πίεσε το 5 Εάν θέλεις
φαγητό να στείλω στο σπίτι,πίεσε
το 6 Εάν θέλεις να έρθεις να φας
εδώ,πίεσε το 7 Εάν χρειάζεσαι
λεφτά,πίεσε το 8 Εάν θέλεις να με
καλέσεις για δείπνο ή να με πας στο
θέατρο,απλά άρχισε να μιλάς!
50 Χρόνια Γάμου
Το ζεύγος παντρεμένο 50 χρόνια.
Μια μέρα στο τραπέζι του πρωινού
λέει η γιαγιά: - Σκέψου αγάπη
μου, πριν 50 χρόνια καθόμασταν
σ αυτό το τραπέζι μαζί. - Το ξέρω,
απαντάει ο γέρος. Πριν 50 χρόνια
καθόμασταν εδώ ολόγυμνοι σαν
πιτσουνάκια και απολαμβάναμε
το πρωινό μας. - Ας ξαναζήσουμε
αγάπη μου εκείνα τα όμορφα
χρόνια, πρότεινε η γριά. Έτσι κι
έγινε. Έβγαλαν και οι δύο τα ρούχα
τους και κάθισαν ξανά. - Ξέρεις
αγάπη μου, είπε η γριά γεμάτη
ενθουσιασμό, οι ρώγες μου είναι
τόσο καυτές για σένα όσο ήταν
και πριν από 50 χρόνια. - Δεν
εκπλήσσομαι, είπε ο γέρος. Η μία
είναι μέσα στο τσάι και η άλλη
μέσα στην ομελέτα!
Παίζει τάβλι!
Είναι η γυναίκα στο κρεβάτι με
τον εραστή, οπότε χτυπάει το
τηλέφωνο...
Το σηκώνει αυτή και μετά από λίγα
λεπτά το κλείνει.
- Ποιος ήταν; ρωτάει ο εραστής.
- Ο άντρας μου ήταν. Λέει ότι θα
αργήσει λιγάκι γιατί είναι με εσένα
στο καφενείο και παίζει τάβλι!
Μου έκατσε μια στραβή
Ο Κωστίκας γνωστός για τις
επιδόσεις του στις γυναίκες, πάει
σε ένα μπαράκι να χτυπήσει κανένα
“Μωρό” για να περάσει την βραδιά
του. Κάθετε στο μπαρ, παραγγέλνει
ποτό, ανάβει τσιγάρο και αρχίζει να
κόβει κίνηση. Σε μια γωνιά βλέπει
μια πανέμορφη κοπέλα να πίνει το
ποτό της μόνη. Ρωτάει το μπάρμαν:
- Δεν μου λες ρε φίλε το μωρό στην
γωνία τι παίζει;
Του απαντάει ο μπάρμαν :
- Αστα μεγάλε δράμα, η κοπέλα
που βλέπεις έχει σοβαρό πρόβλημα,
είναι τυφλή.
- Σώπα ρε φίλε, τέτοιο μωρό και
να είναι τυφλό, τι άδικη που είναι
η ζωή...
Και μια και δυο την πλησιάζει

ευγενικά και την αρχίζει στο
ψήσιμο, κατά τις 1 την νύχτα την
έχει καταφέρει.
- Θα πάμε σπίτι σου, της λέει, να
συνεχίσουμε την βραδιά μας;
Αφού του απαντάει θετικά η
κοπέλα, βγαίνει έξω κρυφά απ’ την
κοπέλα και παίρνει τηλέφωνο τη
γυναίκα του να την ενημερώσει ότι
θ’ αργήσει. Η γυναίκα του αρχίζει
την γκρίνια ότι συνέχεια αργεί,
οπότε τις απαντά ο Κωστίκας :
- Ασε ρε γυναίκα, πρόβλημα
μεγάλο τι να κάνω. Μου έκατσε μια
στραβή....!
Με αυτά κάνουμε τους
λογαριασμούς μας
- Τί έχετε μέσα στην τσάντα σας;
ρωτάει ο τελωνειακός.
- Κομπιουτεράκια ...απαντάει ο
κρητικός.
- Κομπιουτεράκια; Μπορείτε να
μου τα δείξετε;
- Αμέσως, λέει ο Κρητικός.
Ανοίγει ο τελωνειακός την βαλίτσα
και....
μέσα βρίσκει όπλα, μαχαίρια,
σφαίρες, χειρομβοβίδες κ.τ.λ.
- Αυτή η τσάντα είναι γεμάτη όπλα,
κύριε!!! λέει στον Κρητικό.
Και ο Κρητικός:
- Στην Κρήτη με αυτά κάνουμε
τους λογαριασμούς μας!
Και μυρίζει γαρύφαλο
Μια φορά στην Αμερική
έγινε ο μεγάλος διαγωνισμός
διασταυρώσεων.
Στον τελικό φτάνουν ένας
Αμερικάνος και ένας Έλληνας.....
- Τί έχεις διασταυρώσει εσύ;
ρωτούν τον Αμερικάνο.
- Έχω διασταυρώσει μέλισσα με
αγελάδα, λέει.
- Μέλισσα με αγελάδα; Και τι
βγήκε;
- Βγήκε μια αγελάδα, αλλά μόλις
την αρμέγεις βγάζει μέλι.
- Πω πω!! Καταπληκτικό. Σίγουρα
θα πάρεις το πρώτο βραβείο, του
λένε.
- Εσύ Έλληνα τι έχεις
διασταυρώσει;
- Εγώ, λέει, διασταύρωσα μία
γαρυφαλιά με μια φασολιά.
- Γαρυφαλιά με φασολιά; Και τι
βγήκε;
- Βγήκε μια υπέροχη φασολιά, με
κάτι υπέροχα φασόλια, τα οποία τα
παίρνεις, φτιάχνεις μια φασολάδα,
την τρως, και μετά κλάνεις και
μυρίζει γαρύφαλο!

Δείτε πως είναι η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος με μια εικόνα

Κάποιος μπασκετμπολίστας

Ο επικεφαλής των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων, Ρολφ
Μπέργκερ (Rolf Berger) ανέφερε ότι “οι Γερμανοί έρχονται εδώ
για παραπάνω από τριάντα χρόνια και χρησιμοποιούν το Πεδίο
Βολής Κρήτης. Πάντα απολαμβάναμε και ήμασταν ευγνώμονες
για την υποστήριξη, τη φιλία και τη φιλοξενία που είχαμε από τους
ανθρώπους στα Χανιά και την περιοχή του Ακρωτηρίου.
Γι’ αυτόν τον λόγο, στις κακές εποχές που ζούμε τώρα,
σκεφτήκαμε ότι οι φτωχοί, τα παιδιά και η εκπαίδευση πλήττονται
περισσότερο.Eτσι, μιλήσαμε με έναν Eλληνα συνάδελφό μας,
η γυναίκα του δουλεύει εδώ και μας είπε γι? αυτό το Ειδικό
Γυμνάσιο κι έτσι γεννήθηκε η ιδέα, μόνο για να στηρίξουμε
το σχολείο και να δείξουμε στους ανθρώπους ότι υπάρχουν
συνάνθρωποί τους, που απολαμβάνουν να βρίσκονται στην Κρήτη,
τη θεωρούν δεύτερο σπίτι τους και γι’ αυτό θέλουν να προσφέρουν
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούν”.

Κάποιος μπασκετμπολίστας ήταν
αραχτός σ’ ένα μπαρ. Την έπεσε
σε μια πανέμορφη κοπέλα και
χωρίς πολλά-πολλά φεύγουν από
το μπαρ και πάνε σπίτι της. Κατά
την διάρκεια των προκαταρτικών
και ενώ η κοπέλα του βγάζει το
πουκάμισο, βλέπει ένα....
τατουάζ στο μπράτσο του που λέει
REEBOK. Αυτός της εξηγεί ότι
είναι για διαφημιστικούς λόγους και
ότι η REEBOK τον πληρώνει καλά
γι’ αυτό. Ύστερα από λίγο, ενώ του
βγάζει το παντελόνι, βλέπει στο
μπούτι του ένα τατουάζ που λέει
PUMA. Αυτός πάλι της εξηγεί ότι
είναι για διαφημιστικούς λόγους.
Ενώ συνεχίζουν, αυτή του βγάζει
το μποξεράκι και βλέπει στο πουλί
του ένα τατουάζ που λέει AIDS.
Τρομάζει το κοριτσάκι και κάνει
να φύγει. Την προλαβαίνει αυτός
και της λέει: - Μη φοβάσαι. Αν το
χαϊδέψεις λίγο θα δεις πως γράφει
ADIDAS!!!+
Γιαγιά και αυτόματος τηλεφωνητής
Kαλημέρα, αυτή τη στιγμή
απουσιάζω,παρακαλώ

Υπερδύναμη !!!
Πραγματικός διάλογος μέσω ραδιοεπικοινωνίας που έγινε μεταξύ ενός
Aμερικανικού πολεμικού σκάφους και Καναδών, στα ανοικτά των ακτών της
Νέας Γης : ΚΑΝΑΔΟΙ : Παρακαλούμε.. αλλάξτε την πορεία σας κατά 15
μοίρες νότια, για ν’ αποφύγετε σύγκρουση... ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ : Συνιστούμε
ν’ αλλάξτε εσείς την πορεία σας, 15 μοίρες βόρεια, για ν’αποφύγετε
σύγκρουση... ΚΑΝΑΔΟΙ : Αρνητικό. Πρέπει εσείς να αλλάξετε την πορεία
σας... ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ : Σας ομιλεί ο κυβερνήτης αμερικανικού πολεμικού
σκάφους, επαναλαμβάνω αλλάξτε αμέσως την πορεία σας. ΚΑΝΑΔΟΙ :
“Αρνητικό. Αλλάξτε εσείς την πορεία σας...”. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ : Είμαστε
το αεροπλανοφόρο “US LINKOLN” το δεύτερο μεγαλύτερο σκάφος του
αμερικανικού στόλου Ατλαντικού! Συνοδευόμαστε από τρία αντιτορπιλικά,
τρία καταδρομικά και μεγάλο αριθμό πλοίων συνοδείας! Σας διατάζω ν’
αλλάξτε την πορεία σας, αλλιώς θα ληφθούν εναντίον σας μέτρα για να
διασφαλισθεί η ασφάλεια του σκάφους... ΚΑΝΑΔΟΙ : Σας ομιλεί... παράκτιος
φάρος! Kάντε ό,τι νομίζετε...
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Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στη δεύτερη θητεία Ομπάμα

Εξι διεθνολόγοι μιλούν για το τι
αναμένουν τα επόμενα τέσσερα
χρόνια
ΤΟ ΒΗΜΑ - The New York Times
Ποια εξωτερική πολιτική θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ποιές θα είναι οι
προτεραιότητες, και τί στόχους θα θέσει στη δεύτερη θητεία του ο Μπαράκ Ομπάμα; Εξι διεθνολόγοι
δίνουν τις απαντήσεις, και τις εκτιμήσεις τους, στους NYT:

Προς μια στρατηγική σχέση με την Ρωσία
Ντμίτρι Τρένιν, διευθυντής του Κέντρου Κάρνεγκι στη Μόσχα
«Το Κρεμλίνο είναι ικανοποιημένο από την επανεκλογή του Ομπάμα. Σημαίνει ότι οι σχέσεις ΗΠΑ
- Ρωσίας θα είναι προβλέψιμες, και ότι δεν θα υπάρξουν οδυνηρές αναθεωρήσεις πολιτικής. Μπορεί,
μάλιστα, να υπάρξει και μεγαλύτερη ευελιξία στα πιο ακανθώδη θέματα, όπως η πυραυλική ασπίδα. Αυτή
η σχέση πρέπει να αναβαθμιστεί ώστε να μην βασίζεται στην τακτική, αλλά στη στρατηγική... Η Ρωσία
δεν είναι σύμμαχος, αλλά ούτε πρόθυμος εχθρός. Και είναι κρίσιμη για την παγκόσμια ισορροπία στον
21ο αιώνα».

Στη Μέση Ανατολή περιμένουν αξιοπιστία
Εντ Χουσέιν, αναλυτής για ζητήματα Μέσης Ανατολής στο Council on Foreign Relations.
«Στην Αίγυπτο, στη Συρία, στο Ισραήλ, στο Μπαχρέϊν, στο Ιράν, ακόμη και στη Σαουδική Αραβία υπάρχει
η αίσθηση ότι δεν μπορείς να βασιστείς ούτε στον πρόεδρο Ομπάμα ούτε στις ΗΠΑ. Αυτό αποδυναμώνει
τους συμμάχους της Αμερικής, και ενισχύει τους εχθρούς της. Ο Ομπάμα μπορεί να αλλάξει αυτή την
αντίληψη στη δεύτερη θητεία του μεταφέροντας το μότο που χρησιμοποιεί στο εσωτερικό «Εννοώ αυτό
που λέω, και λέω αυτό που εννοώ» στην πιο ταραγμένη περιοχή του πλανήτη. Εχει κάνει νέους φίλους στη
Μέση Ανατολή, ανάμεσά τους και την πιο ισχυρή πολιτική δύναμη στην περιοχή: την Μουσουλμανική
Αδελφότητα. Ολοι περιμένουν να δείξει αξιοπιστία»

Χρειάζεται άνοιγμα στον αραβικό κόσμο
Σλόμο Αβινέρι, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ
«Μετά την περίπλοκη κατάσταση που δημιούργησε η Αραβική Ανοιξη, η Αμερική πρέπει να κάνει
άνοιγμα στον μουσουλμανικό και αραβικό κόσμο. Θα πρέπει να είναι αμετάπειστη στην αντίθεση στον
εξτρεμιστικό θρησκευτικό φανατισμό, και αυστηρή στο θέμα της προστασίας των στρατηγικών και
οικονομικών συμφερόντων. Αλλά δεν πρέπει να κάνει πόλεμο, ιδεολογικό ή στρατηγικό, εναντίον του
ισλάμ. Ομοίως, αν αποδειχθεί ότι η διπλωματία δεν τα καταφέρνει να σταματήσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες
του Ιράν και πρέπει να γίνουν πιο δυναμικά βήματα, ο Ομπάμα θα έχει την νομιμοποίηση, εσωτερική και
διεθνή, να το πράξει».

Στάση αναμονής στην Ασία
Τσάντραν Ναϊρ, ιδρυτής και διευθυντής του πανασιατικού think tank Global Institute For Tomorrow
«Οι Ασιάτες έχουν καταλάβει εδώ και καιρό ότι η στενώς εννοουμένη εθνική πολιτική ατζέντα βρίσκεται
στον πυρήνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, και ότι πρέπει να υπομένουν τις παγκόσμιες
επιπτώσεις της. Αν ο Ομπάμα θέλει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του, θα πρέπει να κάνει περισσότερα
από το να καταφύγει στη ρητορική. Θα πρέπει να πείσει τον κόσμο στην Ασία ότι κατανοεί πως η Αμερική
πρέπει να δείχνει ταπεινοφροσύνη μπροστά στην πραγματικότητα ενός κόσμου που αλλάζει με γρήγορους
ρυθμούς. Εχει πολλές ευκαιρίες να το κάνει αυτό, στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει την Κίνα, το
Ιράν, την Συρία, και την Ρωσία».
«Ναι, και εμείς οι Ευρωπαίοι, μπορούμε»
Κονστάντσε Στέλτσενμίλερ, ερευνήτρια στο German Marshall Fund των ΗΠΑ
«Η κρίση και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού δεν έχει να κάνει μόνο με τις τράπεζες και τις υποθήκες.
Διακυβεύεται η ισχύς των οικονομιών μας, η δικαιοσύνη των κοινωνιών μας, η σταθερότητα των
δημοκρατιών μας - και η διατήρηση μιας ελεύθερης και αξιοπρεπούς διεθνούς τάξης. Είτε συμφωνούν είτε
διαφωνούν, οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι χρειάζονται ο ένας τον άλλον περισσότερο από ποτέ άλλοτε.
Και, ειλικρινά, ήρθε η ώρα για τους Ευρωπαίους να πούνε «Ναι, μπορούμε, και εμείς».

Ενας Ευρωπαίος Ομπάμα;
Ντομινίκ Μουαζί, σύμβουλος στο Γαλλικό Ινστιτούτο για τις Διεθνείς Σχέσεις
«Η Ευρώπη ξύπνησε την Τετάρτη με βαθιά ανακούφιση. Ο «δικός της υποψήφιος» νίκησε και πάλι.
Υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό και στο συμβολικό νόημα των αποτελεσμάτων
των αμερικανικών εκλογών για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είναι πλέον «πρόεδρος του
κόσμου». Αλλά μια ήττα του Ομπάμα θα ήταν συμβολικό πλήγμα για ολόκληρο τον δυτικό δημοκρατικό
κόσμο. Εκλέγοντας έναν μαύρο πρόεδρο το 2008, οι ΗΠΑ αναγκάσαν τους Ευρωπαίους να αναρωτηθούν
αν ήταν δυνατόν να εκλεγεί ένας Γάλλος, Γερμανός ή Ιταλός Ομπάμα. Αν ο Ομπάμα έχανε εφέτος τέτοια
ερωτήματα, με το βαθύ οικουμενικό μήνυμα της ελπίδας, θα είχαν εξαφανιστεί».

Tί ζήτησε Αλβανίδα μάνα σε συνέλευση
Ελληνικού σχολείου!
Αλβανικό Ρατσιστικό ΑΜΟΚ εντός της Ελλάδος
Αλβανίδα μητέρα ζήτησε σε συνέλευση του Ελληνικού Σχολείου της Περιοχής Αγ. Πεντελεήμονα,
όπου στα 140 παιδιά τα 120 είναι αλλοδαπά να πάρουν τα παιδιά τους οι Έλληνίδες Μάνες και να
φύγουν από το σχολείο μια που αυτοί (οι Αλλοδαποί ) έχουν την πλειοψηφία !
Η καταγγελία έγινε στην εκπομπή του Δημήτρη Κωνσταντάρα στο κανάλι ART -TV και στην εκπομπή
του «Τα πάντα ρει» .
Οτι σε δημοτικό σχολείο της περιοχής του Αγ. Παντελεήμονα και όχι από κάποιον τηλεθεατή αλλά από
τους καλεσμένους του κ.κ Δικηγόρο Σταυριανάκη και Γεωργίου !...
Το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο ούτε είναι και το μοναδικό με αποτέλεσμα μικρά χωριά που λόγο της
πολιτικής εναντίον τηνς Ελληνικής Οικογένειας αλλά και της αστυφιλίας σε λίγο δεν θα υπάρχουν
Έλληνες μαθητές σε Ελληνικά σχολεία .Θα επέμβει ο κ.Δένδιας την στιγμή που το καταγγέλλει
επώνυμα και δημόσια όχι ένας ανώνυμος όπως ο ίδιος αναφέρει στις δηλώσεις του! !

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 2013

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

Ποιοί “προξενεύουν”
τον Μπουτάρη στη ΝΔ;
24-11-12 Αίσθηση έχει προκαλέσει το σημερινό ρεπορτάζ της
“Ημερησίας του Σαββάτου” περί… πολιτικής προσέγγισης της
Νέας Δημοκρατίας με τον Γιάννη Μπουτάρη, ώστε να είναι ο
σημερινός δήμαρχος Θεσσαλονίκης εκείνος τον οποίο θα υποδείξει
και η Συγγρού για την αναμέτρηση του 2014.
Η έγκριτη εφημερίδα υποστηρίζει ότι “ο Γιάννης Μπουτάρης δεν
αφήνει αδιάφορο το κυβερνητικό επιτελείο και τον πρωθυπουργό
με τις δραστηριότητές και τοποθετήσεις του, καθώς πληροφορίες
κάνουν λόγο ότι ήδη καταγράφεται αμοιβαίο ενδιαφέρον και
ανίχνευση προθέσεων για το ενδεχόμενο στήριξής του για μια νέα
θητεία”.
Το ρεπορτάζ της “Ημερησίας του Σαββάτου” συνεχίζει με την
αποκάλυψη ότι “έχει ήδη υπάρξει μια έμμεση πρώτη επικοινωνία
των δυο πλευρών, αμέσως μετά τη δήλωση του Γιάννη Μπουτάρη
ότι σκοπεύει να διεκδικήσει για δεύτερη φορά το δημαρχιακό
αξίωμα”.
Η παραπάνω φημολογία πάντως προσκρούει στην εικόνα που
υπάρχει για τον Γιάννη Μπουτάρη στο εσωτερικό της Νέας
Δημοκρατίας, που… δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Καθώς
επίσης και στις φωνές που ακούγονται στη Θεσσαλονίκη για τα
πεπραγμένα του.
Ο σημερινός δήμαρχος ακόμη, συνηθίζει να παίρνει
“προχωρημένες” θέσεις, που πολλές φορές κρίνονται ακραίες,
και κάθε άλλο παρά συμπορεύονται με τις θέσεις της Νέας
Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά.
Ήδη πάντως στη Θεσσαλονίκη έχει αρχίσει να κινείται ο
Κώστας Γκιουλέκας, ο οποίος σκοπεύει να διεκδικήσει στις
εκλογές του 2014 τον δημαρχιακό θώκο τον οποίο έχασε στην
αναμέτρηση του 201ο, ενώ αντίστοιχες φιλοδοξίες λέγεται ότι
έχει και ο αντιπεριφερειάρχης και πρώην βουλευτής Απόστολος
Τζιτζικώστας.
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Η «Ηχώ της Πόλης» ξεκινάει το διαδικτυακό
της ταξίδι σε όλο τον κόσμο
30.10.2012
Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση
του πρώτου Ελληνικού
Ραδιοφωνικού Σταθμού της
Κωνσταντινούπολης «Ηχώ της
Πόλης» στο κατάμεστο Κέντρο
Τύπου της Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης & Επικοινωνίας.
Η «Ηχώ της Πόλης» αποτελεί
μία πλατφόρμα επικοινωνίας
του Ελληνισμού της Διασποράς με τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης και της Ελλάδας. Μία
πλατφόρμα ενδυνάμωσης των σχέσεων των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο.
Ο σταθμός εκπέμπει μόνο ελληνική μουσική, με έντεχνο και λαικό πρόγραμμα και ρεμπέτικα
τραγούδια. Καθημερινά, μεταδίδονται τρία ενημερωτικά δελτία για τις εκδηλώσεις των Ελλήνων της
Κωνσταντινούπολης και πέντε ειδησιογραφικά, με ειδήσεις που αφορούν στον Ελληνισμό της Πόλης
και τα ελληνοτουρκικά. Το σήμα του σταθμού ντύνει η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα από την
«Πολίτικη Κουζίνα».
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Από την ημέρα που ξεκίνησε
το 24ωρο πρόγραμμα του
σταθμού, μέχρι σήμερα
ήδη δίνουν το «παρών»
καθημερινά πάνω 5.000
ακροατές από 72 χώρες. Το
ραδιόφωνο έχει ως στόχο να
γίνει το μέσο επικοινωνίας
των απανταχού ομογενών,
σε Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ,
Αυστραλία, Γερμανία, Κύπρο
και φυσικά Τουρκία και
Ελλάδα που είναι στις πρώτες
θέσεις των ακροατών μας.
Οι ακροατές μπορούν να
έχουν πρόσβαση στο ραδιοφωνικό σταθμό από τον υπολογιστή τους στη διεύθυνση radio.ihotispolis.
com, όσο και από συσκευές κινητής τηλεφωνίας στην εφαρμογή του Ηχώ της Πόλης ή και από την
εφαρμογή Tune in κάνοντας αναζήτηση απλά ως iho ή ihotispolis.
Την εκδήλωση προλόγισαν ο Γεν. Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης κ. Γιάννης Παναγιωτόπουλος, η
κα. Ευανθία Ρεμπούτσικα
και ο εμπνευστής και
δημιουργός του Σταθμού
κ. Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Ειδικό χαιρετισμό απηύθυναν
ο Οικομενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαίος &
ο Υφυπουργός παρά
τω Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ.
Σίμος Κεδίκογλου.
Ο Γεν. Γραμματέας Μέσων
Ενημέρωσης κ. Γιάννης
Παναγιωτόπουλος στην
παρουσίαση του χαρακτήρισε
την «Ηχώ της Πόλης» ως
«Μια προσπάθεια τολμηρή,
αλλά και ουσιαστική, που ο χρόνος θα δείξει τη δύναμη και τις αντοχές της. Ταυτισμένη με το μέσον
που χρησιμοποιεί, διασπά τα όρια, τα γεωγραφικά, για να υπενθυμίσει σε εμάς εδώ, ότι η έννοια των
κανόνων που πολλές φορές θέτουμε σε έννοιες και μέσα, σχεδόν αυτοφαλκιδεύεται από την εξέλιξη της
τεχνολογίας και των μέσων. Έτσι, το ραδιόφωνο αποκτά μια νέα μορφή, μια νέα αφετηρία προσέγγισης
του κοινού του. Αυτό επιτρέπει στον καθένα πέρα από αποστάσεις να έχει τη μοναδική δυνατότητα να
ακούσει το ραδιόφωνο της Πόλης.» Στηρίζοντας η Ελληνική Πολιτεία την πρωτοβουλία των Ελλήνων
της Πόλης γιατί «στο δύσκολο πέρασμα των καιρών καλούμαστε για να οικοδομήσουμε το μέλλον των
παιδιών αυτού του τόπου, για να έχουμε τη δυνατότητα να γιορτάσουμε πραγματικά δυνατοί και βέβαιοι
τα 200 χρόνια ελευθέρου πολιτικού βίου μας. Με ελπίδα, με δύναμη, να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά.
Και όταν κάποιος μας ρωτά τι είναι η πατρίδα μας, να μην διστάζουμε να του απαντάμε ότι είναι ο
τόπος που ενώνονται τα όνειρα, τα πάθη, τα θέλω και τα μπορώ χιλιάδων, εκατομμυρίων ψυχών. Αυτή
είναι η πατρίδα μας, το μέλλον και η ελπίδα, που είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε και θα τα
πάμε μπροστά. Που προσπάθειες σαν τη σημερινή μας πείθουν ότι όλα είναι δυνατά, που και αυτά που
φαντάζουν αδύνατα, να γίνονται πραγματικότητα».
Οι μοναδικές γεύσεις του “Sweet Alchemy by Stelios Parliaros” μας ταξίδεψαν με τον δικό τους
μοναδικό τρόπο στην Κωνσταντινούπολη που μεγάλωσε και αγάπησε ο δημιουργός του ενώ η ιδιαίτερη
μυρωδιά του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ από τα ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΛΟΥΜΙΔΗ συμπλήρωσαν την
μαγική εικόνα του παζλ με το χαρακτηριστικό τους άρωμα.
Το παρόν έδωσαν φίλοι & συνεργάτες όπως η Υπουργός Τουρισμού κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Γ.
Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Αντρέας Κατσανιώτης, οι κ.κ. Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Γιώργος
Χατζηνάσιος, Πέμη Ζούνη, Νίκος Τριβουλίδης, Αγάπη Τσαχπίνογλου, Στέλιος Παρλιάρος, Τζένη
Σταυροπούλου, Αντώνης Φουρλής, Δημήτρης Στάμου, Γιώργος Βλαβιανός, Στέλιος Διονυσίου, Άρτεμις
Γκόνου, Αντώνης & Βασίλης Λουμίδης (Καφεκοπτεία ΛΟΥΜΙΔΗ), Νίνα Ψιλάκη & πολλοί άλλοι.
Για περισσότερες πληροφορίες: Yes. Positive Communication
Μυρτώ Γκόνου Τηλ: 2102532686 & 6985 889871

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 2013
bring Health and Happiness!!!
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AHEPA District #26 Scholarship Presentations an Annual Family Event
(Συνέχεια από σελίδα 3)

to Greece program. A program
subsidised and organised by the

the past 3 years playing volleyball for the university at Capilano
and is ranked in the top 5 for his
league. He is even entertaining
the idea of going to Europe to

planning on pursuing Hellenic
Studies at Simon Fraser University.
Upon the completion of her degree at Simon Fraser Univer-

play volleyball professionally.
We wish you well academically
and withour sports career also!

sity, Athina intends on attending
medical school at the University
of British Columbia. Ideally she
would like to study paediatrics.
Her future plans involve travelling to third world countries to
offer aid to struggling populations, and to continue to volunteer with organizations such as
the Vancouver Cancer society,
Best Buddies Program, and The
Maids of Athena. We know you
will represent the Greek community well whatever you choose to
do and wherever you go!

is currently working towards an
Associates of Arts and Sciences

ATHINA PILARINOS:

AHEPA National organisation.
Our congratulations!
ALEXANDER PAPPAS:
Alex Pappas has been attending
Capilano University ever since
graduated from Langara with a
diploma in Human Kinetics. Alex

Degree which will be completed
shortly. He then plans to enter
into the Bachelor of Education
program to pursue his aspirations
of becoming a Secondary School
Instructor. While Alex has been a
high level volleyball official for
a number of years, he has spent

Athina is currently an undergraduate student at Simon Fraser University pursuing a Bachelors of
Arts in Sociology and she is also
completing the science prerequisites for medical school. Her primary interests lie with gender relations and social issues and the
dynamics of sexuality in society,
primarily in the area of marginalized women. Additionally, she is

Faculty of Law at the University
of Alberta in Edmonton. She is
an active member of the University and her accolades are many
as attested to by the many reference letters we received on her
behalf. Natalia is a dedicated, talented and committed member of
the law faculty’s volleyball team.
She was involved in the Women’s
Law Forum, raising awareness of
issues relating to women’s law as
well as the Law Show which is
a fundraiser for the Zebra Child
Protection Centre. She participates in the Student Legal Services dedicated to helping lowincome individuals in Edmonton
understand their legal issues and
solve their legal problems. In addition to being actively involved
in and out of her school Natalia
manages to rank at the top of
her class now and throughout
her academic career completing

NATALIA TZEMIS:
Natalia completed a Master of
Arts Degree from Simon Fraser University after completing a
Bachelor of Arts Degree from the
Department of Political Science,
Faculty of Arts and Social Sciences at the University of British
Columbia. Natalia is presently
attending first year classes in the

her Masters Degree with an impressive 3.9 grade point average.
Well done Natalia and continued success!
Acceptance letter from Alex Niketas who was not able to attend:

(Συνέχεια στη σελίδα 17)
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Τι έγινε το άρμα του Πολυτεχνείου με το
παρατσούκλι “μορφωμένος” ΑΜΧ-30 84337
Τι έγινε το άρμα μάχης που μπήκε εκείνη τη νύχτα στο Πολυτεχνείο;Το άρμα “υπηρέτησε” μέχρι
την απόσυρσή του , σε μονάδες του Έβρου,απ΄ όπου και η φωτογραφία που κράτησε για ενθύμιο, ο
στρατιώτης. Με αρκετή δόση μαύρου χιούμορ -κατάμαυρου και ατυχούς- κάποιοι αξιωματικοί είχαν
“κολλήσει” στο άρμα μάχης το παρατσούκλι “μορφωμένος”,επειδή είχε μπει στο Πολυτεχνείο! Τώρα
εκτίθεται στο ΚΕΤΘ, Η “ταυτότητα” του άρματος: ΑΜΧ-30 Γαλλικής κατασκευής Κινητήρας 680
hp Diesel Ταχύτητα 65 Κm Βάρος 36 τόνοι Πλήρωμα 4,κυβερνήτης,πυροβολητής,γεμιστής,οδηγός.
Δύναμη πυροβόλο 105 χιλιοστά,πυροβόλα 20 χιλιοστών, 7,62 πολυβόλο,πολλές χιλάδες σφαίρες 8
καπνογόνα, και 55 βλήματα πυροβόλου 105 χιλιοστών. Διέθετε σύνχρονα ηλεκτρονικά όργανα για
ημερήσιες και νυχτερινές αποστολές. Η Ελλάδα είχε 140 Γαλλικά άρματα ΑΜΧ-30 Ο στρατιώτης
ο οποίος έβγαλε αναμνηστική φωτογραφία με το έτσι κι αλλιώς ιστορικό άρμα ,είχε υπηρετήσει ως
πυροβολητής το 1985-1986, στην 1ηΕΜΑ, 2ηΙΛΗ στην Αλεξανδρούπολη. “Το ΑΜΧ-30 με αριθμό
Νο-84337 ήταν διοικητικό,με τις περισσότερες ώρες ασκήσεων. Στο ημερολόγιο του άρματος δεν
έγραφε τίποτα για το βράδυ της 17 Νοεμβρίου 1973. Ηταν το γνωστό μας 37άρι”,γράφει ο παλιός
μαυροσκούφης
Ο στρατιώτης που οδήγησε το άρμα στο Πολυτεχνείο, θυμάται
Η εισβολή του άρματος μάχης στο Πολυτεχνείο, δεν σημάδεψε μόνο τους εξεγερμένους μέσα από τη
πύλη που τσακίστηκε από τους τόνους χάλυβα που έπεσαν με ορμή πάνω της. Σημάδεψαν βαθειά τον
20χρονο τότε στρατιώτη που είχε διαταχθεί να οδηγήσει το άρμα μέσα στο Πολυτεχνείο.
Τ΄ όνομά του Α.Σκευοφύλαξ, αλλά μικρή σημασία έχει τ΄ όνομα. Σημαντικές είναι οι αναμνήσεις ενός
ανθρώπου, όπως τόλμησε να της πει μία και μοναδική φορά σε συνέντευξή του στο Βήμα, στην επέτειο
του 2003.Η ιστορία πολλές φορές κάνει ανθρώπους απλούς πρωταγωνιστές. Κάποιες φορές αρνητικούς
πρωταγωνιστές. Όπως εκείνο το 20χρονο παιδί στο άρμα μάχης. Που τότε όπως εξομολογήθηκε,
πίστευε ότι έκανε το καθήκον του εναντίον των “εχθρών κομμουνιστών”. Και μετά ,όταν η τραγωδία
πέρασε και έγινε πολίτης ψήφισε δυο φορές ΚΚΕ!
Η διήγησή του για εκείνη τη νύχτα, ήταν συγκλονιστική:

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 2013
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

.«Την ημέρα εκείνη ήμουν υπηρεσία. Στον στρατό είχα δέκα μήνες. Ήμουν εκπαιδευτής στο Κέντρο
Τεθωρακισμένων, στο Γουδί. Τότε οι «μαυροσκούφηδες» ήταν σώμα επιλέκτων. Πήγα εθελοντικά.
Μόλις άρχισαν τα επεισόδια, μπήκαμε επιφυλακή. «Οι κομμουνιστές καίνε την Αθήνα» μας έλεγαν και
εμείς τους πιστεύαμε. Θυμάμαι στο στρατόπεδο κάποιοι είχαν ραδιοφωνάκια και ακούγαμε στα κρυφά
τον σταθμό του Πολυτεχνείου. «Παλιοκουμμούνια» θα καλοπεράσετε!» λέγαμε».
.«Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της 16ης Νοεμβρίου, η ίλη μου πήρε εντολή να ετοιμαστεί για έξοδο.
Αποφασίστηκε να βγουν πέντε δικά μας άρματα, κάτι γαλλικά AMX30. Εγώ ήμουν οδηγός στο
πρώτο άρμα που βγήκε στον δρόμο». Στο ίδιο άρμα βρίσκονταν ο αξιωματικός Μιχάλης Γουνελάς,
ως επικεφαλής, ο ανθυπασπιστής Λάμπρος Κωνσταντέλλος, ως οδηγός εδάφους, ο λοχίας Στέλιος
Εμβαλωμένος και ο Γιάννης Τίρπας.

Την ώρα που οι διπλωμάτες μας στις
ΗΠΑ συνεχίζουν τον... τουρισμό τους
και το ΥΠΕΞ... κοιμάται

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 στο έργο της φιλοπτώχου και
σε όλη την ελληνική παροικία

Κορυφώνεται η προπαγάνδα περί Τσαμουριάς, των Αλβανόφωνων στις ΗΠΑ
Είναι οργανωμένοι, προπαγανδίζουν περί Τσαμουριάς και καταγγέλλουν την Ελλάδα
γιά... ‘’γενοκτονία’’. Οι περίπου 330.000 Αλβανόφωνοι (μεταξύ τους και Κοσσοβάροι)
στις ΗΠΑ, συγκεντρωμένοι σε μεγάλες παροικίες (Νέα Υόρκη, Βόρεια Νέα Υερσέη,
Σικάγο, Ντητρόϊτ, Φιλαδέλφεια, Βοστώνη, Κόλπος Τάμπα, Χάρτφορντ Κοννέτικατ,
Ρίβερσάϊντ Καλιφόρνια), δικτυώνονται στο Κογκρέσσο και συγκεντρώνουν χρήματα,
όχι γιά... φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μέχρι και η στρατιωτική Ακαδημία της Μεγάλης
Βρετανίας έχει ασχοληθεί με το ζήτημα, αλλά στην Ελλάδα της κρατικής ‘’ρεμούλας’’,
όπως συνηθίζεται, ‘’πέρα βρέχει’’ και ‘’ύπνος βαθύς’’.
Φυσικά, η σκόρπια ‘’οργανωμένη Ομογένειά μας’’, χωρίς ‘’λόμπι’’, ηγεσία κλπ, δεν
μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις, φρόντισαν να την... διαλύσουν
από 1996, γιά να ‘’επιβάλουν’’ την κρατικοδίαιτη απάτη τους,
το ‘’Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού’’ (ΣΑΕ)

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2013

Πηγή: KALAMI-USA

ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΕΑΤΑ

3
2013

3

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.

14 Γνώμη

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Την Κυριακή 25η Νοεμβρίου 2012 στην αίθουσα της Ελληνικής
Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ, με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε ο Ετήσιος χορός του συλλόγου και σύμφωνα με
τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Τσούκα ήταν αρκετά ευχαριστημένος από τα
έσοδα του χορού. Το φαγητό ήταν πλούσιο και γευστικό, η ορχήστρα
του Γιάννη Σαχάμη με τον νεοφερμένο από Ελλάδα κ. Γιώργο
Φάλκο στην κιθάρα, που τραγούδησε πολύ καλά έδωσε περισσότερη
ζωντάνια στο μπουζούκι του μαέστρου Γιάννη Σαχάμη.
Ήταν πράγματι μια ζεστή οικογενειακή βραδιά που όλοι χρειαζόμαστε
αυτές τις μέρες που πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα.
Στιγμιότυπα από την ευχάριστη βραδιά.
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Τσούκας

15 Γνώμη

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

Mexico
Los Cabos

Vancouver Departure
Melia Cabo Real 4 star
January 5 and 12 departures
One Week all inclusive holiday
CAD 759 plus 350 in taxes

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

Mexico
Cancun

Vancouver Departure
Villa del Palmar 4 star
January 7 and 14 departures
One week all inclusive holiday
CAD 1029 plus 339 in taxes

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
και
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

Mexico

Puerto Vallarta

Vancouver Departure
Holiday Inn Resort 4 star
January 5 departure
One week all inclusive holiday
CAD 979 plus 348 in taxes

Dominican Republic
Punta Cana

Vancouver Departure
Barcelo Punta Cana Prestige class 4 ½ star
December 19 departure
One week all inclusive holiday
CAD 1459 plus 386 in taxes

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
H Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Surrey &Fraser Valley, σε συνεργασία του ΩΜΕΓΑ TRAVEL διοργανώνουν 7ήμερη κρουαζιέρα στην ΑΛΑΣΚΑ.
Αναχώρηση 6 Ιουλίου 2013 και επιστροφή 13 Ιουλίου 2013.
Με συνοδούς τον αιδεσιμότατο πατήρ Κωνσταντίνο Τσόλα από την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Surrey & Fraser Valley
και την Ελένη Διαμαντοπούλου από το ΩΜΕΓΑ TRAVEL.
Η τιμή κατ΄άτομο με βάση σε δίκλινη καμπίνα εξωτερική είναι: $1,476 + $146 φόροι και λιμενικά τέλη.
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Surrey & Fraser Valley θα λάβει δωρεά $100 δολάρια για κάθε καμπίνα.
Τηλέφωνα: 604-742-4226 - 1-800-663-2669
e-mail:eleni@omega-travel.com

16 Γνώμη

ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΟΥΡΕΗ
Πριν δυο μήνες η Κοινότητα του Σούρεη εγκαινίασε το καφενείο
των ηλικιωμένων κάτω από την αιγίδα του συλλόγου «Ζεστή
Γωνιά» Friendship Society.
Σήμερα 4 Δεκεμβρίου 2011 επισκέφθηκα το καφενείο αυτό που
στεγάζεται στο οικόπεδο της εκκλησίας και ήταν ένα παλαιό σπίτι το
οποίο η κοινότητα με τη βοήθεια πολλών ομογενών,. με χρηματικά
ποσά, με δωρεά υλικών και προσωπική εργασία επισκεύασε και
όπως δείχνουν οι φωτογραφίες υπάρχει μια μεγάλη αίθουσα, η
μικρή κουζίνα, το μπάνιο, και δυο γραφεία το ένα χρησιμοποιείται
από τον ιερέα.
Το καφενείο λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή ,
επίσης η αίθουσα χρησιμοποιείται για το απογευματινό σχολείο και
για την εκμάθηση ελληνικών χορών. Η αίθουσα είναι πλούσια σε
φυσικό φωτισμό, έχει ελληνική τηλεόραση και Ιντερνετ. Καιρός οι
ηλικιωμένοι να μην γυρίζουν στα πολυκαταστήματα και να έχουν το
δικό τους στέκι στο Σούρεη. Ο καφές είναι $1 δολλάριο, μπορούν
να παίξουν τάβλι, ή χαρτιά να περνά η ώρα τους ευχάριστα με
συντροφιά την ελληνική τηλεόραση.
Το καφενείο άνοιξε και σας περιμένει μου είπαν ο Πρόεδρος κ. Κων/
νος Κοντογιαννάτος και ο αντιπρόεδρος , Σταμάτης Σταματάκης.
Άνω: H αίθουσα του καφενείο και
Κάτω: Οι πρώτοι πρωηνοί πελάτες, άρχισαν τα χαρτιά για να
απεράσει η ώρα τους.

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

Αριστερά: Σταμάτης Σταματάκης Αντιπρόερδος
και Δεξιά: Κωνσταντίνος Κοντογιαννάτος Πρόεδρος
του συλλόγου “ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ”

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΑ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΟΥΜΕ
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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 2013

17 Γνώμη

AHEPA District #26 Scholarship Presentations an Annual Family Event
(Συνέχεια από σελίδα 12)

we bear the key to the future of
Reverend Father, Distinguished
Hellenism. I am proud to say that
guests and all the members of
AHEPA has continually proven
AHEPA District # 26,
itself a philanthropic leader,
contributing to all walks of life,
Thank you for inviting me to atat home and abroad. And in due
tend this great event, unfortutime I will have the privilege
nately I cannot be t here tonight
of joining the AHEPA family. I
to celebrate with my fellow Helwould again like to thank District
lenes, due to an exam conflict. I
26 for inviting me to this event,
would like to start off by saying; it
and I would also like to congratis a great honour and privilege to
ulate the rest of the scholarship
be awarded such a scholarship. It
recipients. Thank you, Χρόνια
is scholarships such as these that
Πολλά and Merry Christmas.
enable young Greeks like me to
pursue their goals without worGratefully yours,
rying about the financial burden.
Alex Niketas
The key pillars of AHEPA’s mission are to promote Hellenism,
Thank you from Athina Pilarinos
education, and individual excelwho was writing an exam:
lence. To achieve this, it is important to reach out to the youth as
I would like to thank the AHEPA

District#26 Scholarship Committee and membership for their
consideration of my application
for the annual AHEPA scholarship. AHEPA’s engagement in
the community and dedication to
supporting students through annual scholarships are crucial to
the sustainability of the education of future generations.
I thank AHEPA once again for
their contribution to my education.
On behalf of the AHEPA Family
Xρονιά πολλά!
For information about the scholarship programme, becoming a
member of the organisation or
contributing to the scholarship
fund contact John Preovolos @
jpreovolos@shaw.ca or Bernadette Falias @ falias01@telus.
net

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση της ΑΧΕΠΑ

18 Γνώμη

Η Παλαιστίνη αναγνωρίστηκε
ως κράτος-παρατηρητής
από τον ΟΗΕ
Αμπάς: “Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Παλαιστινιακού

κράτους”-Έντονες αντιδράσεις από την Χίλαρι Κλίντον
Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012
Με πλειοψηφία δύο τρίτων ο ΟΗΕ,
παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του
Ισραήλ, αναβάθμισε την Παλαιστίνη
σε κράτος με ιδιότητα του
παρατηρητή (non-member observer
state).
Πρόκειται
σημαντική

για
μια
πολύ
πολιτική
απόφαση,

και ο Καναδάς και 41 χώρες απείχαν.
Η συζήτηση άρχισε την Πέμπτη 29
Νοεμβρίου, ημερομηνία που δεν
επιλέχθηκε τυχαία καθώς είναι η
επέτειος της απόφασης του 1947 για
το διαμελισμό της Παλαιστίνης και
τη δημιουργία δύο κρατών.
Η απόφαση έγινε γνωστή λίγο μετά
τα μεσάνυχτα της Παρασκευής

παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη.
“Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
καλείται σήμερα να εκδώσει μια
ληξιαρχική πράξη γέννησης του
Κράτους της Παλαιστίνης”, δήλωσε
προς τις 193 χώρες-μέλη πριν από
την ψηφοφορία.
Τόνισε επίσης ότι η ψηφοφορία
αποτελεί “την τελευταία ευκαιρία για
να διασωθεί η λύση των δύο κρατών”
(το Ισραήλ και ένα παλαιστινιακό
κράτος) και υποσχέθηκε να
“προσπαθήσει να αναβιώσει τις
ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις”.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν
την Πέμπτη τους Παλαιστίνιους και
τους Ισραηλινούς, να συνεχίσουν
τις ειρηνευτικές συνομιλίες, λίγη
ώρα μετά την ψηφοφορία στη
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όπου
εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία το
καθεστώς “κράτους παρατηρητή”
για τους Παλαιστίνιους που
θεωρείται ως έμμεση αναγνώριση
ενός παλαιστινιακού κράτους.
Αποδοκίμασε την απόφαση η Χίλαρι
Κλίντον
Η υπουργός Εξωτερικών των
Ηνωμένων
Πολιτειών,
Χίλαρι
Κλίντον επέκρινε την Πέμπτη,
την θετική ψηφοφορία στη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ, μέσω της
οποίας δόθηκε καθεστώς «κράτους
παρατηρητή» στην Παλαιστίνη,
που μεταφράζεται ως έμμεση
αναγνώριση από τον ΟΗΕ του
παλαιστινιακού κράτους.

καθώς δικαιώνεται το αίτημα
της Παλαιστίνης να γίνει από
“οντότητα”, “κράτος μη μέλος” του
ΟΗΕ, κάτι που ισχύει και για το
Βατικανό.
Υπέρ του αιτήματος της Παλαιστίνης
ψήφισαν 138 χώρες, μεταξύ των
οποίων η Ρωσία, η Κίνα, η Γαλλία,
η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα...
Εννέα ψήφισαν κατά, μεταξύ των
οποίων φυσικά το Ισραήλ, οι ΗΠΑ

(ώρα Ελλάδος), ωστόσο από νωρίς
χιλιάδες Παλαιστίνιοι είχαν βγει να
πανηγυρίσουν στους δρόμους της
Δυτικής Όχθης.
Πριν την ψηφοφορία, ο Παλαιστίνιος
πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να
υπογράψει τη “ληξιαρχική πράξη
γέννησης” ενός παλαιστινιακού
Κράτους με την παραχώρηση σε
αυτό του καθεστώτος του κράτους-

Ισραηλινών, μπορεί να επιτευχθεί
η ειρήνη που και οι δύο αξίζουν”,
είπε η Κλίντον σε ομιλία της στην
Ουάσιγκτον σε φόρουμ για την
εξωτερική πολιτική.
Χαμάς: Μια νίκη στο δρόμο προς
την απελευθέρωση
Η Χαμάς που κατέχει την εξουσία
στη Λώρίδα της Γάζα, εξέφρασε την
ικανοποίησή της για την “νίκη” της
Παλαιστίνης, στα Ηνωμένα Έθνη.
“Αυτή είναι μια ακόμη νίκη στο
δρόμο για την απελευθέρωση
της Παλαιστίνης και είμαστε
ευχαριστημένοι. Η Χαμάς θεωρεί
ότι είναι μια ενιαία επιτυχία που
προκαλεί χαρά στο λαός μας”, είπε
στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων
(AFP) ο Αχμέντ Γιουσούφ ένας εκ
των ηγετικών στελεχών της Χαμάς
στη Λωρίδα της Γάζας.
Οι ηγέτες της Χαμάς, που δεν
αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ,
αρχικά ήταν αντίθετοι προς την
κίνηση του Μαχμούτ Αμπάς να
επιδιώξει την ψηφοφορία στον ΟΗΕ
για να αποκτήσει η Παλαιστίνη μια
έμμεση “κρατική υπόσταση”.
Παρότι αργότερα προσέφεραν την
υποστήριξή τους, δεν παρέκκλιναν
από την αντίθεσή τους στη λύση των
δύο κρατών. “Δεν πιστεύουμε στην
λύση των δύο κρατών”, είπε αρχικά

ο επικεφαλής της Χαμάς, Χαλέντ
Μεσάαλ.
“Υποστηρίζουμε κάθε πολιτικό
επίτευγμα για να αποκτήσει ο
λαός μας ένα κράτος” δήλωσε την
Πέμπτη ο πρωθυπουργός της Χαμάς
Ισμαήλ Χανίγια επισημαίνοντας ότι
η θέση της Χαμάς δεν θα αλλάξει,
και στάθηκε “στη βάση της μηαναγνώρισης του κατακτητή”.
Επίθεση Νετανιάχου στον Αμπάς
Ο
Ισραηλινός
πρωθυπουργός
Μπέντζαμιν Νετανιάχου, άσκησε
σκληρή κριτική στον Μαχμούντ
Αμπάς,
χαρακτηρίζοντας
ως
“εχθρική και δηλητηριώδη”, γεμάτη
από “ψεύτικη προπαγάνδα” την
ομιλία του παλαιστίνιου προέδρου
στα Ηνωμένα Έθνη.
“Αυτά δεν είναι λόγια ενός
ανθρώπου
που
θέλει
την
ειρήνη”, είπε ο Νετανιάχου μέσω
ανακοίνωσης που εξέδωσε το
πρωθυπουργικό γραφείο, αμέσως
μετά από την ομιλία του Μαχμούτ
Αμπάς, στη Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ.
Η ομιλία του Παλαιστίνιου
προέδρου και η απάντηση του
Ισραηλινού πρωθυπουργού έγιναν
πριν από την ψηφοφορία στον ΟΗΕ,
όπου εμμέσως αναγνωρίστηκε το
παλαιστινιακό κράτος, παρά την
απουσία μιας συμφωνίας ειρήνης
με το Ισραήλ.

Η Χίλαρι Κλίντον ανέφερε ότι
πρόκειται για μια “ατυχή και
αντιπαραγωγική κίνηση”, που θέτει
περισσότερα εμπόδια στην πορεία
προς την ειρήνη.
“Έχουμε
ήδη
κάνει
σαφές,
ότι μόνο μέσω των απευθείας
διαπραγματεύσεων, μεταξύ των δύο
πλευρών, των Παλαιστινίων και των

Η οικογένεια Βασίλη Μαυριτσάκη εύχεται στους πελάτες
συγγενείς,φίλους και σε όλη την ελληνική παροικία
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2013
Η Διεύθυνση και το προσωπικό ταξιδιωτικού γραφείου ΩΜΕΓΑ
εύχονται στους πελάτες και σε όλη την ελληνική παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2013
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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 Πωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος
Παρτσάφας,
η Πρεσβυτέρα Ειρήνη, τα παιδιά τους
και τα εγγόνια εύχονται
στην ελληνική παροικία του Βανκούβερ

Χρόνια Πολλά για τις γιορτές
Χαρούμενα και ευτυχισμένα
Χριστούγεννα.

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

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

Ο Αγγελικός ύμνος “Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί
γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία” είναι και το
μήνυμα της γέννησης του Χριστού μας και όπου εμείς
καλούμαστε αυτές τις μέρες με την προσευχή και τα
έργα μας να τιμήσουμε το θαύμα της γέννησης
του Σωτήρα.

19 Γνώμη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ
Συγγραφέας: Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εικονογράφηση: Έφη Λαδά
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

Κάθε λέξη, λένε οι ποιητές, έχει τη δική της
ζωή. Την πιο παράξενη όμως έχει η λέξη
«Γιατί», επειδή σε αυτήν κρύβεται όλο
το παράπονο των ανθρώπων. Το «Γιατί»
της ιστορίας αυτής συναντά παιδιά στη
φτώχεια, παιδιά στην αρρώστια, παιδιά
που δέχονται βία, παιδιά στην εργασία,
παιδιά στην μοναξιά. Κι όλα αυτά τα
παιδιά ρωτούν γιατί;
Απογοητευμένο λοιπόν από τον κόσμο
που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι, το «Γιατί» θα φτάσει μέχρι τον ουρανό.
Εκεί θα συναντήσει αστέρια – ευχές. Ευχές των παιδιών που έχουν
δύναμη, που αντιστέκονται, που αγωνίζονται, που ονειρεύονται. Κι όσο
πιο δυνατή είναι η ευχή, τόσο πιο έντονα το αστέρι λάμπει ελπίδα. Με την
ελπίδα μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Και η ελπίδα αυτή είναι τα παιδιά.
Ένα αισιόδοξο βιβλίο που με τη μαγική συνταγή του παραμυθιού βοηθά
τα παιδιά να συναισθανθούν το ένα το άλλο, να γίνουν μια μεγάλη παρέα
και να αγωνιστούν για ένα καλύτερο αύριο.

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ
Συγγραφείς: Βασίλης Κουτσιαρής & Γιάννης Διακομανώλης
Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη
Εκδόσεις: ΠΑΡΡΗΣΙΑ
Μια γλυκιά και τρυφερή ιστορία όπως είναι
και η σχέση της Νεφέλης με τη γιαγιά της.
Κάθε βράδυ η γιαγιά με μια κουβέρτα ριγμένη
στα γόνατά της αγκαλιάζει τη Νεφέλη και της
διαβάζει παραμύθια. Κι όταν το βιβλίο κλείνει
κοιτάζουν μαζί τον έναστρο ουρανό.
«Όταν ένα αστέρι πέφτει, δεν πεθαίνει, απλά
κατεβαίνει στη γη για να πάρει στην αγκαλιά
του έναν ακόμα καλό άνθρωπο και να τον
οδηγήσει στον ουρανό», λέει η γιαγιά.
Μια νύχτα λοιπόν ένα τέτοιο αστέρι ανέβαινε ψηλά στον ουρανό. Δεν ήταν
μόνο του. Ήταν και η γιαγιά μαζί του.
Η αγάπη μας για τους ανθρώπους που χάνουμε από κοντά μας κάνει τα
αστέρια να φωτίζουν τις νύχτες μας και να μας κρατούν συντροφιά με
το χαμόγελο και τη ζεστασιά τους. Άλλωστε τα αστέρια της καρδιάς δεν
σβήνουν ποτέ.

Στον ναύαρχο Τζέιμς Σταυρίδη
το Ομήρειο Βραβείο
Στον Ελληνοαμερικανό
διοικητή του ΝΑΤΟ,
ναύαρχο Τζέιμς Σταυρίδη,
εγγονό πρόσφυγα από την
καταστροφή της Σμύρνης,
απονεμήθηκε φέτος το
«Ομήρειο Βραβείο» της
Χιακής Ομοσπονδίας
Αμερικής. Η ομιλία του
τιμωμένου, όπως αναφέρει ο
«Εθνικός Κήρυκας» της Νέας
Υόρκης, ήταν συγκινητική,
με πολλές αναφορές στους
Νομπελίστες ποιητές.
Αναφέρθηκε, ακόμη, στο
ρόλο της Ελλάδας ως μέλος

του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο και
στη Μέση Ανατολή και εξήρε
τη συμβολή της στους δύο
πρόσφατους πολέμους στο Ιράκ
και στο Αφγανιστάν.
Το Χιώτικο Σπίτι στην Αστόρια,
όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή
την Παρασκευή το βράδυ, είχε
πλημμυρίσει από ομογενείς.
Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της
οργανωμένης Ομογένειας της
Νέας Υόρκης, ο γενικός πρόξενος
της Ελλάδας Γιώργος Ηλιόπουλος
και ο Μητροπολίτης Λήμνου και
Αγίου Ευστρατίου, Ιερόθεος.

Χιακής Ομοσπονδίας, Σταύρος
Χαβιάρας, αναφέρθηκε στις
εορταστικές εκδηλώσεις
για την 100ή επέτειο της
απελευθερώσεως της Χίου και
επικεντρώθηκε στην προφορά
του τιμωμένου.
«Είναι χαρά των απανταχού
Ελλήνων να υπάρχουν ανάμεσά
μας επιτυχημένοι, ελληνικής
καταγωγής, άνθρωποι οι οποίοι
προσφέρουν ανεκτίμητες
υπηρεσίες σε όλη την
ανθρωπότητα», τόνισε-μεταξύ
άλλων-ο κ. Χαβιάρας.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της
Το Ομήρειο βραβείο
καθιερώθηκε από τη Χιακή
Ομοσπονδία το 1977 και
απονέμεται κάθε χρόνο σε μια
εξέχουσα προσωπικότητα, η
οποία ξεχωρίζει στην πολιτική,
τις τέχνες και τα γράμματα.
Ως σύμβολο ελευθερίας, το
Ομήρειο Βραβείο τιμά αυτούς
που έχουν διακριθεί για τις
δημοκρατικές τους ιδέες και
την πίστη τους στα ανθρώπινα
δικαιώματα. Ως σύμβολο
φιλίας, ο θεσμός τιμά τη φιλία
μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής

ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΑΣΤΟΡΟΥΣ
Με τις πολλές κρατήσεις,
με τους φόρους και τα
χαράτσια,ανάγκαζονται
νοικοκυρίοι που είχαν
την
δυνατότητα
να
πληρώσουν έναν εργάτη
να βάψουν το σπίτι τους,
τώρα αναγκάζονται να τα
κάνουν μόνοι τους.
Αριστερά: ο γείτονάς
μου και φίλος στη Ρόδο,
Σάββας
Μιχαλάκης
συνταξιούχος,
έπιασε
και έβαψε το εξωτερικό
του
σπιτιού
του.
Στη
φωτογραφία
η
γειτόνισσα τον βοηθά με
τον γκουβά της μπογιάς.

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 2013
6616 BERSFORD STREET, BURNABY, B.C.
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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 2013

20 Γνώμη

Τη Ρόδο τη φίλησε ο ήλιος
Μεγάλη ανταπόκριση έχει η καμπάνια Sunkissed by Rodos, που προσπαθεί να προσελκύσει
τουρίστες από τη Μ. Βρετανία. Η “απόβαση” του ήλιου στο Λονδίνο και οι ομορφιές της Ρόδου
Πολλά θετικά σχόλια προκαλεί μια
προσπάθεια προβολής του νησιού
της Ρόδου, στην αγγλική αγορά, με
τον τίτλο “Sunkissed by Rodos”.
Παρουσία της υπουργού Τουρισμού
Όλγας Κεφαλογιάννη, του γενικού
γραμματέα του Ε.Ο.Τ. Νίκου
Καραχάλιου, του πρέσβη της
Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο
Κων/νου Μπίκα, και πλήθος κόσμου,
έγιναν τα εγκαίνια του νέου και
ιδιαίτερα εντυπωσιακού περιπτέρου
της Ρόδου στην WTM, καθώς και η
παρουσίαση της νέας προσπάθειας
προβολής του σμαραγδένιου νησιού
στην αγγλική αγορά, με τον τίτλο
“Sunkissed by Rodos”. Ο πρόεδρος
της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου κ.
Αντώνης Καμπουράκης, παρουσία
πολλών και σημαντικών ξενοδόχων
της Ρόδου, αλλά και μελών του
διοικητικού
συμβουλίου
της
Ένωσης, στον σύντομο χαιρετισμό
του, είπε μεταξύ άλλων: “ Με πολλή
χαρά σας καλωσορίζω στο περίπτερο
της Ρόδου, στην WTM 2012. Είναι
το εναρκτήριο λάκτισμα, της νέας
μας προσπάθειας, για τη τουριστική
σεζόν του 2013. Προσπάθεια που
έχει να κάνει, με το να αναδείξουμε
τα δυνατά μας σημεία, να χτίσουμε
την εικόνα της Ρόδου, πάνω σε αυτά,
και να αντλήσουμε πλεονεκτήματα,
μέσα σε ένα δυναμικό παγκόσμιο
περιβάλλον. Το 2012 περάσαμε
πραγματικά μέσα από συμπληγάδες.
Για να λέμε τα πράγματα με το
όνομά τους, αγωνιστήκαμε και
ματώσαμε. Όμως, αντέξαμε. Κι
αυτό έχει τεράστια σημασία για τις
τουριστικές μας επιχειρήσεις, καθότι
αυτό που λέμε εδώ και χρόνια, με
το τέλος κάθε σεζόν, το γνωστό
«άντε και του χρόνου», δεν είναι
πια καθόλου αυτονόητο. Απαιτεί
εγρήγορση, προσπάθεια, κόπο,
δημιουργικότητα, επένδυση χρόνου
και χρήματος”.
Και συνέχισε: “Σε αυτή την
κατεύθυνση, ο ΠΡΟΤΟΥΡ, η
σύμπνοια και η σύμπραξη του Τόπου
μας, η Τοπική Σύμβαση Τουριστικής
Προόδου, όπως τον έχω αποκαλέσει,
με πολλές δυσκολίες, με τα όποια
προβλήματα, αλλά και πολλές
υπερβάσεις, ξεδιπλώνει και πάλι ένα
σχέδιο ανάδειξης του τουριστικού
προϊόντος της Ρόδου, για τη νέα
σεζόν του 2013.
Μέρος του σχεδίου αυτού είναι και
η δράση “Sunkissed by Rodos”, την
οποία παρουσιάζουμε σήμερα.
Το μήνυμά μας είναι απλό, γιατί
θέλουμε να είναι αποτελεσματικό.
Υπενθυμίζουμε πως η Ρόδος είναι
ένας ιδανικός προορισμός για
διακοπές. Είναι ένα ηλιόλουστο
και πανέμορφο νησί, με υπέροχες
παραλίες, εξαιρετική γαστρονομία,
πολιτισμό και δραστηριότητες για
μικρούς και μεγάλους, καθώς και
υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακή
υποδομή, σε πολύ προσιτές τιμές.
Είμαστε λοιπόν στο Λονδίνο, για
να επαναβεβαιώσουμε και τους
ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης της
Ρόδου, με την βρετανική τουριστική
αγορά.
Και το 2012, σταθερά πρώτοι στο
νησί μας, και μάλιστα με σημαντική
αύξηση, ήταν οι Βρετανοί τουρίστες.
Είναι στρατηγική επιδίωξή μας να το
πετύχουμε και το 2013.
Η ποιότητα, η πολυτέλεια και η
μοναδικότητα, της τουριστικής
εμπειρίας στη Ρόδο, τώρα είναι
προσιτές, σε όλο και περισσότερους
φίλους μας στη Μ. Βρετανία, και το
γεγονός αυτό μπορεί, και πρέπει να
ενισχύσει, ακόμη περισσότερο το
τουριστικό ρεύμα, από τη Βρετανία.
Καλή μας αρχή λοιπόν, με τον Ήλιο
της αισιοδοξίας και της ελπίδας, να
φωτίζει το νησί μας, τη Ρόδο.
Και να τον χαίρονται όλοι οι φίλοι
μας, που επιλέγουν να ζήσουν αυτή
την Υπέροχη Εμπειρία και την
Φιλοξενία μας”.
Παίρνοντας τον λόγο ο γενικός
γραμματέας του Ε.Ο.Τ. Νίκος
Καραχάλιος συνεχάρη την διοίκηση
της Ε.Ξ.Ρ. για τις προσπάθειες που
καταβάλει για την προβολή της

Ελλάδας και του νησιού της Ρόδου,
ενώ υπογράμμισε την δέσμευση του
Ε.Ο.Τ., να συνδράμει αποφασιστικά
στις προσπάθειες αυτές.
Όπως σας είχαμε γράψει από τις 25
Οκτώβρη η νέα αυτή πρωτοβουλία
των ευφάνταστων Ροδιτών έχει ως
εξής:
“Μια ομάδα εκπροσώπων της
ηλιόλουστης Ρόδου επιβιβάζονται
στο αεροπλάνο για να μεταφέρουν
λίγη ζεστασιά από τη νησί τους
στους κατοίκους του Ηνωμένου
Βασιλείου Ντυμένοι σαν ήλιοι
φτάνουν στο αεροδρόμιο του
Heathrow
και
αρχίζουν
να
μοιράζουν φιλιά και αγκαλιές σε
ανυποψίαστους Βρετανούς πολίτες:
Στους συνταξιδιώτες τους, που
μελαγχολικά περιμένουν τις βαλίτσες
τους, σε επιβάτες του μετρό, καθώς
κατευθύνονται στο Λονδίνο, στους
φρουρούς του Buckingham Palace,
σε οδηγούς ταξί (black cab drivers),
οδηγούς διωρόφων λεωφορείων,
σε πολίτες που μιλούν μέσα στους
κόκκινους τηλεφωνικούς θάλαμους,
αλλά και σε επιχειρηματίες,
ηλικιωμένους αλλά και παιδιά! Η
κάμερα καταγράφει κάθε κωμικό
στιγμιότυπο και τις ευτυχισμένες
αντιδράσεις των πολιτών.
Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της νέας
ευρηματικής καμπάνιας της Ρόδου
και του ΠΡΟΤΟΥΡ στην αγγλική
αγορά, η οποία θα λανσαριστεί
στην WTΜ, αποδεικνύοντας για μια
ακόμη φορά την σπουδαία δουλειά
που κάνουν οι Ροδίτες σε επίπεδο
μάρκετινγκ και όχι μόνο…
Το βίντεο, γιατί περί αυτού
πρόκειται “κλείνει” με πληροφορίες
για την καμπάνια, ενημερώνοντας
τους τηλεθεατές πώς μπορούν να
συμμετάσχουν, να βοηθήσουν στη
διάδοση της καμπάνιας αλλά και να
κερδίσουν Sunkissed Holidays στη
Ρόδο.
Στόχος της καμπάνιας είναι να
υπενθυμιστεί στους Βρετανούς
ότι η Ρόδος αποτελεί τον ιδανικό
προορισμό για τις διακοπές τους:
ένα ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ και πανέμορφο
νησί, με καταπληκτικές παραλίες,
εξαιρετική γαστρονομία, μακραίωνο
πολιτισμό και δραστηριότητες για
μικρούς και μεγάλους.
Όπως «παίζει» στην καμπάνια«Το
2012 ήταν μια χρονιά,
με πολύ συννεφιά,
ισχυρές βροχοπτώσεις
και θλιμμένα πρόσωπα ...
Ποιος άλλος, λοιπόν, μπορεί
καλύτερα να τον προσφέρει από
τη Ρόδο, η οποία σύμφωνα με τη
μυθολογία, ήταν το αγαπημένο νησί
του Θεού Ήλιου (Rodos was sunkissed by the Sun himself!)

νησί, η Ρόδος,
άρχισε
να
ξεπροβάλει
μέσα από τη
θάλασσα...Ο
Ήλιος φώτισε
το
νησί,
πλημμύρισε
κάθε του γωνιά
με τις ακτίνες
του, “ζέστανε”
τους κατοίκους,
ομόρφυνε το
τοπίο και τις
καρδιές
των
ανθρώπων,
κάνοντας
τη Ρόδο, το
Ω ΡΑ Ι Ο Τ Ε Ρ Ο
ΝΗΣΙ
ΤΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ».
Η πρόταση του
ΠΡΟΤΟΥΡ και
της
Ένωσης
Ξενοδόχων
Ρόδου είναι:
“Sunkissed by Rodοs”
Φέτος, σε μια χρονιά που ο ήλιος δεν
φωτίζει συχνά τη γηραιά Αλβιώνα, η
Ρόδος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία
να μεταφέρει σε όλους, στη Μ.
Βρετανία, το φως, τον ήλιο και την
ευτυχία, που απλόχερα της χάρισαν
οι Θεοί. Για το λόγο τούτο, μια
ομάδα από Sunkissers θα ταξιδέψουν
στην Αγγλία, θα επισκεφθούν
διάφορους προορισμούς και θα
προσφέρουν σε χιλιάδες Βρετανούς

τη ζεστασιά και την ευτυχία του
νησιού, προσφέροντας ηλιόλουστες
αγκαλιές και φιλιά.
Η καμπάνια περιλαμβάνει:
AΡΧΙΚΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ:
“Rodοs Sunkissers arrive to
London”:
Παραγωγή
δίλεπτου

προωθητικού βίντεο, το οποίο
θα παρουσιάζει τους Sunkissers,
μια ομάδα Ελλήνων (μικρών και
μεγάλων), ντυμένοι σαν ήλιοι, να
φθάνουν στο αεροδρόμιο του Heathrow και να εισέρχονται στο Λονδίνο,
μοιράζοντας Ροδίτικες ηλιόλουστες
αγκαλιές και φιλιά, σε γνωστούς
αλλά και απλούς Βρετανούς πολίτες.
Το video θα λανσαριστεί στο
περίπτερο της Ρόδου, κατά τη
διάρκεια της WTM, θα αναρτηθεί
στην
ειδική
ιστοσελίδα
της
καμπάνιας στο facebook και θα

αποσταλεί σε 15.000 Βρετανούς
δημοσιογράφους, συνοδευόμενο από
σχετικό δελτίο τύπου.
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ
WTM (LAUNCH EVENT): Tην
1η ή τη 2 ημέρα της έκθεσης, θα
πραγματοποιηθεί στο περίπτερο
της Ρόδου, ένα launch event, με

παρουσιάστρια γνωστή Βρετανή
και προσκεκλημένους Τ.Ος και
δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια
του οποίου θα ανακοινωθεί η
καμπάνια.
SOCIAL
MEDIA:
Σελίδες
αφιερωμένες στη συγκεκριμένη
καμπάνια θα αναρτηθούν στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, instagram, youtube),
προσκαλώντας τους φίλους της
Ρόδου να ενημερωθούν για την

(Συνέχεια στη σελίδα 21)

Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΕΙ: (Rodοs is an
island sunkissed by the Gods).
Όταν ο Δίας νίκησε τους γίγαντες,
μοίρασε τη γη στους διάφορους
Θεούς. Έδωσε κάτι σε όλους, εκτός
από τον υιό του Ήλιου. Ο τελευταίος
παραπονέθηκε και ζήτησε να έχει
ένα κομμάτι γης, μέσα στη θάλασσα.
Καθώς μιλούσε, ένα πανέμορφο
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Τη Ρόδο τη φίλησε ο ήλιος
(Συνέχεια από σελίδα 20)

καμπάνια, για τις επιλογές που
προσφέρει το νησί, τις ειδικές
προσφορές, αλλά και για τις περιοχές
που θα επισκεφούν οι Sunkissers τις
επόμενες ημέρες.
“SUNKISSED ROADSHOW”: Η
Ομάδα των Sunkissers θα ξεκινήσει
το ταξίδι της από το Εxcel Centre
στη WTM και θα διασκορπιστεί στη
βρετανική πρωτεύουσα μοιράζοντας
απλόχερα λίγες στιγμές ζεστασιάς
και ήλιου
στους Βρετανούς
κατοίκους. Τους Sunkissers θα
συνοδεύει τηλεοπτικό συνεργείο, το
οποίο θα καταγράφει τις αντιδράσεις
των πολιτών, όταν δέχονται ένα
ξαφνικό φιλί ή μια γλυκιά αγκαλιά.
SUNKISSED BY RODOS BEST OF”: Τα πιο ενδιαφέροντα
βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα του
Roadshow θα αναρτώνται στα social
media ενώ θα παραχθεί ένα τελικό
video “SUNKISSED BY RODOS BEST OF”, το οποίο θα διανεμηθεί
μαζί με σχετικά δελτία τύπου σε
15.000 δημοσιογράφους και σε όλα
τα βρετανικά τηλεοπτικά κανάλια.
Το βίντεο θα έχει γρήγορες
εναλλαγές και θα είναι ψυχαγωγικό,
καταγράφοντας τη δυναμική είσοδο
των χαμογελαστών Sunkissers στο
μελαγχολικό και συννεφιασμένο
Λονδίνο
και
τις
ειλικρινείς
αντιδράσεις και τα χαμόγελα
των Βρετανών, που γίνονται
δέκτες απρόσμενων, τρυφερών,
ηλιόλουστων αγκαλιών και φιλιών.
Κατά τη διάρκεια της WTM, η νέα
καμπάνια θα επικοινωνηθεί ως εξής:
Στις οθόνες του περιπτέρου της
Ρόδου θα προβάλλεται το αρχικό
προωθητικό βίντεο ενώ μεγάλα banners, με το artwork της καμπάνιας
μας, θα διακοσμούν το χώρο,
προσκαλώντας τους επισκέπτες να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.
Όλες τις ημέρες της έκθεσης, θα
βρίσκονται στο χώρο της WTM, 2
Sunkissers, ντυμένοι σαν ήλιοι, οι
οποίοι θα μοιράζουν προωθητικά
φυλλάδια, θα απαντούν στις
ερωτήσεις των επισκεπτών στο
περίπτερο της Ρόδου αλλά και θα
περιφέρονται στο χώρο της έκθεσης,
μοιράζοντας φιλιά και αγκαλιές και
καταγράφοντας τις αντιδράσεις του
κοινού.
Την 1η ή την 2η ημέρα της
έκθεσης, το απόγευμα (15:00 – η
ακριβής ώρα θα καθοριστεί μετά
από συντονισμό με το γραφείο
του ΕΟΤ στη Μεγάλη Βρεταννία).
θα
πραγματοποιήσουμε
μια
σύντομη, ενδιαφέρουσα πρωθητική
εκδήλωση: Από τις πρωϊνές ώρες,
10 Sunkissers θα κυκλοφορούν στην
WTM, προσκαλώντας τους φίλους
της Ρόδου, να μας επισκεθφούν στο
περίπτερό μας, να ενημερωθούν για
την καμπάνιά μας, να δοκιμάσουν
Sunshine cocktails, να διασκεδάσουν
με Sunkissed γνωστές επιτυχίες αλλά
και δοκιμάσουν την τύχη τους για
να κερδίσουν Sunkissed διακοπές
στο νησί της Ρόδου (Oι επισκέπτες
θα παραλαμβάνουν έναν λαχνό,
σε σχήμα ήλιου, με έναν μοναδικό
αριθμό και θα πρέπει να έρθουν
στο περίπτερo, για να δουν αν θα
κερδίσουν την ώρα της κλήρωσης.
Προσκλήσεις
θα
αποσταλούν
επίσης, ένα μήνα πριν από την
ημέρα της εκδήλωσης, σε επίλεκτους
Τ.Ος, ταξιδιωτικούς πράκτορες και
δημοσιογράφους.
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με
χαιρετισμό του εκπροσώπου του
PROTOUR και θα συνεχίσει με
ομιλία γνωστής τηλεπαρουσιαστριας
(Βettany Hughes ή Stacey Dooley),
σχετικά με την ιστορία και τις
ομορφιές του προορισμού αλλά και
την ιδέα της καμπάνιάς μας.
Το κοινό θα παρακολουθήσει το
προωθητικό βίντεο και θα χαιρετίσει
με αγκαλιές και φιλιά τους Sunkissers και θα τους ευχηθεί ένα καλό
ταξίδι στη Μ. Βρετανία.
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με
μια δεξίωση με Sunshine cocktails,
μουσική με γνωστές Sunkissed
επιτυχίες αλλά και έναν διαγωνισμό,
με έπαθλο ηλιόλουστες διακοπές στο
νησί της Ρόδου.
Μετά από την WTM το Νοέμβριο, η
ομάδα των Sunkissers θα ξεκινήσει
το ταξίδι της και θα επισκεφθεί
πολυσύχναστες
τοποθεσίες

(κεντρικούς δρόμους, σταθμούς,
πλατείες, γνωστές γειτονιές) στη
Βρετανική πρωτεύουσα
Επιλεγμένες μέρες, οι Sunkissers θα αγκαλιάζουν και θα φιλούν
ανθρώπους στους δρόμους
Όλοι όσοι δέχονται μια ζεστή
αγκαλιά ή ένα τρυφερό φιλί, θα
λαμβάνουν ένα αυτοκόλλητο, με
πληροφορίες για την καμπάνια και
το νησί της Ρόδου.
Με τη σύμφωνη γνώμη των
συμμετεχόντων, θα συλλέγονται
τα στοιχεία τους, θα ανεβαίνουν οι
φωτογραφίες και τα βίντεο στο facebook (tag the people being sukissed)
Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
τους, η ομάδα των Sunkissers θα
συνοδεύεται από ένα τηλεοπτικό
συνεργείο, το οποίο θα αποθανατίζει
τα καλύτερα στιγμιότυπα και τις πιο
ενδιαφέρουσες αντιδράσεις.
Τέλος, τα Social media θα
διαδραματίσουν
ένα
πολύ
σημαντικό ρόλο στην καμπάνιά
μας, προσκαλώντας το κοινό να
συμμετάσχει στην πρωτοβουλία μας,
να λάβει πληροφορίες για το νησί
της Ρόδου, να ενημερωθεί για την
πορεία του Roadshow αλλά και για
να κλείσει “εκπτωτικές διακοπές”
στη Ρόδο.
Η Καμπάνια θα έχει τη δική της
σελίδα στο Facebook: Facebook/
sunkissed, η οποία θα ανακοινωθεί
στη WTM.
Στη σελίδα θα περιλαμβάνονται:
α) Χρήσιμες πληροφορίες για
την καμπάνια και το αρχικό μας
προωθητικό βίντεο,
β) Πληροφορίες για το πού θα
βρισκόμαστε, πότε, προσκαλώντας
τους Βρετανούς να μας συναντήσουν,
γ) Φωτογραφίες των Sunkissers, καθώς θα μοιράζουν ζεστές
αγκαλιές,
δ) “Τag” των συμμετεχόντων,
ενθαρρύνοντας τους φίλους τους, να
κάνουν “Like” στη φωτογραφία ή
στο βίντεο τους,
ε) Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για
το νησί της Ρόδου,
στ) Εκπτωτικά πακέτα διακοπών για
τη Ρόδο, σε συνεργασία με Τ.Ος ή
ξενοδόχους, πάντοτε σε συμφωνία
με τον PROTOUR
Όλες οι ανακοινώσεις θα έχουν
αποκλειστικό στόχο την ενδυνάμωση
του ενδιαφέροντος του κοινού και τη
διάδοση του μηνήματός μας για τη
Ρόδο.
Θα
πραγματοποιηθούν
δύο
παράλληλοι διαγωνισμοί, με δύο
ειδικά applications στο facebook:
α) Ο πρώτος θα έχει τίτλο “ΒΕST
SUNKISSED REACTION”: Στο
facebook, θα ανεβάζουμε σε τακτά
χρονικά διαστήματα βίντεο με τις
καλύτερες αντιδράσεις των Sunkissed by Rodos.
H πιο ενδιαφέρουσα αντίδραση θα
κερδίσει μια εβδομάδα, Sunkissed
Holidays for two in Rodos.
β)O δεύτερος θα έχει τίτλο “BEST
SUNKISSED IMAGE”. Οι φίλοι
της Ρόδου θα προσκαλούνται να
ανεβάσουν μια φωτογραφία, μια
ζωγραφιά ή ένα face painting, με
θέμα τον ήλιο και τη Ρόδο και να
κερδίσουν ένα αξέχαστο ταξίδι για
δύο στη Ρόδο.
Τα αποτελέσματα των διαγωνισμών
θα ανακοινωθούν στα τέλη Μαρτίου
2013”.
Μια ομάδα εκπροσώπων της
ηλιόλουστης Ρόδου επιβιβάζονται
στο αεροπλάνο για να μεταφέρουν
λίγη ζεστασιά από τη νησί τους
στους κατοίκους του Ηνωμένου
Βασιλείου.
Ντυμένοι σαν ήλιοι φτάνουν
στο αεροδρόμιο του Heathrow
και αρχίζουν να μοιράζουν φιλιά
και αγκαλιές σε ανυποψίαστους
Βρετανούς
πολίτες:
Στους
συνταξιδιώτες
τους,
που
μελαγχολικά
περιμένουν
τις
βαλίτσες τους, σε επιβάτες του
μετρό, καθώς κατευθύνονται στο
Λονδίνο, στους φρουρούς του
Buckingham Palace, σε οδηγούς
ταξί, οδηγούς λεωφορείων, σε
πολίτες που μιλούν μέσα στους
τηλεφωνικούς θάλαμους, αλλά και
σε επιχειρηματίες, ηλικιωμένους
αλλά και παιδιά.
Η κάμερα καταγράφει κάθε κωμικό

στιγμιότυπο και τις ευτυχισμένες
αντιδράσεις των πολιτών.
Το βίντεο “κλείνει” με πληροφορίες
για την καμπάνια, ενημερώνοντας
τους χρήστες του διαδικτύου για
το πώς μπορούν να συμμετάσχουν,
να βοηθήσουν στη διάδοση της
καμπάνιας αλλά και να κερδίσουν
“Sunkissed Holidays” στη Ρόδο.
Στόχος της καμπάνιας είναι να
υπενθυμίσει
στους
Βρετανούς
ότι η Ρόδος αποτελεί τον ιδανικό
προορισμό για τις διακοπές τους: ένα
ηλιόλουστο και πανέμορφο νησί, με
καταπληκτικές παραλίες, εξαιρετική
γαστρονομία, μακραίωνο πολιτισμό
και δραστηριότητες για μικρούς και
μεγάλους.
Το μήνυμα της δράσης “Sunkissed by
Rodos”, την οποία παρουσίασε στη
διεθνή έκθεση World Travel Market,
ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων
Ρόδου, κ. Αντώνης Καμπουράκης,
είναι η υπενθύμιση ότι η Ρόδος
είναι ένας ιδανικός προορισμός
για διακοπές, “ένα ηλιόλουστο
και πανέμορφο νησί, με υπέροχες
παραλίες, εξαιρετική γαστρονομία,
πολιτισμό και δραστηριότητες για
μικρούς και μεγάλους, καθώς και
υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακή
υποδομή, σε πολύ προσιτές τιμές”,
όπως είπε χαρακτηριστικά.
“Το 2012 περάσαμε πραγματικά
μέσα από συμπληγάδες. Για να
λέμε τα πράγματα με το όνομά
τους, αγωνιστήκαμε και ματώσαμε.
Όμως, αντέξαμε”, συμπλήρωσε
ο κ. Καμπουράκης. “Κι αυτό έχει
τεράστια σημασία για τις τουριστικές
μας επιχειρήσεις, καθότι αυτό που
λέμε εδώ και χρόνια, με το τέλος
κάθε σεζόν, το γνωστό ‘άντε και
του χρόνου’, δεν είναι πια καθόλου
αυτονόητο. Απαιτεί εγρήγορση,
προσπάθεια, κόπο, δημιουργικότητα,
επένδυση χρόνου και χρήματος. Σε
αυτήν την κατεύθυνση, ο ΠΡΟΤΟΥΡ,
η σύμπνοια και η σύμπραξη του
τόπου μας, η Τοπική Σύμβαση
Τουριστικής Προόδου, όπως τον έχω
αποκαλέσει, με πολλές δυσκολίες,
με τα όποια προβλήματα, αλλά και
πολλές υπερβάσεις, ξεδιπλώνει
και πάλι ένα σχέδιο ανάδειξης του
τουριστικού προϊόντος της Ρόδου,
για τη νέα σεζόν του 2013. Μέρος
του σχεδίου αυτού είναι και η δράση
‘Sunkissed by Rodos’, την οποία
παρουσιάζουμε σήμερα.
Το μήνυμά μας είναι απλό, γιατί
θέλουμε να είναι αποτελεσματικό.
Υπενθυμίζουμε πως η Ρόδος είναι
ένας ιδανικός προορισμός για
διακοπές. Είναι ένα ηλιόλουστο
και πανέμορφο νησί, με υπέροχες
παραλίες, εξαιρετική γαστρονομία,
πολιτισμό και δραστηριότητες για
μικρούς και μεγάλους, καθώς και
υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακή
υποδομή, σε πολύ προσιτές τιμές.
Είμαστε λοιπόν στο Λονδίνο, για
να επαναβεβαιώσουμε και τους
ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης της
Ρόδου, με την βρετανική τουριστική
αγορά. Και το 2012, σταθερά
πρώτοι στο νησί μας, και μάλιστα με
σημαντική αύξηση, ήταν οι Βρετανοί
τουρίστες.
Είναι
στρατηγική
επιδίωξή μας να το πετύχουμε και
το 2013. Η ποιότητα, η πολυτέλεια
και η μοναδικότητα, της τουριστικής
εμπειρίας στη Ρόδο, τώρα είναι
προσιτές, σε όλο και περισσότερους
φίλους μας στη Βρετανία, και το
γεγονός αυτό μπορεί, και πρέπει να
ενισχύσει, ακόμη περισσότερο το
τουριστικό ρεύμα, από τη Βρετανία”.

2
011
2013

2013

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

22 Γνώμη

To 49% των Ισραηλινών διαφωνούν με την εκεχειρία
22/11/2012

Στην κορυφή στις δημοσκοπήσεις ο Νετανιάχου

Μετά τις επιδρομές στη Γάζα και την εκεχειρία με τη Χαμάς, η απήχηση
του κόμματος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπεντζαμίν Νετανιάχου
καταγράφει μεν μείωση αλλά παραμένει σε επίπεδα που τον δείχνουν
να οδεύει προς νίκη στις πρόωρες εκλογές του Ιανουαρίου. Στην ίδια
δημοσκόπηση, οι μισοί Ισραηλινοί διαφωνούν με την εκεχειρία.Η
δημοσκόπηση, για λογαριασμό της Maariv, είναι η πρώτη μετά την
λήξη την παύση πυρός στη Γάζα για τις εκλογές της 22ας Ιανουσρίου.
Σε αυτήν, ο νεότευκτος σχηματισμός που προέκυψε από τη συνένωση
των κόμματων του Νετανιάχου και του ΥΠΕΞ Αβιγκντόρ Λίμπερμαν,
το Λικούντ Μπεϊτένου, κερδίζει 37 έδρες.Πριν τις επιχειρήσεις και
την εκεχειρία, το κόμμα εμφανιζόταν να παίρνει 43 έδρες. Και με τα
επίπεδα της νεότερης δημοσκοπήσης, ο Νετανιάχου θα μπορούσε να
σχηματίσει κυβέρνηση, αναφέρει το Reuters. Όσον αφορά την ίδια τη Γάζα, το 49% των Ισραηλινών
που ρωτήθηκαν διαφωνούν με την εκεχειρία ενώ το 31% την εγκρίνει. Σε ερώτηση για το έαν έπρεπε
να γίνει χερσαία επέμβαση στη Γάζα, το 41% εμφανίζεται κατά και το 29% υπέρ.

H παράξενη υπόθεση των αδελφών
Κλαρκ: Γερνάνε ανάποδα!
Θυμίζει την ταινία «η ζωή του
Μπέντζαμιν Μπάτον», όπου ο
Μπραντ Πιτ από ηλικιωμένος

γινόταν παιδί, ζώντας τη ζωή του
ανάποδα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει
και στην περίπτωση των
αδελφών Κλαρκ στη Βρετανία,
οι οποίοι γίνονται πάλι παιδιά
μπροστά στα μάτια της μητέρας
τους. Ο 42χρονος Μάικλ και
ο 39χρονος Μάθιου έχουν
διαγνωστεί με λευκοδυστροφία
μία σπάνια αρρώστια, που τους
έχει μετατρέψει σε παιδιά,
εγκλωβίζοντας το παιδικό τους
μυαλό σε ενήλικα κορμιά. Η
Κριστίν και ο Άντονι Κλαρκ
διανύουν τη δεκαετία των 60 και
ενώ θα έπρεπε να παίζουν με τα

εγγόνια και τα δισέγγονά τους,
νταντεύουν τα παιδιά τους, που
πρόλαβαν και έκαναν δικές τους

οικογένειες. Η λευκοδυστροφία
είναι μία σπάνια γενετική
ασθένεια που προκαλεί σταδιακή
απώλεια της ομιλίας και της
κίνησης. Τα αδέλφια από το
Χαλ ζούσαν φυσιολογική ζωή
μέχρι πριν από λίγα χρόνια.
Δεν γνώριζαν ότι το μυαλό τους
ήταν μία ωρολογιακή βόμβα,
ότι κουβαλούσε μία εξαιρετικά
σπάνια ασθένεια. Ο 39χρονος
Μάθιου πρόλαβε και έγινε και
παππούς, αφού με τη σύζυγό
του απέκτησαν μία κόρη τη
Λυδία, που σήμερα στα 19
της, τον έκανε και παππού. Οι

H Google τιμά
τον Οδυσσέα Ελύτη

101 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου μας Ποιητή
Τον Οδυσσέα Ελύτη τιμά η Google με ένα ειδικό Doodle στο
λογότυπό της Tην , 2 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 101 χρόνια από
τη γέννησή του μεγάλου ποιητή και Νομπελίστα, το 1911. Η εικόνα
στο λογότυπο της Google απεικονίζει τον ποιητή με ένα καράβι,
ένα τσαμπί σταφύλι και μια ελιά, παραπέμποντας στη ρήση του
ποιητή: «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου
απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει, με
άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις».

γονείς τους ζητούν βοήθεια,
γιατί η κατάσταση των γιων
τους επιδεινώνεται ταχύτατα
και σε λίγο δεν θα μπορούν
να
αυτοεξυπηρετούνται.
Η
περίπτωσή τους έγινε και
ντοκιμαντέρ στο κανάλι 4
της βρετανικής τηλεόρασης.
Αρχικά κατάλαβαν ότι κάτι
δεν πήγαινε καλάόταν σε ένα
οικογενειακό τους ταξίδι, τα
ενήλικα παιδιά τους άρχισαν να
φωνάζουν «γιούπι-γιούπι» σαν
μικρά παιδιά, ενώ διένυαν και
οι δύο τη δεκαετία των 30 και
όλοι οι επιβάτες τους κοίταζαν
καλά-καλά. Και οι δύο ήταν
πανεπιστημιακής
μόρφωσης,
παντρεμένοι με παιδιά. Ο κύριος
και η κυρία Κλαρκ πήραν
σύνταξη και μετακόμισαν σε
ένα χωριό, ελπίζοντας ότι οι
γιοι τους θα τους έβλεπαν. Οι
γιοι τους όμως σταμάτησαν να
τηλεφωνούν και μία ημέρα τους
τηλεφώνησε η εγγονή τους για να
τους πει ότι ο μπαμπάς της ζούσε
σε έναν ξενώνα. Και οι δύο γιοι
τους, που εντωμεταξύ χώρισαν,
δεν μπορούσαν να τα φέρουν
εις πέρας και κατέληξαν να ζουν
με επιδόματα. Οι ηλικιωμένοι
γονείς
αποφάσισαν
να
επιστρέψουν για να φροντίσουν
τους γιους τους, όταν οι γιατροί
τους ενημέρωσαν ότι τα παιδιά
τους πάσχουν από αυτή τη
σπάνια ασθένεια που εκφυλίζει
το μυαλό λίγο-λίγο. Η κυρία
Κλαρκ ισχυρίζεται ότι ο Μάικλ
φέρεται πιο παιδικά και δεν θέλει
να τον αφήνουν καθόλου μόνο
του, ενώ ο Μάθιου μιλάει όλη
την ώρα, και λέει ότι του έρθει
στο κεφάλι. Σαν τα μικρά παιδιά
ξυπνάνε συνέχεια τη νύχτα. Η
κυρία Κλαρκ σηκώνεται επτά
φορές κάθε βράδυ και για
τους δύο τους και σαν παιδιά
αρνούνται ότι νυστάζουν, ακόμη
και όταν κλείνουν τα βλέφαρά
τους. Τσακώνονται μεταξύ τους
και μετά αγκαλιάζονται. Έχουν
επιστρέψει στην παιδική ηλικία
και έπονται και χειρότερα.
Μόλις τον Απρίλιο η πνευματική
τους ηλικία ήταν τα δέκα
έτη και σήμερα δεν μπορούν
να φάνε καλά-καλά και να
κινηθούν. Η λευκοδυστροφία
είναι μία σπάνια ασθένεια και
υπάρχει μία πιθανότητα στις 3
δισεκατομμύρια να την έχουν
στα γονίδιά τους δύο άνθρωποι
που γίνονται ζευγάρι.Πλήττει
τον εγκέφαλο, το νευρικό
σύστημα και το νωτιαίο μυελό.
Συνήθως επιδρά σε νεογέννητα
και κληρονομείται από τον γονιό
στο παιδί.

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:

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΟ 2013

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
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Ο πρέσβης Peck στην Ι. Μητρόπολη

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ.ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
SIMON FRASER ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ‘ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ’
ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
27.11.2012

Ο Πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα κ. R. Peck επισκέφθηκε
την Ιερά µας Μητρόπολη συνοδευόµενος από τον Γ. Πρόξενο της
Ελλάδας κ. Δ. Αζεµόπουλο. Συνεζήτησαν µε τον Μητροπολίτη
Σωτήριο θέµατα αφορώντα στην Ελλάδα, στον Καναδά και
τους Ελληνοκαναδούς και το θέµα του νηπίου Αλέξανδρου ο
οποίος µετεφέρθη από την Αθήνα στο Νοσοκοµείο Παίδων του
Τορόντο. Ο Μητροπολίτης Σωτήριος ευχαρίστησε θερµά τον
εξοχώτατο πρέσβη κ. R. Peck για την βοήθειά του στο θέµα του
µικρού Αλέξανδρου.
Ο εξοχώτατος πρέσβης κ. Peck και ο Μητροπολίτης Σωτήριος
συνδέονται µε πολύχρονη φιλία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ.Κάρολος
Παπούλιας
δέχθηκε σήμερα, 27.11.2012,
στο
Προεδρικό
Μέγαρο,
εκπροσώπους
της
έδρας
Νεοελληνικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Simon Fraser
στο Βανκούβερ του Καναδά και
του Ιδρύματος Νιάρχου, τους
οποίους συνόδευε ο Πρέσβης
του Καναδά στην Ελλάδα κ.John
William Peck. Συγκεκριμένα
δέχθηκε τους:
-Καθηγητή
John
Craig,
Πρύτανη της Σχολής Τεχνών
και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Simon Fraser,
-Καθηγητή Ανδρέα Γερολυμάτο,
Διευθυντή
του
Κέντρου
Ελληνικών Σπουδών,
-κ.Κωνσταντίνο
Δεδεγκίκα,
Διευθυντή Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου,
-Κυρία Beverley-Γερολυμάτος,
Πρόεδρο Επιτροπής Γραμμάτων

και Τεχνών, SNF Κέντρο
Ελληνικών Σπουδών,
-Αναπλ.Καθηγητή Δημήτριο
Κράλλη,
SNF
Kέντρο
Ελληνικών Σπουδών,
-Κυρία Ειρήνη Κοτσοβίλη,
Συντονίστρια Προγράμματος
Ελληνικής Γλώσσας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να σας
καλωσορίσω. Χαίρομαι για τη
δεύτερη αυτή συνάντησή μας,
που είναι πιο ολοκληρωμένη.
Και θέλω να σας συγχαρώ για
τη δουλειά που κάνετε. Είναι
πάρα πολύ σημαντική και
σας εύχομαι καλή δύναμη,
για να επεκτείνετε αυτές τις
δραστηριότητες, που είναι πολύ
σημαντικές. Κάνετε πάρα πολλά
πράγματα. Δεν είναι ανάγκη
να τα επικαλεστώ. Θέλω να
ακούσω από την τελευταία
φορά που συναντηθήκαμε, τι
περισσότερο κάνατε.

Kαθηγητής
JOHN
CRAIG
(Πρύτανης της Σχολής Τεχνών
&
Κοινωνικών
Επιστημών
στο Simon Fraser University): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε
μου καταρχήν να δηλώσω την
εξαιρετικά μεγάλη χαρά μας που
βρισκόμαστε εδώ, ιδίως φέτος
που γιορτάζουμε 70 χρόνια
σχέσεων Ελλάδος-Καναδά.
Και με αυτή την αφορμή θα
ήθελα επίσης να συγχαρώ τον
Πρέσβη μας, κ.Peck, για την
εξαιρετική του δουλειά. Υπήρξε
ακαταπόνητος στην παροχή
έργου και έχει καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε
να εξασφαλίσει πως οι ελληνικές
σπουδές
προωθούνται
στο
Πανεπιστήμιό μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προσθέσω και
εγώ τα δικά μου συγχαρητήρια.
Πράγματι κάνει εξαιρετική
δουλειά.-

Από το Γραφείο της Ιεράς Μητρόπολης
2 Nοεμβρίου 2012

Αλβανική σημαία στην Ακρόπολη!
Η φωτογραφία εντοπίστηκε στη
σελίδα του facebook Rinia Shqiptare
Ne Greqi – Αλβανική Νεολαία Στην
Ελλάδα!...
Συνεχίζουν να προκαλούν οι Αλβανοί
εθνικιστές που δεν διστάζουν να
σηκώσουν την Αλβανική σημαία
ακόμα και στον Ιερό βράχο της
Ακρόπολης.
Μετά τις αποκαλύψεις για σχέδιο
ίδρυσης
Αλβανικού
κόμματος
στην Ελλάδα με επικεφαλής
τον
(βαφτισιμιό
του
Μάκη
Τριανταφυλλόπουλου)
Οδυσσέα
Τσενάι οι Αλβανοί προχωρούν
ακόμα ένα βήμα, υψώνοντας την
κόκκινη σημαία της Αλβανίας με
φόντο τον Παρθενώνα.
Υπενθυμίζεται ότι όταν πριν λίγο
καιρό, Έλληνες πολίτες επιχείρησαν
να σηκώσουν τη γαλανόλευκη
πάνω στην Ακρόπολη, οι φύλακες
δημιούργησαν θέμα απαγορεύοντάς
τους να ανοίξουν οποιαδήποτε
σημαία στο βράχο της Ακρόπολης.

Αλήθεια γιατί δεν αντέδρασε
κάποιος φύλακας βλέποντας τους
Αλβανούς να σηκώνουν τη σημαία
τους;
«Μεγάλη Αλβανία» έως την
Πρέβεζα, φώναζαν εκατοντάδες
Αλβανοί μετανάστες στην Αθήνα,
όταν γιόρταζαν την… επέτειο
συμπλήρωσης 100 χρόνων από την
ανεξαρτησία της πατρίδας τους.
Και αυτά τα συνθήματα δεν

ακούγονταν στο κέντρο των Τιράνων,
αλλά στο γήπεδο του Σπόρτινγκ στα
Πατήσια, στην καρδιά της Αθήνας.
Συνεργάτης του προέδρου του
Σοσιαλιστικού Κόμματος Αλβανίας
Έντι Ράμα, υποσχέθηκε μάλιστα
δημόσια, πως εφόσον το κόμμα
του κερδίσει τις επόμενες εκλογές,
θα χρηματοδοτήσει τη λειτουργία
αλβανικών σχολείων στην Ελλάδα
και τηλεοπτικού σταθμού για τους
Αλβανούς!
Οι Αλβανοί προκαλούν, οι Σκοπιανοί
ονειρεύονται τη χώρα τους μέχρι τον
Όλυμπο, οι Τούρκοι το Αιγαίο δικό
τους. Για πόσο ακόμη θα ανεχόμαστε
αυτές τις προκλήσεις χωρίς να
μιλάμε;

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 2013
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΜΑΣ

ΜΑΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Alexander the Great Association of Northern Greeks
Macedonia & Thraki of B.C.

Dear friends
We are very happy to announce
to you, that our first distribution
of children’s clothing has taken
place, today the 18th of November 2012, by our volunteer ladies, in Greece.
I am attaching few photos of the
event. You can see our volunteer team, the children wearing
our clothes holding “thank you “
cards and ladies filling up MAHI
bags with our logo on.
We want to thank all of you, for
your generous donations, your
kind support and your ample
contributions in kind, for our
suffering brothers and sisters in
Greece.
We also wish to notify you that
next Sunday, the 25th of November, our truck will be parked again, at the parking of St. George’s Church,
between 12.00 noon and 3.00p.m. This time our aim is to collect non perishable food items, as much as
possible, please!!!!
For those of you who can not
make it next Sunday, please take
the food items to our Churches,
like you did with the clothing.
Please send this e-mail to your
e-mail address Book as well, so
that we can help as many people
in need, as possible. The container should be leaving for Greece
on the first week of December.
May God bless you all!
Love,
Anna Zibarras
and
Tsakumis
MAHI SOCIETY

Golfo

Δημιουργία απευθείας αεροπορικής γραμμής Ελλάδας-Σεράγεβο
20/11/2012

Άνοιγμα Ελλάδας στην αγορά της Βοσνίας

Την προοπτική απευθείας αεροπορικής σύνδεσης της Ελλάδας με το Σεράγεβο και την
Βanja Luka εξέτασαν στα γραφεία του ΕΟΤ, ο γ.γ του ΕΟΤ κ. Νίκος Καραχάλιος με
εκπροσώπους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Κατά την διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν
οι προοπτικές ανάπτυξης της τουριστικής συνεργασίας, προς όφελος και των δυο
χωρών. Όπως επισημάνθηκε η αεροπορική σύνδεση Ελλάδας-Βοσνίας Ερζεγοβίνης
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την σύσφιξη των διμερών σχέσεων σε όλους τους
τομείς της οικονομίας. Η Ελληνική αντιπροσωπεία εξέφρασε το ενδιαφέρον της για
συνεργασία των δυο χωρών, κυρίως στον τουριστικό τομέα. Ενώ οι εκπρόσωποι της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης διαβεβαίωσαν για την ασφάλεια των αεροδρομίων τους, αλλά και
την ύπαρξη των καταλλήλων υποδομών για την υποστήριξη της αεροπορικής σύνδεσης.
Μετά το τέλος της σύσκεψης ο γ.γ του ΕΟΤ κ. Νίκος Καραχάλιος μοίρασε στους αντιπροσώπους της ΒοζνίαςΕρζεγοβίνης το νέο ταξιδιωτικό οδηγό Αθήνας -Θεσσαλονίκης του ΕΟΤ (City Brakes). Και δεσμεύθηκε ότι ο ίδιος
θα επισκεφτεί την χώρα τους. Παράλληλα προσκάλεσε την ξένη αντιπροσωπεία να επισκεφτεί την διεθνή έκθεση
τουρισμού Philoxenia 2012, που θα εγκαινιαστεί στις 22 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Απο την πολιτιστική εκδήλωση για τα 100 χρόνια απο
την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης που πραγματοιήθηκε
στις 18 του Νοέμβρη στο μικρό χωλ τις κοινότητας .
Ομιλιτές ήταν η Κυρία Ρούλα Λιάσκα η καθηγήτρια Κυρία
Ειρήνη Κωτσοβίτη , επίσης ο Κύριος Κατεβάτης διάβασε και δυο
ποιήματα .
Η αίθουσα ήταν σχεδόν γεμάτη , στο τέλος ο σύλλογος πρόσφερε
καφέ και σάντουιτς .

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
St.George’s Cathedral
Ladies Philoptochos Society
Οι κυρίες της αδελφότητας της Φλοπτώχου του Καθεδρικού Ναού
Αγίου Γεωργίου
Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 μετά την Θεία Λειτουργία στην
αίθουσα του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου, για την ενίσχυση του
ταμείου Food Bank πωλούσαν λουκουμάδες, γλυκά και τυρόπιτες.
Μερικά στιγμιότυπα του Νίκου Στρατιδάκη.
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Τόπος στο κατάλυμα για τον Χριστό σήμερα
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Μητροπολίτη Σωτηρίου
Η σημερινή κοινωνία μοιάζει
πολύ με την κοινωνία της
εποχής του Χριστού. Φτώχεια
και αβεβαιότης σε όλο τον
κόσμο. Οι δυνατοί κυριαρχούν
και οι αδύνατοι υποφέρουν.
Τρομοκράτες
και
πειρατές
σκορπίζουν παντού τον τρόμο και
τον θάνατο. Η οικονομική κρίση
μαστίζει την ανθρωπότητα.
Μέσα σ’αυτή την θλιβερή
κατάσταση ζητάει και ο Χριστός
τόπο στο κατάλυμα.
Μα ζεί ο Χριστός σαν άνθρωπος
στην σημερινή κοινωνία; Ναι.
Ζει στο πρόσωπο του κάθε
ανθρώπου. Έτσι δεν είπε; «Αν
κάνετε καλό σ’ένα από τα
ελάχιστα αδέλφια μου, σε μένα
το κάνετε», είπε ο Χριστός.
Συνεπώς με αυτή την έννοια
ο κάθε άνθρωπος είναι ένας
μικρός Χριστός. Δεν είναι ο κάθε
άνθρωπος μία ζωντανή εικόνα
του Χριστού;
Ο μικρός Αλέξανδρος, που
αρρώστησε στην Αθήνα και δεν
είχε τρόπο να ταξιδέψει στον
Καναδά, για να φροντίσει τη
θεραπεία του, ήταν ένας μικρός
Χριστός που ζητούσε κατάλυμα
στη
σημερινή
κοινωνία.
Οι
σημερινοί
Χριστιανοί
ανταποκρίθηκαν στην φωνή
του Χριστού για κατάλυμα και
βρέθηκαν τα χρήματα και ο
μικρός Αλέξανδρος γύρισε στο
Τορόντο. Υπήρξαν βέβαια και
εκείνοι οι οποίοι ασχημόνησαν.
Συκοφάντησαν.
Κατέκριναν.
Προσπάθησαν οι ίδιοι να
καρπωθούν οφέλη. Δυστυχώς
συνέβησαν και αυτά. Δεν θα τους
κρίνομε εμείς. Ευχόμαστε και
προσευχόμαστε να μετανοήσουν.
Αν δεν το κάνουν σ’αυτή τη ζωή,
θα λογαριασθούν με τον Χριστό
στη Δευτέρα του Παρουσία και
στη δικαία κρίση. Τότε θα είναι
πολύ αργά γι’αυτούς. Ευχόμαστε
να μην αμελήσουν την μετάνοιά
τους και να μην φθάσουν
στο σημείο αυτό να δώσουν
λογαριασμό στον Χριστό στη
δικαία κρίση.
Κατάλυμα σαν τον Χριστό, στη

σημερινή κοινωνία ζητάει και
ο ηλικιωμένος. Αυτός που είχε
βρει κατάλυμα και ανάπαυση και
περιποίηση και χαρά και ευτυχία
στο Γηροκομείο. Αλλά τώρα
λόγω της οικονομικής κρίσης το
Γηροκομείο κλείνει. Πού θα βρει
κατάλυμα ο ηλικιωμένος;
Κατάλυμα ζητάει και ο νέος
που ξόδεψε τα νειάτα του στις
σπουδές και πήρε το πτυχίο
του αλλά δεν βρίσκει δουλειά.
Φεύγει από την πατρίδα του, που
τόσο την αγάπησε, για να βρει
κατάλυμα στα ξένα.
Κατάλυμα ζητούν και ο πατέρας
και η μάνα που έχασαν τη
δουλειά τους και δεν μπορούν να
θρέψουν τα παιδιά τους. Ποιος
θα τους ανοίξει την πόρτα; Ποιος
θα τους δώσει δουλειά; Ποιος
θα τους δώσει μια κούπα ζεστή
σούπα. Ένα ρούχο να σκεπάσουν
το κορμί τους; Μιά τρώγλη να
βολευτούν, αφού δεν μπόρεσαν
να πληρώσουν το ενοίκιο και
τους πέταξαν στο δρόμο;
Κατάλυμα ζητάει και ο νέος,
που πιάστηκε στα δίκτυα των
ναρκοεμπόρων. Κατάλυμα ζητάει
και η κόρη, που αναγκάστηκε
να βγει στους δρόμους και να
πουλάει τον εαυτό της για ένα
κομμάτι ψωμί.
Υπάρχει
κατάλυμα
στην
σημερινή εποχή; Ποιό είναι
αυτό το κατάλυμα; Ποιός είναι
ο ιδιοκτήτης του. Ποιός είναι ο
διαχειριστής του;
Κατάλυμα είναι η γη με όλα της
τα αγαθά. Ιδιοκτήτης ο Θεός. Ο
Δημιουργός της και Δημιουργός
του σύμπαντος. Διαχειριστές του
καταλύματος, εσύ και γώ. Και
προπαντός οι δυνατοί της γης.
Αν
οι
διαχειριστές
του
καταλύματος κάνουμε καλή
δουλειά, κανείς δεν θα πεινά.
Κανείς δεν θα είναι στον δρόμο.
Κανείς δεν θα υποφέρει. Υπάρχει
τόπος στο κατάλυμα για όλους,
αν η διαχείριση είναι σωστή.
Τα πράγματα
πως σήμερα

αποδεικνύουν
δεν υπάρχει

σωστή διαχείριση. Γι’ αυτό
είμαστε σ’αυτή την παγκόσμια
οικονομική
κρίση.
Γι’αυτό
υπάρχουν άνεργοι. Γι’αυτό
υπάρχουν πεινασμένοι. Γι’αυτό
υπάρχουν άστεγοι. Γι’αυτό
υποφέρουν τα δύο τρίτα της
ανθρωπότητας.
Μέσα σ’αυτή την κακοδιαχείριση
γίνεται
μεγάλος
χαλασμός.
Μικροί και μεγάλοι υποφέρουν.
Γίνονται τα πάνω, κάτω.
Πλούσιοι γίνονται φτωχοί και
φτωχοί, πλούσιοι. Πάνω απ’όλα,
οι άνθρωποι χάνουν τον ηθικό
τους, τον πνευματικό τους
προσανατολισμό. Και όσο αυτό
γίνεται, τόσο χειροτερεύει η
κατάσταση. Γίνεται ένας φαύλος
κύκλος.
Σήμερα
η
ανθρωπότης,
περισσότερο από κάθε άλλη
εποχή, χρειάζεται τον Χριστό.
Χρειάζεται
τον
Χριστό
να
φωνάξει.
Σταματήστε.
Σταματήστε την αισχροκέρδια.
Μην αλληλοτρώγεστε. Έχει
αγαθά η γη για όλους. Μην τα
καρπώνεστε μόνο οι ολίγοι.
Δεν θα τα πάρετε μαζί σας.
Διορθωθείτε πριν ακούσετε
την
φοβερή
ετυμηγορία.
«Ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου
απαιτούσιν».
Χριστιανέ μου, όποιος κι αν είσαι,
όπου κι αν είσαι. Γιόρτασε την
Γέννηση του Χριστού μας με όλη
την ψυχή σου. Άνοιξε την ψυχή
σου και δώσ’ Του κατάλυμα. Θα
σου φέρει χαρά, ειρήνη, ευτυχία.
Τον αναγνωρίζεις; Είναι Αυτός
που ήταν και είναι Θεός και
έγινε άνθρωπος. Είναι αυτός
που είναι Κύριος της ζωής και
του θανάτου. Είναι αυτός που
είναι ο μόνος Λυτρωτής και
Σωτήρας του κόσμου. Είναι
αυτός που θα έλθει να κρίνει
ζώντες και νεκρούς. Είναι όμως
και ο σημερινός άνθρωπος που
υποφέρει. Άνοιξε και σ’αυτόν
την καρδιά σου. Άπλωσε το
χέρι σου και βοήθησέ τον. Καλά
Χριστούγεννα ευλογημένοι μου
Χριστιανοί.
Με πατρική αγάπη και θερμές
ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η φωτογραφία ανθρωπιάς με τα 421.820
like στο Facebook
Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012
Η φωτογραφία σάρωσε στο
διαδίκτυο, αφού την είδαν 1,6
εκατομμύριο χρήστες, έκαναν
421.820 likes και 30.708
σχόλια!
Μάλιστα, τον αστυνομικό
τον χαρακτήρισαν σαν έναν
μεταμεσονύκτιο ιντερνετικό
ήρωα και η ιστορία του
...συγκίνησε
εκατομμύρια
κόσμο!
Ένας αστυνομικός την ώρα της υπηρεσίας του όταν είδε τον άστεγο ξαπλωμένο στο δρόμο,
πήγε σε ένα κοντινό κατάστημα με παπούτσια και του αγόρασε ένα ζευγάρι μπότες που θα τον
ζεσταίνουν τις παγωμένες νύχτες του χειμώνα!
Μετά από λίγο ο αστυνομικός επέστρεψε στο σημείο και του φόρεσε τις μπότες.
Την τρυφερή αυτή στιγμή απαθανάτισε με τη φωτογραφική του μηχανή ένας τουρίστας από την
Αριζόνα και την δημοσίευσε στην Official Page του facebook της αστυνομίας της Νέας Υόρκης!
«Έχω αυτές τις μπότες για εσένα, είναι παντός καιρού. Ας τις φορέσουμε και ας σε φροντίσουμε»,
είπε ο αστυνομικός, ονόματι Λάρι ΝτεΠρίμο, καθώς έδινε τις μπότες στον άστεγο άνδρα, όπως
ανέφερε η κ. Φόστερ.

MACDONALD REALTY (1974)Ltd
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 2013

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 2013
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: ΓΑΜΟΙ
Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012 στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο
Φαληράκι Ρόδου, τέλεσαν τους γάμους τους η Χρυσούλα Κουμπιάδη,
κόρη της Ροδούλας και του Δικηγόρου Ιωάννη Κουμπιάδη, με τον
Ηλία γιό της Άννας και του εμπόρου Τάσου Φρόνα.
Κουμπάροι ήταν: Σμάρω Βλυσίδη, Σοφία Πσύχου, Ελίνα Πιερή και
ο Τάσος Μωραϊτης.
Μετά τη γαμήλια τελετή ακολούθησε δεξίωση στην πολυτελή
αίθουσα Βεργίνα, στο Φαληράκι.
Παρευρέθηκαν περίπου 500 άτομα, τα οποία με ζωντανή μουσική,
χόρεψαν νησιώτικα και σούστες μέχρι τις πρωϊνές ώρες.
Στο νεόνυμφο ζευγάρι ευχόμαστε κάθε ευτυχία στη ζωή τους.
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ΠΕΝΘΗ
ΘΩΔΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1925-2012

ΕΚΛΟΓΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΖΕΣΤΗ
ΓΩΝΙΑ»
Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012, στην αίθουσα του
καφενείου της Κοινότητας του Σούρεη, και παρουσία
περίπου 40 ατόμων έγινε η
Γενική Συνέλεση και εκλέγησαν
και τα νέα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου τα οποία θα
αναλάβουν υπηρεσία με το νέο
έτος 2013.
Ο Πρόεδρος κ. Κώστας
Κοντογιαννάτος ευχαρίστησε
τα μέλη που παρευρέθηκαν στη
Γενική Συνέλευση, καθώς και
τον κ. Κώστα Ντόκολα
ο οποίος πρόσφερε 6 πίτσες για
τα μέλη.

Greek Community of East Vancouver Greek
School December Upcoming Events :
Dec 9th (following church) “Loukoumades Sale”
Dec 20th at 5pm “Christmas Giorti”
TBA “Christmas Carolling/ Kalanda” We will be going from door
to door of some of our members’ houses, following the tradition
of kalanda.
For more information on any of these events, please contact 604438-6432.
•
Πώληση λουκουμάδων την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, μετά
την λειτουργία της εκκλησίας.
Έσοδα θα πάνε στο ελληνικό σχολείο.
•
Χριατουγεννιάτικη σχολική εορτή,
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου, 5:00μμ.
•
Τα παιδιά της κοινότητας θα τραγουδήσουν και φέτος τα
Κάλαντα από πόρτα σε πόρτα.
Για περισσότερες πληροφορίες:
(604) 438-6432.

FOR SALE
2 burial plots (side by side) for sale at Forest Lawn
Memorial Park (Ascension Section) Hellenic section
3789 Royal Oak Avenue
Burnaby, British Columbia
Asking $15,000.00 for each plot
Πωλούνται δυο κενοτάφια το ένα δίπλα στο άλλο
στην ελληνική τοποθεσία στο Μπούρναμπη
Please contact Maria Ursu @
778 389 0452 or 604 513 1811

THANK YOU
“The Daughters of Penelope, Poseidon Chapter #179 are pleased to
announce that our Wine and Cheese night held on September 29
was a great success and we donated $6,600.00 to the BC Cancer
Research.
We would like to thank the over 100 people who came and enjoyed
the night and donated to the cause. Special thanks to the Heras
household for donating their beautiful home for the occasion, and
all the people who donated food, prizes, or money towards the event.”
			

Η Γενική Συνέλευση τελείωσε
ομαλά και ορισμένα θέματα με
την μεταφορά του ταμείου σε
άλλη τράπεζα αποφασίστηκε
την ίδια μέρα.

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 27 Οκτωβρίου 2012
ο ΘΩΔΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ο Θωμάς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βανκούβερ
από υπερήφανους γονείς Έλληνες μετανάστες, τον
Κώστα και Μάρθα Θώδου. Ο θωμάς ήταν ενεργό
μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ, και
αγαπούσε πολύ τα λουλούδια στον κήπο του. Το
τρισάγιο έγινε την 1η Νοεμβρίου 2012 στον καθεδρικό ναό του
Αγίου Γεωργίου και η κηδεία του έγινε στις 2 Νοεμβρίου 2012.
Στην αδελφή του Αλίκη, στα παιδιά του Κώστα, Μάρκ (Κρίστα),
στην κόρη του Ντορι Ανν (Γιώργο), στα εγγόνια και στις εγγονές
του ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1929-2012
Πέθανε Βανκούβερ στις 30 Οκτωβρίου 2012, ο ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ. Το τρισάγιο έγινε στις 6 Νοεμβρίου
στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου και η
κηδεία του έγινε στις 7 Νοεμβρίου 2012. Η ταφή
του έγινε στο κοιμητήριο του Forest Lawn.Στην
σύζυγό του Αλεξάνδρα, στα παιδιά του Γιάννη
(Νίκη), στην κόρη του Ντίνα (Τόνη), στις αδελφές
του στην Ελλάδα, στα εγγόνια του και σ’ όλους
τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΖΕΡΜΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
1969-2012
Στις 8 Νοεμβρίου 2012 βρέθηκε σκοτωμένη στο
Σούρεη η ΖΕΡΜΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Η κηδεία
έγινε στις 24 Νοεμβρίου 2012, στον Ι.Ν. των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Σούρεη, η
ταφή της έγινε στο νεκροταφείο του Valley View
Surrey.
Στον σύζυγό της Τρέβορ, μητέρα της Gerlinde, αδελφή της
Άννα, κόρη της Γκλόρια και στον έγγονό της, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Hellenic Community
of Vancouver
4500 Arbutus Street
Vancouver, B.C., V6J 4A2
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητά μέλη,

Ελληνιδα, με γνωση 5 ξενων γλωσσων και καλος
χρηστης H/Y,πλουσια επαγγελματικη εμπειρια
(υπαλληλος γραφειου, μεταφρασεις,
γραμματεια,πωλησεις, εξυπηρετηση πελατων)
αναζητα αμεσα πληρη απασχοληση στον Καναδα
προκειμενου για μονιμη εγκατασταση.
Επικοινωνια:vcorcodilou@yahoo.gr

Η Εφορευτική Επιτροπή σας κάνει
γνωστό ότι στις 17 Νοεμβρίου
2012 ήταν 14 υποψήφιοι για
το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ.
Τα κάτωθι μέλη είναι τακτοποιημένα ταμειακά, όπως ορίζει
το καταστατικό της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ.
1.
Γεώργιος Ασκούνης
2.
Μαρία Δεδεγκίκα
3.
Μάνος Καναβάρος
4.
Έφη Καραπιδάκη
5.
Αναστάσιος Κερασιώτης
6.
Έφη Κερασιώτης
7.
Ιωάννης Ν. Λεκάκης
8.
Νικόλαος Λιάπης
9.
Βασίλειος Μιχούλας
10.
Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου
11.
Νικόλαος Στρατιδάκης
12.
Γεωργία Τσορομώκου
13.
Δέποινα Φραγκολιά
14.
Μαρία (Παπαθανασίου)
Φτεργιώτη
Έτσι οι ανωτέρω υποψήφιοι για το
Διοικητικό Συμβούλιο του 2013 και
2014 έχουν εκλεγεί δια βοής και ως
εκ τούτου δεν θα γίνουν εκλογές.
Συγχαίρομε το Νέο Διοικητικό
Συμβούλιο και ευχόμαστε συνεχή
επιτυχία.
Για την Εφορευτική Επιτροπή
Λιζέτ Παππά και Φανή Ζιάκου

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director: Norman Yates

28 Γνώμη

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

H Διεύθυνση και το προσωπικό του εστιατορίου “ΣΦΗΝΑΚΙ”
εύχονται στους πελάτες, συγγενείς, φίλους και σε όλη την Ελληνική Παροικία
Χαρούμενα και ευτυχισμένα Χριστούγεννα
και ο καινούργιος χρόνος να φέρει υγεία, ευτυχία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Ματσάρα στο ΟΑΚΑ-Ισόπαλο 2-2 το ντέρμπι
Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012
Ένα από τα καλύτερα ντέρμπι
Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού
των
τελευταίων χρόνων έγινε στο
ΟΑΚΑ, για την 14η αγωνιστική
του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της
Σούπερ Λίγκα, με τις δύο ομάδες
να πετυχαίνουν από δύο γκολ και να
παίρνουν τον βαθμό της ισοπαλίας
(2-2) αλλά κυρίως να προσφέρουν
θέαμα στους φιλάθλους που το
παρακολούθησαν.
Οι
Μαυρίας
(17’) και Τοτσέ (67’) τα γκολ των
«πρασίνων», ο Τζιμπούρ (22’ και 34’)
τα δύο γκολ των «ερυθρολεύκων», που
συνεχίζουν αήττητοι στο πρωτάθλημα.
Χορταστικό παιχνίδι με την μπάλα να
πηγαίνει πάνω-κάτω στις δύο εστίες, ευκαιρίες να χάνονται εκατέρωθεν, και τέσσερα γκολ συνολικά συνέδεσαν το
παζλ του ντέρμπι των «αιωνίων» που ναι μεν είχε δύναμη και πάθος αλλά περιορίστηκαν στο ελάχιστο τα σκληρά
αντιαθλητικά μαρκαρίσματα με αποτέλεσμα ο διαιτητής Μάνταλος που δεν είχε δύσκολο έργο να δείξει μόλις μία
κίτρινη κάρτα (Μανιάτης).
Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και είχε τις πρώτες καλές στιγμές στο ματς στο 10’ και στο 12’,
με ισάριθμες κεφαλιές των Βύντρα και Ζέκα από καλή θέση που έφυγαν άουτ. Οι «πράσινοι» που μπήκαν πιο
παθιασμένοι πέντε λεπτά αργότερα (17’) άνοιξαν το σκορ μετά τη χαμηλή μπαλιά του Σπυρόπουλου που βρήκε τον
Μαυρία ο οποίος έφυγε στη πλάτη της άμυνας των «ερυθρόλευκων» και με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα 1-0.
Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση καθώς στο 22’ ο Αμπντούν ξέφυγε του Σεϊταρίδη, γύρισε προς τον
Τζιμπούρ, που από κοντά έκανε το 1-1. Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 24’, όταν ο Φουστέρ πάνω στη γραμμή
σταμάτησε την κεφαλιά του Τοτσέ και στο 34’ ο Ολυμπιακός πέτυχε την ανατροπή πάλι με τον Τζιμπούρ, ο οποίος
πήρε την κεφαλιά σε κόρνερ του Φουστέρ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 1-2.
Πιο κινητικός μπήκε ο Παναθηναϊκός και στο δεύτερο ημίχρονο, και στο 59’ απείλησε για την ισοφάριση με ένα
δυνατό σουτ του Βιτόλο που έφυγε άουτ, ενώ στο 64’ με σουτ του Χριστοδουλόπουλου απέκρουσε με δυσκολία ο
Κάρολ, κρατώντας το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Ωστόσο στο 67’ ο κίπερ των «ερυθρόλευκων» νικήθηκε από τον
Τοτσέ που με κοντινή προβολή μετά τη σέντρα του Μαυρία έφερε το ματς στα ίσια 2-2.
Στο τελευταίο τέταρτο ο ρυθμός έγινε δαιμονιώδης από τις δύο ομάδες που δεν αρκούνταν στην ισοπαλία και έψαχναν
το τρίτο τέρμα για να πάρουν τη νίκη. Η μπάλα μεταφέρονταν από τη μία περιοχή στην άλλη σε λίγα δευτερόλεπτα
και στο 77’ο Φουστέρ εντελώς αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή σούταρε πάνω στα πόδια του Σεϊταρίδη, ενώ στο
80’ η βολίδα του Χριστοδουλόπουλου έφυγε άουτ. Στο 87’ ο Πετρόπουλος βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά έστειλε την
μπάλα πάνω στον Κάρολ.
Κίτρινες: Μανιάτης
Διαιτητής: Μάνταλος (Αθήνας
Παναθηναϊκός (Χουάν Ραμόν Ρότσα): Καρνέζης, Σεϊταρίδης (84’ Μαρίνος), Σπυρόπουλος, Τριανταφυλλόπουλος,
Βύντρα, Βιτόλο, Σισοκό, Χριστοδουλόπουλος (87’ Σο), Ζέκα, Μαυρίας, Τοτσέ (83’ Πετρόπουλος).
Ολυμπιακός (Λεονάρντο Ζαρντίμ): Κάρολ, Τοροσίδης, Χολέμπας, Μανωλάς, Σιόβας (89’ Κοντρέρας), Μοντέστο (76’
Γκρέκο), Μανιάτης, Ιμπαγάσα (63’ Μασάντο), Φουστέρ, Τζιμπούρ, Αμπντούν.

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.

