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Είκοσι έξι κοινότητες θα λάβουν
«Age – Friendly” επιχορηγήσεις που
χορηγεί η Βρετανική Κολομβία
ΒΙΚΤΩΡΙΑ – 9 Δεκεμβρίου 2013

Ottawa -Prime Minister Stephen Harper signs the Book of Condolences for Nelson Mandela,
former President of the Republic of South Africa.
Photo: by Deb Ransom

Δήλωση του Πρωθυπουργού
του Καναδά σχετικά με το
θάνατο του Νέλσον Μαντέλα
Είκοσι-έξι κοινότητες σε όλη την επαρχία θα λάβουν 2014
επιχορηγήσεις «Age-Friendly” (Ηλικία- Φιλική) για την υποστήριξη
μιας πληθώρας από έργα που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν
ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, να κινούνται, να είναι σωματικά
δραστήριοι και υγιείς, ανακοίνωσε στις 9 Δεκεμβρίου 2013, o
Terry Lake Yπουργός Υγείας. “Φέτος Κοινότητες ενθαρρύνθηκαν
να εξετάσουν τα σχέδια που συμπληρώνουν τρεις επαρχιακές
προτεραιότητες για τους ηλικιωμένους:
- Πρόληψη κακοποίησης των ηλικιωμένων,
- Φροντίδα της άνοιας και
- Πρακτική υποστήριξης στο σπίτι» είπε ο Υπουργός Terry Lake.
Κάθε εγκεκριμένου έργου αντανακλά το όραμα της υποστήριξης
ηλικιωμένων της Βρετανικής Κολομβίας να ζούν ενεργά κοινωνικά
και να έχουν μια ανεξάρτητη ζωή”.
Συγκεκριμένα παραδείγματα των εγκεκριμένων 2014 επιχορηγήσεων
«Age-Friendly” της Βρετανικής Κολομβίας περιλαμβάνουν:
κακομεταχείριση και “εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή”
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Οτάβα, Οντάριο 5 Δεκεμβρίου 2013 ο πρωθυπουργός Στίβεν Χάρπερ προέβη στην ακόλουθη
δήλωση με τον θανάτου του Νέλσον Μαντέλα, πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας της
Νοτίου Αφρικής: «με το θάνατο του Νέλσον Μαντέλα, ο κόσμος έχει απολέσει έναν από
τους μεγάλους ηθικούς και πολιτικούς ηγέτες. Ο κ. Μαντέλα φυλακίστηκε για 27 χρόνια
από τις πρώην κυβέρνησεις της Νοτίου Αφρικής, για τον σκληρό αγώνα του που τελικά θα
τελείωνε το σύστημα του απαρτχάϊντ. “Παρά της μακράς χρόνιας αιχμαλωσίας, ο κ. Μαντέλα
εγκατέλειψε τη φυλακή με μια καρδιά κλειστή για κλήσεις για τακτοποίηση λογαριασμών. Αντ
‘ αυτού, ήταν να γεμίσει τον πόθο του για την αλήθεια και τη συμφιλίωση, καθώς και για την
κατανόηση μεταξύ των λαών.
“Κατέδειξε ότι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός για το έθνος ήταν να απορρίψει την προσφυγή
της πικρίας. Η ανεκτικοτητά του ήταν θρυλική: Η μεγαλοψυχία του χάρισε τη ζωή όλων
των Νοτιοαφρικανών που υπόφεραν ανυπολόγιστα.
«Διαρκή κληρονομιά του Νέλσον Μαντέλα για τη χώρα του, και τον κόσμο, είναι το
παράδειγμα που έθεσε μέσα από τη δική του «μεγάλη διαδρομή προς την ελευθερία.» Με
χάρη και ταπεινότητα, το πρότυπο πώς οι λαοί μπορούν να αλλάξουν στον δικό τους χρόνο
τον τρόπο της ζωή τους. «Εκ μέρους της κυβέρνησης του Καναδά και όλων των Καναδών,
εγώ και η Laureen τα συλλυπητήριά μας προς την χήρα του κ. Μαντέλα, Graça Ματσέλ,
ολόκληρης της οικογένειάς του και όλους τους πολίτες της Νότιας Αφρικής. Ο Καναδάς, ένα
έθνος που κηρύσσει επίτιμους τον κ. Mandela το 2001, θρηνεί με σας και ολόκληρο τον κόσμο
σήμερα.”
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(Συνέχεια από σελιδα 1)

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ
εργαστήρια στο Tumbler Ridge
να εγείρει την προσοχή για
την ευαισθητοποίηση σχετικά
με το πώς να αναγνωρίζουν
και να ανταποκρίνονται σε
κακομεταχείριση. Πρόγραμμα
“Αλληλεπίδραση
Seniors
μέσω τέχνης” του Pemberton
που αποσκοπεί στη στήριξη
ηλικιωμένων να επικοινωνούν
και να εκφράζονται πιο πλήρως,
το
πρόγραμμα
Invermere
σύντροφος σχεδιασμένο να
ταιριάζει με ηλικιωμένους και
με εθελοντές που βοηθούν με
δραστηριότητες της καθημερινής
ζωής, όπως να τους φτυαρίσουν
το πεζοδρόμιο και να τους
μεταφέρουν τα ψώνια στο σπίτι
από το παντοπωλείο.

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

Επανεξετάσθηκαν για το 2014 το
σύνολο των επιχορηγήσεων για
τους ηλικιωμένους από Επιτροπή
του προσωπικού από την Ένωση
της κυβέρνησης της Βρετανικής
Κολομβίας, τους Δήμους και το
Υπουργείο Υγείας.

....... 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

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

“ Οι Ηλικιωμένοι συνέβαλαν στην
οικοδόμηση της επαρχίας μας
και αποτελούν τον ακρογωνιαίο
λίθο των οικογενειών και των
Κοινοτήτων”, δήλωσε η Linda Larson, κοινοβουλευτικός
γραμματέας στο Υπουργείο
Υγείας για τους ηλικιωμένους.
Η «Ηλικία-φιλική Κοινότητα
σχεδιασμού και επιχορήγησης
προγράμματος
απεικονίζει
το έργο μας με τις τοπικές
κυβερνήσεις, Ένωση British Columbia, Δήμων και από άλλους
εταίρους για να επιτευχθεί ένα
όραμα όπου οι πολίτες όλων
των ηλικιών και ικανοτήτων
αισθάνονται ότι περιλαμβάνονται
και αποτιμώνται στις κοινότητές
τους.»

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994
The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.
Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Δεκαέξι από τις 26 κοινότητες
έχουν εγκριθεί να λάβουν
ενίσχυση που δεν έχουν λάβει
άλλη χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα μεταξύ του 2009 και
2013. Κοντά σε $500.000 θα
απονεμηθούν φέτος στις αιτήσεις
που εγκρίθηκαν «Οι αιτήσεις που
εγκρίθηκαν είναι από αστικές και
αγροτικές κοινότητες σε όλη την
επαρχία», δήλωσε Rhona Martin, Πρόεδρος της Ένωσης της
British Columbia και Δήμων.
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση
να δούμε τόσους πολλούς
νέους παραλήπτες στο γύρο της
τρέχουσας χρηματοδότησης.

Η «Ηλικία-φιλική» Κοινότητα
σχεδιασμού και επιχορήγηση
προγράμματος είναι μια εταιρική
σχέση μεταξύ της κυβέρνησης της
British Columbia και της Ένωσης
της Βρετανικής Κολομβίας και
των Δήμων. Μέχρι σήμερα,
επιχορηγήσεις για ηλικιωμένους
έχουν χρηματοδοτηθεί πάνω
από 200 έργα σε πάνω από το
120 κοινότητες της Βρετανικής
Κολομβίας, βοηθώντας να κρατήσουν
τους ηλικιωμένους,
ενεργούς, υγιείς και ανεξάρτητους.

Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
O Ιερατικός Προϊστάμενος , η Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας του Ι.Ν. των
Αγίων Νικολάου - Δημητρίου, εύχονται στα μέλη της
κοινότητας, στις επιχειρήσεις, στους δωρητές και σε όλους
όσους μας βοηθούν στο δύσκολο έργο μας

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΝΑ
ΦΕΡΕΙ ΥΓΕΙΑ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

O Ανδρέας Αρβανίτης, η οικογένειά του επί της
ευκαιρίας των εορτών εύχονται στους συγγενείς,
φίλους και σε όλη την Ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2014
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Έλληνας ο 10ος ισχυρότερος άνθρωπος στον Καναδά
Δέκατος στον κατάλογο των πιο ισχυρών ανθρώπων
του Καναδά, κατατάσσεται ο Ελληνικής καταγωγής,
συνιδρυτής των έξυπνων τηλεφωνικών συσκευών
Blackberry, Μάικ Λαζαρίδης, σύμφωνα με το
περιοδικό Maclean’s.
Αφιέρωμα του περιοδικού, με τίτλο “The power issue”,
αναφέρεται στους 50 πιο ισχυρούς ανθρώπους του
Καναδά με πρώτο τον πρωθυπουργό της χώρας Στίβεν
Χάρπερ.
Παράλληλα, κάνει αναφορά για τον Μάικ Λαζαρίδη ,
στις νέες δραστηριότητές του, που περιλαμβάνουν την
ίδρυση του επενδυτικού κεφαλαίου με την επωνυμία
“Quantum Valley Investments”, το οποίο θα επενδύει
μόνο σε εταιρείες που αξιοποιούν την τεχνολογία
quantum, ενώ ο ίδιος έχει ιδρύσει την εταιρεία “Infinite Potential Group” -οργανισμό «ομπρέλα» για
το σύνολο των δραστηριοτήτων του.
Επισημαίνεται ότι υπάρχει μόνο άλλο ένα επενδυτικό κεφάλαιο στον κόσμο, με έδρα την Ατλάντα των
ΗΠΑ, με αντίστοιχη δραστηριοποίηση στον χώρο των quantum .
Τέλος, τονίζεται ότι χώρες όπως η Κίνα, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο χρηματοδοτούν
σημαντικές προσπάθειες στον χώρο της τεχνολογίας quantum, ενώ σημειώνεται ότι εάν ο κ. Λαζαρίδης
και οι συνεργάτες του τα καταφέρουν θα αλλάξουν τον κόσμο.

Ομογενής στη Δυτική Αυστραλία
ευεργετεί ανάπηρα παιδιά
Αντώνης Ανακέφαλος
Πάνω από 26.000 αναπηρικές
καρέκλες έχουν συγκεντρωθεί
με πρωτοβουλία ενός ομογενή,
που δόθηκαν σε παιδιά 68
διαφορετικών χωρών, κυρίως
στο Αφγανιστάν και σε άλλες

χώρες της περιοχής αλλά και της
Αφρικής.
Ιδρυτής του κινήματος
«Αναπηρικές Καρέκλες για
Παιδιά» (Wheelchairs for Kids)
είναι ο ομογενής Γεράσιμος
Γεωργάτος, που πρόσφατα ήταν
και υποψήφιος γερουσιαστής
του κόμματος WikiLeaks
Party του Τζούλιαν Ασάνζ στη
Δυτική Αυστραλία, αλλά δεν τα
κατάφερε να εκλεγεί.

Ο κ. Γεωργάτος είναι επίσης
ιδρυτής της οργάνωσης
«Φοιτητές Χωρίς Σύνορα». Ο
ομογενής, πανεπιστημιακός

και δημοσιογράφος που
ασχολήθηκε κυρίως με
θέματα των Αβορίγινων,
απασχόλησε για πρώτη φορά
τα μέσα ενημέρωσης της
Αυστραλίας το 2009 όταν
επισκέφθηκε τις φυλακές
της Δυτικής Αυστραλίας στο
πλαίσιο προγράμματος για τα
δικαιώματα των κρατουμένων
και ένα αγόρι τού τράβηξε την
προσοχή.
Φαινόταν πολύ μικρός για να
βρίσκεται σε φυλακή ενηλίκων.

2011
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Ηταν ο 13χρονος Αλί από
την Ινδονησία και η τυχαία
αυτή συνάντηση ήταν το
έναυσμα για την αποκάλυψη
μιας πρωτοφανούς υπόθεσης
παράνομης κράτησης
ανήλικων προσφύγων. Ο
αγώνας του Γεωργάτου
κράτησε τρία χρόνια, αλλά
οδήγησε στην απελευθέρωση
περισσότερων από 100
παιδιών.
Η ανθρωπιστική δράση
του (οι γονείς του έφυγαν
από την Κεφαλονιά για την
Αυστραλία τη δεκαετία του
‘50), η ενασχόλησή του με τα
δικαιώματα των Αβορίγινων
και ο αγώνας του υπέρ της
διαφάνειας στη διοίκηση, τον
έχουν φέρει πολλές φορές
αντιμέτωπο με τις Αρχές.
«Εγώ έχω οδηγηθεί στα
δικαστήρια πολλές φορές για
ρεπορτάζ και έχω δώσει τις
μάχες μόνος μου» δήλωσε
πρόσφατα και πρόσθεσε:
«καμιά φορά με λένε
ιδεαλιστή. Δεν με πειράζει...».
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GREEK SCHOOL COURSES
NEW COURSE OFFERINGS!

Preschool and Kindergarten
Spaces are available for Kindergarten (Mon/Wed, Tues/Thurs, or
Saturday) and preschool
(Tues/Thurs, and Saturday classes).
Please contact the HCV Greek
School at GreekschoolatHCVinVancouver@gmail.com or the HCV
office to register.
Greek School Christmas Concert
Please join us for the Greek School
Christmas Concert on Sunday December 15, 2013 (1-3:30). Students
(preschool- Level 5) will present
a play, sing Christmas carols and
recite poems. Following the
performance there will be cookie
decorating and crafts for the kids.
Santa will be making an early
christmas gift drop for our students.
Students and their families can enjoy taking a picture with Santa.
There will be sandwiches and desserts for attendees. See you there!
Private and semi-private Greek
lessons
These lessons are offered on
demand and lessons will be held at
the Hellenic Community Center.
Introductory pricing in effect.
Private lessons are $45 per1 hour
session. Purchase a package of 15
sessions for $590.00
Semi-private lessons are $30 per1
hour session. Purchase a package
of 15 sessions for $400.00.
Availability for semi-private lessons
will be dependent on the ability to
match children with similar competencies in Greek.
Level 7: Modern Greek
The aim of this course is to help
students to secure and then to widen
their already acquired knowledge in
Greek. In order to attend this class,
students are expected to have completed the 6 levels of Greek school
or alternatively take a placement
test. The course content includes
writing, reading, speaking, and listening components. The course aims
at developing students’ accuracy and
fluency in speech and composition,
and improving listening and reading
skills. The students will also further
enrich their vocabulary and will gain
familiarity with the Greek Culture
and contemporary Greek reality.
Classes will be conducted in Greek.
After this level, students will be able
to take the exam for the Certificate
of Attainment in Greek.

Prerequisites: In order to attend this
class, students must have completed
Level 6 Greek or alternatively take a
placement test. Day and time to be
finalized but likely to run on Friday
4:30-6:30pm or Saturday 12-2pm.
Conversational Modern Greek
The aim of this course is to offer
students the opportunity to enhance
their communication in Greek.
The class will focus on improving
the student’s oral communication
skills and will develop confidence
in speaking in a variety of situations. The course content includes
taking part in debates, discussions of
issues in pairs or groups, role plays.
Students will learn how to narrate
experiences, carry out discussions on issues of everyday life, on
music and other aspects of culture,
including expressing likes and
dislikes. They will be asked to work
on project work and to give class
presentations. Drama techniques
may be used.
Prerequisites: In order to attend
this class, students need to have
completed at least beginner level in
Greek.
When: Format of the class will be
10 sessions blocks January-March
and April-June. Duration of each
session will be 2 hours. Day and

time to be finalized but likely to run
on Thursday or Friday 4-6pm or
6-8pm.
Class size: 5-8 students.
Cost: $150.00
Modern Greek for Adults (beginners 1) This Modern Greek course
provides beginners with an introduction to Modern Greek and requires
no prior knowledge of the language.
The course will introduce the alphabet, greetings and introductions and
how to describe various daily activities. Some of these activities include
arranging accommodation, transportation, shopping and ordering food
and drink. The course will be based
on the communicative approach.
There will be emphasis on speaking
and listening skills. The course will
run from October 1 to December 15.
Continuation would be offered for
those completing Beginner 1 level.
Beginners 2 would be offered in
January 2014 based on interest.
Prerequisites: None. Price and day
of session to be announced. Class
will be held 7:30-9:30 once a week
for 10 sessions.
Travelling Greek for children: A
conversational Greek course for
children (10-15 years old).
This course is geared for children
who want to learn Greek as a second
language and have had limited or no
exposure to Greek previously.
This course may also be suited to

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
“ΟΜΗΡΟΣ” Β.Κ.

children who have previously taken
Greek but have limited command
of Greek and would like to learn to
communicate and understand Greek.
This course will introduce the alphabet, greetings and introductions,
names of common objects, counting, daily living conversation which
includes ordering food at a restaurant, going shopping at the market,
asking for directions and describing
various daily activities. The course
will run from January-June 2014.
Additional course will be
offered for students to continue. Prerequisites: Students must be 10-15
years of age.
When: Format of the class will be
10 sessions January-March and

April-June. Duration of each session
will be 2 hours. Day and time to be
finalized (days the course is proposed to run: Tuesdays, Thursdays
or Fridays 4-6pm or 6-8pm. Class
size: 5-8 students. Cost: $150.00
(Winter session).

HAPPY HOLIDAYS TO
ALL STUDENTS, PARENTS, VOLUNTEERS AND
TEACHERS! SEE YOU IN
THE NEW YEAR!!
CONTACT US FOR MORE INFO!

Ο Γιώργος Τσακούμης και η σύζυγός του
εύχονται στους συγγενείς, φίλους
και
σε όλους τους ομογενείς

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ
ΥΓΕΙΑ,
ΕΥΤΥΧΙΑ, ΠΡΟΟΔΟ
ΚΑΙ
ΕΙΡΗΝΗ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου Ατιικής
και Νήσων του Αιγαίου “ΟΜΗΡΟΣ”
εύχονται στα μέλη, στις οικογένειές
τους και σ’ όλη την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2013

4

O Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Canadian Hellenic Rod & Gun Club “ARTEMIS”, εύχονται στα
μέλη, στις οικογένειές τους, στους φίλους του Συλλόγου και
σε όλη την Ελληνική Παροικία μας

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
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ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ
ΣΜΥΡΝΑΙΙΚΑ
Οι συνταγές είναι από την κ. Θέμιδα
Παπαδοπούλου, έφορο Μουσείων
Εστίας Ν. Σμύρνης

ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ

ΥΛΙΚΑ

Ο περίπλους των γεύσεων της Μικρασίας
είναι μαγευτικός. Ενας μικρόκοσμος σαγηνευ
τικός. Μαζί θα σεργιανίσουμε νοσταλγικά
στις γεύσεις της Ιωνίας, του χθες και του
σήμερα.
Ενα ταξίδι στον χρόνο, με μια
συναισθηματική
προσέγγιση, χωρίς φόρτιση, σε ένα
περιβάλλον, πάνω από όλα, αυθεντικό.

1/2 κιλό κιμά από μοσχάρι
«περασμένο» δύο φορές
200 γρ. κιμά χοιρινό «περασμένο»
δύο φορές
8 σκελίδες σκόρδο λιωμένες στο
γουδί
2 φέτες ψωμί, χωρίς την κόρα,
βρεγμένο με νερό
1 αβγό
1 ποτηράκι κρασί Ροδίτη
2 κ.σ. κύμινο φρεσκοτριμμένο
1 φλ. του τσαγιού ελαιόλαδο
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
αλεύρι για το τηγάνισμα

Οι συνταγές είναι από
την κ. Θέμιδα Παπαδοπούλου,
έφορο Μουσείων Εστίας Ν. Σμύρνη
By Realnews gr
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Mε το πρώτο σιτάρι της Περγάμου
έφτιαχναν περίτεχνα ψωμιά. Η επιτυχία ή μη,
ήταν καθοριστική για τη
φήμη της νοικοκυράς. Το προζύμι
«πιανόταν» το βράδυ με μαγιά από
προηγούμενο ζύμωμα. Το σταύρωναν και
τσιμπούσαν το ζυμάρι για
«να σκάσει το κακό μάτι». Δίκαια
«ακουμπήσαμε» το ψωμί σε ολομέταξα
κεντίδια.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ
2 ντομάτες ώριμες ξεφλουδισμένες
και τριμμένες
1 κονσέρβα ντοματάκια κομμένα
1 ποτήρι κρασί Ροδίτη
1 κ.σ. καστανή ζάχαρη
1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη
1 φύλλο δάφνης
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΨΩΜΙ ΜΕ ΜΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ
ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΓΑΜΟ
ΥΛΙΚΑ
2 κιλά αλεύρι χωριάτικο σταρένιο
1/2 φλ. του τσαγιού ελαιόλαδο
4 φακελάκια ξηρή μαγιά
λίγο αλάτι
4-5 κομμάτια μαστίχα
2 κ.σ. γλυκάνισο
νερό χλιαρό λίγη καστανή ζάχαρη
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Στο γουδί κοπανάμε μαζί με λίγη καστανή ζάχαρη τη μαστίχα μέχρι
να γίνει σκόνη και αμέσως μετά κοπανάμε ελαφρά τον γλυκάνισο,
για να βγάλει όλο το άρωμα.
• Πάνω στον πάγκο της
κουζίνας κάνουμε ένα
βουναλάκι από το
αλεύρι και στη μέση
ανοίγουμε μια λακκουβίτσα
και βάζουμε όλα τα
υγρά και τα αρωματικά.
• Ζυμώνουμε δυνατά μέχρι
να γίνει η ζύμη λεία και
να ξεκολλά από τα χέρια
μας. Την αφήνουμε να
«ξεκουραστεί» για μισή ώρα.
• Παίρνουμε ένα κομμάτι
ζύμης και το ανοίγουμε με
το χέρι μας δημιουργώντας
κορδόνια.

Σημείωση:
Με αυτά διακοσμούμε το ψωμί μας δίνοντας σχήματα λουλουδιών ή
πουλιών.
• Τοποθετούμε τη ζύμη σε αλευρωμένο ταψί, δίνοντας το σχήμα
και τη διακόσμηση που θέλουμε στο ψωμί.
• Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 1,5-2
ώρες.
• Βγάζουμε το ψωμί από το ταψί και το αφήνουμε πάνω σε μια
πετσέτα να κρυώσει. Μετά από μισή ώρα μπορούμε να το κόψουμε
και να το απολαύσουμε.

• Βρέχουμε τα χέρια μας με το
κρασί και σε μεγάλο μπολ βάζουμε
τον κιμά και ζυμώνουμε καλά.
• Στύβουμε το ψωμί για να φύγει
το νερό, το ρίχνουμε στον κιμά και
ζυμώνουμε. Προσθέτουμε το αβγό
και το ελαιόλαδο και σιγά σιγά τα
υπόλοιπα υλικά. Στο τέλος βάζουμε
το κρασί (βλ. μυστικά για
το ζύμωμα). Σκεπάζουμε το μπολ
με μεμβράνη και το αφήνουμε στο
ψυγείο για 3 ώρες.
• Πλάθουμε τα σουτζουκάκια
βάζοντας λίγο ελαιόλαδο στα χέρια
μας για να πετύχουμε το οβάλ
σχήμα τους. Τα αλευρώνουμε.
• Σε βαθύ τηγάνι και σε καυτό
ελαιόλαδο τηγανίζουμε τα
σουτζουκάκια και από τις δύο
πλευρές μέχρι να ροδοκοκκινίσουν
για 8 με 10 λεπτά.
Ετοιμάζουμε τη σάλτσα μας:
Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο, το σκόρδο
και «σβήνουμε» με το κρασί.
Προσθέτουμε τις ντομάτες, τη
ζάχαρη και την δάφνη. Αφήνουμε
να βράσει η σάλτσα μας για 10 με
15 λεπτά.
• Προσθέτουμε (στη σάλτσα) τα
σουτζουκάκια και αφήνουμε να
βράσουν για 5 λεπτά ακόμα.
• Αφήνουμε τα σουτζουκάκια να
κρυώσουν λίγο και τα
απολαμβάνουμε με πιλάφι
πασπαλισμένο με τυρί και δυό
σταγόνες σάλτσα.

ΓΙΟΥΒΑΡΛΑΚΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΣΟ
ΥΛΙΚΑ
1/2 κιλό κιμά από μοσχαράκι
«περασμένο» δύο φορές
1/2 φλ. του τσαγιού ρύζι τύπου
καρολίνα
1 φρέσκο αβγό
1 μεγάλο κρεμμύδι «περασμένο»

από το μπλέντερ
2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο
ψιλοκομμένο
1/2 κ.γ. ρίγανη
ελαιόλαδο
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΓΙΑ ΤΟ ΑΒΓΟΛΕΜΟΝΟ
2 φρέσκα αβγά
χυμό δύο λεμονιών
μια πρέζα αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
λίγο γλυκό κρασί για τα χέρια
μας
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Σε μεγάλο μπολ βάζουμε τα
υλικά με τη σειρά
και ζυμώνουμε κάθε φορά
ελαφρά με τα χέρια
μας, τα οποία έχουμε βρέξει στο
γλυκό κρασί.
Αρχίζουμε από τον κιμά και
συνεχίζουμε με το κρεμμύδι, το
ελαιόλαδο, το ρύζι, το αβγό, τη
ρίγανη, το αλάτι, το πιπέρι και
τέλος τον δυόσμο. Αφήνουμε για
μια ώρα τη ζύμη μας σε δροσερό
μέρος.
• Πλάθουμε με βρεγμένα χέρια

τα γιουβαρλάκια.

Σημείωση:
Το μέγεθός τους πρέπει να είναι
σαν μεγάλο καρύδι.
• Σε κατσαρόλα βάζουμε τα
γιουβαρλάκια συμπληρώνοντας
μισό λίτρο ζεστό νερό.
Βράζουμε για 40 λεπτά μέχρι να
σκάσουν οι κόκκοι του ρυζιού.
• Κατεβάζουμε την κατσαρόλα
από την φωτιά και αφήνουμε τα
γιουβαρλάκια να «χλιάνουν».
Ετοιμάζουμε το αβγολέμονο:
Χτυπάμε με το σύρμα πρώτα τα
δύο ασπράδια μέχρι να γίνουν
μαρέγκα. Προσθέτουμε έναν
έναν τον κρόκο του αβγού,
αλατοπιπερώνουμε και χτυπάμε
λίγο ακόμα. Ρίχνουμε λίγο
λίγο τον χυμό λεμονιού και
προσθέτουμε λίγο ζουμί από τα
γιουβαρλάκια.
• Περιχύνουμε τα γιουβαρλάκια
με το αβγολέμονο και
ανακινούμε την κατσαρόλα.
Βάζουμε την κατσαρόλα
στη φωτιά και αφήνουμε να
πάρουνμια βράση για 3 λεπτά
ακόμα.
Εθιμικό πιάτο
πρωτοχρονιάτικο. Γουβαρλάκ
σημαίνει σφαιρικό, σαν τη γη.
Επρεπε να ήταν «καμωμένα»
με πρώτης ποιότητας υλικά,
άρα η επιλογή τους ήταν
«μείζον θέμα». Το γιορτιατικο
ρύζι ερχόταν από το
Ντιαρμπακίρ, για να ριζώσει
η αφθονία και η ευζωία στο
σπιτικό. Τα σερβίραμε σε
κρύσταλλο, δίπλα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
By Real news
ΥΛΙΚΑ
560 γρ. βούτυρο γάλακτος
190 γρ. μαργαρίνη
5 φρέσκα αβγά
400 γρ. άχνη ζάχαρη
2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
1/2 κ.γ. βανίλια φυσική
ξύσμα ενός πορτοκαλιού
ακέρωτου
1.250 γρ. αλεύρι μαλακό
1 ασπράδι αβγού για άλειμμα
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Βάζουμε όλα τα υλικά κατά σειρά
στο μεταλλικό μπολ του μίξερ και
με μέση ταχύτητα, τα «χτυπάμε»
για 6 με 7 λεπτά. Η ζύμη για τα
κουλουράκια είναι έτοιμη.
• Βρέχουμε τα δάχτυλά μας με
πορτοκάλι και με τη ζύμη κάνουμε
χονδρά κορδόνια. Τα πλέκουμε σε
πλεξούδα, γιατί αυτό και μόνο είναι
το «σχήμα» που δίνεται στα
κουλουράκια της Σμύρνης.
• Βάζουμε τις πλεξούδες μας σε ταψί
όπου έχουμε απλώσει λαδόκολλα.
Τα αλείφουμε με ελαφρά χτυπημένο

ασπράδι αβγού.
• Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο
φούρνο στους 175°C στον αέρα για
25 λεπτά.
• Αφήνουμε να κρυώσουν χωρίς να
τα σκεπάσουμε. Ετσι τα
απολαμβάνουμε τραγανά.
• Τρώγονται τραγανά και για να
διατηρηθούν φρέσκα τα βάζουμε σε
μεταλλικά κουτιά.
Σημείωση:
Πρέπει να κρυώσουν καλά
πριν τα κλείσετε στο κουτί. Καλό θα
ήταν να μείνουν πρώτα ένα βράδυ
σε πιάτο.

Σε όλη την Ομογένεια και φίλους
υποστηρικτές

Υγεία, Αγάπη, Ευτυχία, Όνειρα,
Δημιουργικότητα και Επιτυχίες είναι
μερικές μόνο από τις ευχές μας για τα
φετινά Χριστούγεννα και τη νέα Χρονιά που
πλησιάζει.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Από την “ΓΝΩΜΗ”
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3rd and 5th Place in World Cham- Use a Digital Food Thermometer for Safe Cooking
pionship Microsoft 2013 and 2011 December 10, 2013
for testing beef patties.
• For hamburgers, insert the digiOTTAWA –The only reliable way to
for GREEK Students
make sure that meat, poultry, fish and tal food thermometer through
Two full scholarships are offered
to students of Greek Community
for World Championship 2014
Dear friends of the Greek community,
Given the annual World Championship of Microsoft, I would like
to take the chance to inform you
about the offer of our Academy to
all the Greek students between 13
and 22 years, living in US.
The World Championship of
Microsoft addresses to students
of all nationalities. In 2013 there
were more than 650.000 participants of 90 countries. The top
100 participated in the finals that
took place in Washington DC on
August 2013.
The Greek candidate, our 15
year old student Chris Fiamegos,
gained the 3rd place. 2 years ago,
our 15 year old student Giorgos
Tryfonas got the 5th place in the
same contest. The awards of the
finals are money prizes, scholarships in universities and colleges,
job opportunities in the leading
IT companies.
Flattered by the success that our
student had, contesting with other
participants of World recognized
institutions, we wish to give the
chance to as many Greeks as
possible, to develop their IT skills
and to become part of one of the
biggest and most powerful IT
teams, together with the possibility to contest for a place among
the best of the world.
We offer therefore to two (2)
Greeks expatriates students between 13 and 22 years, with high
potential in computing, 2 full
scholarships in order to prepare
and achieve their participation in
the Microsoft World Championship 2014.
The scholarships cover the preparation to the contest following

the electronic academic course in
our e-class, under the guidance
of the Academic Director Mr
Alexis Georgantidis. Apart from
the IT skills, the preparation to
the contest will contribute to the
development of the candidates’
analytical skills, preparing them
for their Academic years.
We kindly ask your contribution
is spreading out this information, in order to give to as many
Greeks as possible the chance to
get informed and to contest for
a position first in our scholarship program and second for the
title of the Microsoft IT World
Champion 2014. In this contest
we expect to have over than
1.000.000 participants. The 100
finalist will contest in California
US, on August 2014.
More information about our offer
and the registration procedures
you will find in the attached
files More information related to
our Academy and to the World
Championship, you may find in
the following sites:
www.kdn.gr, http://www.facebook.com/KnowledgeDynamicsItAcademy, www.moschampionship.com or communicating
with the Certification Department
of Knowledge Dynamics in the
phone numbers and emails which
are listed below.
With Honor,
Alexios N. Georgantidis.
Managing & Academic Director
KNOWLEDGE DYNAMICS IT
ACADEMY
MICROSOFT IT ACADEMY,
GREECE
URL: www.kdn.gr
Email: knowledgeitacademy@
gmail.com
Fb: http://www.facebook.com/
KnowledgeDynamicsitAcademy
Tel. ++30-2108020821, ++306955808525,

seafood dishes reach safe internal
cooking temperatures before serving
is to use a digital food thermometer.

While we often look for other signs
that our food is cooked properly
(for example, the colour of the meat
and its juices), these methods can’t
accurately confirm that harmful
bacteria have been killed. Bacteria
that can cause foodborne illness, such
as Salmonella, E. coli and Listeria,
are unable to survive at certain high
temperatures.

the side of the patty, all the way
to the middle. Oven-safe meat
thermometers designed for
testing whole poultry and roasts
during cooking are not suitable

For more information

Healthy Canadians Safe internal
cooking temperatures

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Δωρόθεος
Τρυφωνόπουλος,
η Πρεσβυτέρα και η οικογένειά του, εύχονται

Every year, as many as four million
Canadians are affected by foodborne
illnesses. Many of these cases could
be prevented by following proper
food handling and preparation steps.

What you should do
Protect your family by following these food safety tips:
• Cook food completely, using a
clean digital thermometer to measure
the temperature. There are many
different types of food thermometers
currently available on the Canadian
market, but digital ones are considered the most accurate because they
provide instant and exact temperature
readings.
• Remove your food from the heat
and insert the digital food thermometer through the thickest part of the
meat, all the way to the middle.
• Make sure that the thermometer is
not touching any bones, since they
heat up more quickly than the meat
and could give you a false reading.
• Follow the safe internal cooking
temperatures chart to make sure that
the food has been cooked to a safe
internal temperature.
• If you are cooking or grilling
several pieces of meat, poultry, fish
or seafood, make sure to check the
internal temperature of the thickest pieces because food can cook
unevenly.

στους συγγενείς, φίλους
και σε όλη την Ελληνική Παροικία
ολόψυχα οι εορταστικές μέρες
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
να αποτελέσουν την αρχή για μια χρονιά
γεμάτη υγεία, αγάπη, ελπίδα και
ευημερία σ΄όλο τον κόσμο

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 ομογένεια

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ,
ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

www.contemporaryrailings.com
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ÁèëçôéêÜ
Σούπερ Λίγκα:
Περίπατος για τον Παναθηναϊκό, 4-0
την Καλλονή
Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός την αναμέτρηση με την Καλλονή, επικρατώντας
με 4-0 στο ουδέτερο ΟΑΚΑ για την 14η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας.

O Ιερατικός προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και
το Διοικητικό Συμβούλιο εύχονται στα μέλη,
στις οικογένειές τους, στους δωρητές της κοινότητας,
και σ΄όλη την ομογένεια

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
2014
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Οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ στο 29ο λεπτό με τον Πράνιτς, διπλασιάζοντας τα τέρματά τους δύο
λεπτά πριν την ανάπαυλα με τον Μάρκους Μπέργκ. Ο Κροάτης «ξαναχτύπησε» στο 67’, κάνοντας το
0-3, ενώ το αποτέλεσμα της αναμέτρησης για τους φιλοξενούμενουες, που ισοδυναμεί με την τρίτη τους
νίκη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, διαμόρφωσε ο Αμπεΐντ στις καθυστερήσεις.
Στα άλλα κυριακάτικα παιχνίδια της Σούπερ Λίγκας, στραβοπάτημα επεφύλασσε το πρόγραμμα για
τον ΠΑΟΚ, που παραχώρησε λευκή ισοπαλία στον Απόλλωνα, με πρωταγωνιστή τον απροσπέλαστο
Αλέξανδρο Τζόρβα, ενώ εντός έδρας νίκες πανηγύρισαν οι Ατρόμητος, Πανθρακικός και Ξάνθη, επί των
ΟΦΗ, ΠΑΣ και Βέροιας αντίστοιχα.
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κρητών
της Βρετανικής Κολομβίας επ’ ευκαιρία των εορτών εύχονται
στα μέλη, στις οικογένειές τους
και σε όλη την ομογένεια

Τσάμπιονς Λιγκ
Η επανάσταση των Πολιτών

Η Μάντσεστερ Σίτι
σταμάτησε το σερί
της Μπάγερν στο
Μόναχο με ανατροπή!
Γιώργος Νασμής | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11/12/2013 08:00 |
Ιστορική είναι η νίκη που πέτυχαν οι Πολίτες του Μάντσεστερ
με 3-2 επί της Μπάγερν στο Μόναχο αφού για πρώτη φορά στο
Τσάμπιονς Λιγκ οι Βαυαροί έχασαν στην έδρα τους πλεονέκτημα
δύο γκολ
Η Μπάγερν πετυχαίνει ρεκόρ ακόμα και όταν χάνει... Για πρώτη
φορά στην ιστορία της στο Τσάμπιονς Λιγκ η βαυαρική ομάδα
ηττάται στο Μόναχο (3-2..

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014
ΜΕ ΥΓΕΊΑ, ΑΓΑΠΗ, ΠΡΟΟΔΟ
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

PLOUTOS ENTERPRISES LTD

Carpets & Interiors

120 West 3rd Avenue, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488
Ο κ. Γιώργος Αποστολόπουλος , η οικογένειά
του και η εταιρεία του εύχονται στους
πελάτες , συγγενείς, φίλους και σε όλη
την Ελληνική Παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2014

9 Γνώμη

ΘΕΤΙΚO ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ BURNABY-COQUITLAM
(Burnaby-Coquitlam, BC, 10 Δεκεμβρίου 2013) –Οι εργοδότες για
την περιοχή Burnaby-Coquitlam περιμένουν ένα ευνοϊκό κλίμα
πρόσληψης για το πρώτο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με την
τελευταία έρευνα Outlook απασχόλησης του εργατικού δυναμικού.
“Στοιχεία ερευνών αποκαλύπτει ότι 17 τοις εκατό των εργοδοτών που
σκοπεύουν να προσλάβουν για το επερχόμενο τρίμηνο (ΙανουάριοςΜάρτιος), ενώ δύο τοις εκατό προβλέψεις περικοπών,” δήλωσε Jeff
Polkinghorne του ανθρώπινου δυναμικού του Βανκούβερ. Άλλο ένα
σχέδιο 81 τοις εκατό των εργοδοτών θα διατηρήσουν τα τρέχοντα
επίπεδα στελέχωσης στην επόμενο τέταρτο της χρονιάς.
«Με εποχικές διακυμάνσεις που αφαιρούνται από τα δεδομένα, Burnaby-Coquitlam το πρώτο τρίμηνο καθαρή προοπτική απασχόλησης
των 14 τοις εκατό είναι αύξηση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε
σύγκριση με το προηγούμενο τριμηνιαία Outlook,», δήλωσε ο Polkinghorne. «Είναι επίσης πέντε τοις εκατό μείωση από τις προοπτικές
που αναφέρθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα πέρυσι, που
δείχνει ένα σταθερό ρυθμό πρόσληψης για τους προσεχείς μήνες.»
“Συνολικά, ένα αξιοσέβαστο εθνικό κλίμα πρόσληψης αναμένεται
το επόμενο τρίμηνο,” είπε ο Byrne Luft, αντιπρόεδρος των
διαδικασιών για τον Καναδά ανθρώπινου δυναμικού. “Οι εργοδότες
στον κλάδο των κατασκευών προβλέπουν πάλι τα ισχυρότερα κέρδη
μισθοδοσίας, ωστόσο οι περισσότερες νέες θέσεις στον τομέα της
εργασίας αναμένονται στο δυτικό Καναδά και το Οντάριο. Σε
εθνικό επίπεδο, αν και η δημιουργία θέσεων εργασίας συνεχίζεται
με σταθερό ρυθμό, πολλά από τα κέρδη αναμένεται να εμφανιστούν
σε χαμηλότερα αμειβόμενους τομείς.”

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Βανκούβερ 10 Δεκεμβρίου 2013
Τα πληρώματα για την επίβλεψη των δρόμων για το χιόνι και τον
πάγο είναι επί ποδός στους δρόμους.
Τα πληρώματα της Πόλης Βανκούβερ είναι έξω στους δρόμους
για το χιόνι και τον πάγο στις σημαντικές αρτηρίες συγκοινωνίας
και στους δρόμους κοντά σε νοσοκομεία και ορισμένα σχολεία
ρίχνοντας αλάτι και άμμο. Με την προειδοποίηση του καιρού για
παγωνιά, βροχές στα περίχωρα του Βανκούβερ και προβλέψεις για
χιονόνερο και πάγο τα πληρώματα ήταν έγω στους δρόμους με ένα
μείγμα αλατι και αίμο για να μην γλυστρούν τα αυτοκίνητα.
Τα πληρώματα ήταν έξω όλη τη νύχτα χθες το βράδυ (9-12-13)και
σε όλες τις μεγάλες διαδρομές που γίνονται εργασίες. Πληρώματα
και 20 φορτηγά της πόλης συνεχίζουν, από σήμερα, για την
καλυτέρευση των μεγάλων δρόμων και αρτηριών των λεωφορείων,
λόφους, νοσοκομείων και σχολείων αξόνων προτεραιότητας, όπως
μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες δημιουργούν συνθήκες πάγου στους
δρόμους.

Ανέκδοτα

Οι 3 προϋποθέσεις

Εύπορη αλλά μοναχική κυρία
δημοσιεύει αγγελία ζητώντας
σύντροφο:
“Κυρία σεβαστής ηλικίας
με αμύθητα πλούτη (κινητά,
ακίνητα, καταθέσεις, κλπ)
ζητά κύριο να τη συντροφέψει
στο υπόλοιπο της ζωής της,
ο οποίος θα τηρεί τις εξής 3
προϋποθέσεις:
1. Δε θα την εγκαταλείψει ποτέ,
2. Δε θα την χτυπήσει ποτέ,
3. Στο κρεβάτι θα είναι...ταύρος.
Η αγγελία δημοσιεύεται, η κυρία
περιμένει 1 εβδομάδα, 1 μήνα, 1
εξάμηνο, 1 χρόνο....
Έχει πια απελπιστεί:”Τι να τα
κάνω τα πλούτη όταν δεν έχω
έναν άνθρωπο δίπλα μου! Θα με
φάει η μαύρη μοναξιά!”.
Κι ενώ η κυρία μοιρολογεί
χτυπάει το κουδούνι της πόρτας.
Η κυρία ακούει το κουδούνι και
τρέχει να ανοίξει.
Έκπληκτη αντικρίζει έναν κύριο
σε αναπηρικό καρότσι.
-”Γεια σας”, λέει ο κύριος.
“Ήρθα για την αγγελία!!”.
Η κυρία μένει έκπληκτη αλλά
προσπαθεί να φανεί ψύχραιμη.
- “Δεν ξέρω αν το προσέξατε
αλλά υπήρχαν και κάποιες
προϋποθέσεις”.
-”Το γνωρίζω”
-”Ναι, αλλά χωρίς να θέλω να
σας προσβάλω, εσείς δεν έχετε
πόδια”.
-”Άρα δεν πρόκειται να φύγω
ποτέ μακρυά σας”.
-”Ε, ναι....Ίσως έχετε δίκιο αλλά
και πάλι χωρίς να θέλω να σας
στενοχωρήσω εσείς δεν έχετε
και χέρια...”.
-”Άρα δεν πρόκειται ποτέ να σας
χτυπήσω!”.
-”Ίσως έχετε και πάλι δίκιο
αλλά δεν ξέρω αν προσέξατε ότι
υπήρχε και τρίτη προϋπόθεση!”.
-”Το πρόσεξα, κυρία μου, αλλά
αν προσέξατε κι εσείς κατάφερα
και χτύπησα το κουδούνι της
πόρτας.......

Το χρώμα του χώματος

Ο ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ CBC/
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ-ΚΑΝΑΔΑ ΣΥΚΕΝΤΡΩΣΕ
$655,147 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Β.Κ.

Γιατρός: Έχετε μία σπάνια
αρρώστια, σας συνιστώ να
κάνετε πολλά αμμόλουτρα.
Ασθενής: Και με τα αμμόλουτρα
θα θεραπευτώ, γιατρέ μου;
Γιατρός: Όχι,τα αμμόλουτρα
είναι για να συνηθίσετε την ιδέα
του χώματος!

Βανκούβερ,Βρετανική Κολομβία 9 Δεκεμβρίου, 2013

Μετά την επέμβαση

Η 27η ετήσια ημέρα Open House & Τράπεζα Τροφίμων του
Ραδιοφωικού Σταθμού CBC/ραδιόφωνο-Καναδά ξεπέρασε το ποσό
του εράνου των προηγουμένων ετών με την αύξηση $655,147 για
τις τράπεζες τροφίμων.
Οι Σταθμοί του CBC Βρετανικήs Κολομβίαs στη Βικτώρια,
Kelowna, Kamloops, Prince Rupert και Prince George που
πραγματοποιήσανε ζωντανές μεταδόσεις και ήταν ανοικτοί για το
κοινό, συλλέγησαν τις δωρεές απ΄ όλη την επαρχία. Στο κέντρο
του Βανκούβερ στην εκπομπή σχεδόν 4000 άτομα πέρασαν να
παρακολουθήσουν τις ζωντανές αναμεταδόσεις, ανταμώνοντας
άτομα των τοπικών δικτύων με περιήγηση στο σταθμό και
προσωπικότητες. Νέες δραστηριότητες φέτος περιλαμβάνονται
φωτογραφίες με Santa, μια ειδική προβολή της ταινίας Καναδάς
ζει εδώ και μια προεπισκόπηση του CBC Canada House για Σότσι
2014. “Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι τόσες πολλές οικογένειες
στις κοινότητές μας βασίζοναι στην υποστήριξη των τραπεζών
τροφίμων, Β.Κ.”, δήλωσε ο Johnny Michel, ανώτερος διευθυντής
του CBC Βρετανικής Κολομβίας και Αλμπέρτας. «Αλλά στο άνοιγμα
της 27ης ετήσιας ημέρας Open House & Τράπεζας Τροφίμων μας
υπενθυμίζει επίσης και τη μεγάλη γενναιοδωρία των ανθρώπων σε
αυτήν την επαρχία, άνθρωποι που νοιάζονται για τους γείτονές τους
και που σε μεγάλους αριθμούς ρεκόρ βοηθούν για την υποστήριξη
αυτής της υπόθεσης».

- Γιατρέ πριν την εγχείρηση δεν
είχες γενιά.
- Δεν είμαι ο γιατρός, ο Άγιος
Πέτρος είμαι…

H καφετζού
-Αντρούλη μου, χάλασε η βρύση
του μπάνιου.
- Και τι μαι εγώ; Υδραυλικός
είμαι για να κάτσω να την
φτιάξω;
Μετά από δυο μέρες - Αντρούλη
μου, κάηκε η λάμπα τής
κουζίνας.
- Και τι είμαι εγώ;
Ηλεκτρολόγος είμαι για να την
αλλάξω;
Μετά από κάνα μήνα... ...
- Γυναίκα. Ποιος έφτιαξε τη
βρύση του μπάνιου;
- Φώναξα υδραυλικό.

- Φαντάζομαι πόσα σου πήρε!
- Μου ζήτησε μόνο να του ψήσω
ένα καφέ βαρύ γλυκό ή αλλιώς
να του “καθόμουν”!
- Μπράβο γυναίκα. Τη
γλιτώσαμε με ένα καφέ μόνο ε;
- Και τι είμαι εγώ; Καφετζού;

Kιχ
Δυο Πόντιοι είναι πάνω σε μία
μηχανή και πηγαίνουν με 150170 χμ/ ώρα...
Σε κάθε στροφή του δρόμου
ο Γιωρίκας που κάθεται πίσω
έκανε κιχ , κιχ κιχ .....
Μετά παρακάτω σε άλλη
στροφή έκανε πάλι : κιχ κιχ κιχ
.........
Όταν έφτασαν στον προορισμό
τους τον ρωτά ο οδηγός γιατί
έκανε έτσι και εκείνος απαντά
πως ένας φίλος του σκοτώθηκε
με μία μηχανή
και ούτε ΚΙΧ δεν πρόλαβε να
κάνει...
.

Τρεις φίλοι τα πίνουν παρέα
Τρεις φίλοι τα πίνουν παρέα και
συζητάνε ένα πρόβλημα που
έχουν με τις γυναίκες τους: Την
κρεβατομουρμούρα όταν αργούν
να γυρίσουν στο σπίτι. Λέει
λοιπόν ο πρώτος:
- Ρε εγώ γυρνάω στο σπίτι.
Μπαίνω στην γειτονιά με
σβηστό το αυτοκίνητο. Ανοίγω
σιγά-σιγά την πόρτα, δεν
ανάβω κανένα φως, περπατάω
στις μύτες, γδύνομαι σιγά
σιγά μπαίνω κάτω απο τα
σκεπάσματα όσο πιο ήρεμα
γίνεται και τελικά ξυπνάει και
αρχίζει την μουρμούρα!!!
Ο δεύτερος τα ίδια...
Ο τρίτος πάλι λέει:
- Εγώ μπαίνω στο στενό με
μπαντιλίκια. Ανοίγω με κλωτσιά
την πόρτα, ανάβω όλα τα φώτα,
περπατάω σαν τσολιάς, πετάω
τα ρούχα μου στο κρεβάτι,
σηκώνω τα σκεπάσματα και
μπαίνω από κάτω και πριν
προλάβει να μιλήσει της λέω:
- “Σούλα πάρε μου μια
π..!.,.@!”, και κάνει πως
κοιμάται!..

Απάντηση...
Με το ταμπόν...
Ζουν στο ωραιότερο μέρος στη
χειρότερη περίοδο...

Ο βλάχος και η βλάχα
Ένας βλάχος και παντρεύεται
μια βλάχα .
Μετά το γλέντι , πάνε στο σπίτι
για την πρώτη νύχτα του γάμου .
Ρίχνει ο βλάχος τη γυναίκα στο
κρεβάτι , τη γδύνει και ξεκινάει
να γδύνεται και αυτός ...
Βγάζει το σακάκι και λέει :
- Κοίτα μωρή μπράτσα, δυναμίτς
μαρή , δυναμίτςςς...
- Δυναμίτς Μήτσομ, δυναμίτς ...
Βγάζει το φανελάκι:
- Κοίτα μωρή στήθος, δυναμίτς
μαρή, δυναμίτςςς ...
- Δυναμίτς Μήτσομ, δυναμίτς ...
Βγάζει το παντελόνι:
- Κοίτα μωρή πόδ , δυναμίτς
μαρή, δυναμίτςςς...
- Δυναμίτς Μήτσομ, δυναμίτς ...
Βγάζει και το εσώρουχο,
πέφτουν στο κρεβάτι, κάνουν ότι
είναι να κάνουν , αλλά γυρίζει
και λέει η βλάχα :
- Δυναμίτς Μήτσομ, δυναμίτς ....
Αλλά το φυτίλ ποοολύ κοντόόόό
Ο υπουργός του κυβερνώντος
κόμματος κάνει περιοδεία

Νυχτερινή βάρδια ο ταρίφας,
μόνος στην πιάτσα περιμένει
πελάτη.
Ξαφνικά έρχεται μια κοπέλα
ολόγυμνη, μπαίνει μέσα στο ταξί
και του λέει:
-Πάμε Σύνταγμα.
Την κοιτάζει ο ταρίφας από
πάνω μέχρι κάτω…
ψιλοσκέφτεται, κάνει να
ξεκινήσει και μετά από λίγο
σταματάει.
Ξανακάνει δυο μέτρα
σκεφτικός και ξανασταματάει
αναποφάσιστος…
Αφού γίνεται αυτό και τρίτη
φορά, του λέει η κοπέλα:
-Τι συμβαίνει δεν έχεις ξαναδεί
γυμνή γυναίκα;
-Πως, έχω δει πολλές φορές
γυμνή γυναίκα, πορτοφόλι δεν
δεν ξέρω που μπορεί να έχεις
και ανησυχώ…!

Επισκέπτεται ένα σχολικό
συγκρότημα και ακούει τα
παράπονα των δασκάλων και
των μαθητών:
- Κύριε υπουργέ, δεν έχουμε
πετρέλαιο για θέρμανση και
έρχεται βαρύς χειμώνας...
- Κύριε υπουργέ, δεν μας...
χωράνε οι αίθουσες, τα μισά
θρανία είναι χαλασμένα, τα
περισσότερα τζάμια είναι
σπασμένα... Αφού ακούει
διάφορα τέτοια ... τους λέει:
- Μην ανησυχείτε όλα θα γίνουν
το συντομότερο δυνατόν..
Μπαίνει στην Μερσέντες και
πάει στον επόμενο σταθμό, στις
τοπικές φυλακές. Ακούει και
εκεί πολλά παράπονα.
- Κύριε υπουργέ, θέλουμε
καλύτερο φαγητό, περισσότερα
κλινοσκεπάσματα, πιο
πολύ προσωπικό γιατί δεν
επαρκούμε...
- Θα γίνουν όλα όσα ζητάτε, μην
ανησυχείτε.
Μπαίνει στην Μερσεντές και
καθώς φεύγουν αρχίζει να δίνει
οδηγίες στον γραμματέα του.
- Λοιπόν, Κωστάκη. Στο
σχολείο στείλε ένα συνεργείο να
μπαλώσει μερικές τρύπες, και
να βάλει μερικά τζάμια, αλλά
τίποτε άλλο.
Μετά στείλε ένα συνεργείο στις
φυλακές να φτιάξει: πισίνα,
χαμάμ, τζακούζι, σάουνα,
αίθουσα για διασκέδαση με
50άρα τηλεόραση, φλίπερ...
Μένει «κάγκελο» ο γραμματέας.

Quiz για τους Έλληνες
της κρίσης

- Μα κύριε υπουργέ, τί είναι
αυτά που λέτε;
Και απαντά ο υπουργός:

Ερώτηση...
Με ποιο αντικείμενο μοιάζουν
οι Έλληνες που βιώνουν την
Κρίση;

- Κοίτα Κωστάκη. Σχολείο
πήγαμε και δεν θα ξαναπάμε.
Στην φυλακή όμως δεν ξέρεις
πότε θα μπούμε... Κατάλαβες?

Γυμνή επιβάτης
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ROUMELIOTON DESCENDANTS
ASSOCIATION B.C
Η Πρόεδρος και το διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Ρουμελιωτών της Βρετανικής
Κολομβίας εύχονται στα μέλη, στις οικογένειές
τους και σε όλη την ομογένεια

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2014
Υπενθυμίζουμε τα μέλη του Συλλόγου ότι η Ετήσια
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ρουμελιωτών θα
λάβει χώρα την ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
και
ώρα 4 μ.μ
(Membership Party)
στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο 4500 Arbutus
Street. Βανκούβερ.

Άνω και δεξιά : Δύο στιγμιότυπα
από το Bazaar της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας του Ι.Ν. των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου

ΤΑ ΒΑΖΑΑΡ
O Νοέμβριος είναι ο μήνας κατά τον
οποίον οι οργανώσεις
των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων
διοργανώνουν το ετήσιο ΒΑΖΑΑΡ
για την ενίσχυση των ταμείων για
να μπορέσουν να δώσουν βοήθεια
σ’ αυτούς που χρειάζονται τις
ημέρες των Χριστουγέννων. Είναι
οι μόνες οργανώσεις που ενώ
υπάρχουν χιλιάδες συμπολίτες μας
που στέκουν αδιάφοροι, τις ημέρες
των Χριστουγέννων φέρνουν την
αγάπη και την χριστιανοσύνη σε
σπίτια και οικογένειες φτωχών
οικογενειών, απόρων, ασθενών,
και αστέγων με την βοήθεια των
Ιερέων.
Το Φιλόπτωχο Ταμείο τους
συγκεντρώνει χρήματα καθ’ όλη
την διάρκεια του χρόνου με τις
διάφορες εκδηλώσεις τους που
πάντα σημειώνουν επιτυχία, χάρη
στη δραστηριότητα αυτών των
γυναικών και στις νεαρές κοπέλες.
Τις ημέρες αυτές με την ενίσχυση
που προσφέρουν επουλώνουν τα
καθημερινά τραύματα της κοινωνίας
που ζούμε.
Γι’ αυτό και οι δωρεές των πιστών
στις οργανώσεις αυτές θα πρέπει να
είναι γεναίες.
Κώστας Καρατσίκης

PHILOPTOCHOS LADIES SOCIETY
Rev. Father D. Partsafas
and
St. George’s Philoptochos Ladies Society
Wish One and All
A Blessed and Joyous Christmas
and
A Healthy, Happy and Prosperous
New Year 2014
Thank-you

“Your support allows us to support those in need”

PASPAROS TAVERNA
Authentic Greek Cuisine

132 West 3rd Street North Vancouver, B.C.

TEL: 604-980-0331 FAX:604-980-2112
H Διεύθυνση και το προσωπικό
του

ΠΑΣΠΑΡΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ

εύχεται στούς πελάτες, φίλους, και σε όλη την Ελληνική
Παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2014

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΟΥΡΕΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
της Φιλοπτώχου Αδελφότητας του Ι.Ν. Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, εύχονται στα μέλη,
στις οικογένειές τους, στις επιχειρήσεις και δωρητές
της οργάνωσής μας.

Χρόνια Πολλά για τις γιορτές, Καλά και
Ευτυχισμένα Χριστούγεννα. Το νέο έτος
2014, να είναι γεμάτουγεία, χαρά και
ευτυχία για όλες τις οικογένειες.

11 Γνώμη

3η & 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Πληροφορικής Microsoft για Έλληνες
σπουδαστές το 2013 & 2011.
Δύο πλήρεις υποτροφίες για μαθητές & σπουδαστές της Ελληνικής
κοινότητας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πληροφορικής
Microsoft 2014.
Αγαπητοί φίλοι της Ελληνικής
κοινότητας,
Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος Πληροφορικής
που οργανώνει η Microsoft
κάθε χρόνο, θα ήθελα να σας
ενημερώσω για την προσφορά
της Ακαδημίας μας στους νέους
της ελληνικής κοινότητας.
Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός
Πληροφορικής της Microsoft,
απευθύνεται σε μαθητές και
φοιτητές όλων των εθνοτήτων.
Το 2013, συμμετείχαν πάνω
από 650.000 υποψήφιοι από
90 χώρες. Οι 100 καλύτεροι
προκρίθηκαν στον τελικό που
διεξήχθη στην Washington
DC τον Αύγουστο 2013, με
την ελληνική συμμετοχή να
διακρίνεται.
Ο 15χρονος μαθητής της
Ακαδημίας μας Χρήστος
Φιαμέγκος κατέλαβε την 3η
θέση, ενώ πριν από δύο χρόνια ο
15χρονος μαθητής μας Γιώργος
Τρύφωνας, κατέκτησε την 5η
θέση στον ίδιο διαγωνισμό.
Συγκινημένοι και
ευαισθητοποιημένοι από
την επιτυχία που η ελληνική
παρουσία κατέκτησε έχοντας
συναγωνιστεί μαθητές και
φοιτητές από τα πλέον
αναγνωρισμένα Ακαδημαϊκά
Ιδρύματα και Πανεπιστήμια
παγκοσμίως, θέλουμε να
δώσουμε την ευκαιρία σε όσο
το δυνατόν περισσότερους
Έλληνες νέους, ανεξαρτήτως
του τόπου διαμονής τους, να
αναπτύξουν το ταλέντο τους στην
πληροφορική, να συμμετάσχουν
στην ισχυρότερη ομάδα
πληροφορικής από Έλληνες της
ομογένειας & να διεκδικήσουν
μία θέση ανάμεσα στους
καλύτερους του κόσμου. Στους
φιναλίστ της τελικής φάσης
του διαγωνισμού προσφέρονται
χρηματικά βραβεία, υποτροφίες

σε κορυφαία πανεπιστήμια και
κολλέγια του κόσμου, ευκαιρίες
στον εργασιακό τομέα από τις πιο
γνωστές εταιρείες πληροφορικής.
Προσφέρουμε λοιπόν σε
δύο ελληνόπουλα, 13 έως 22
χρονών, με ικανότητες στην
πληροφορική, δύο πλήρεις
υποτροφίες, και την ευκαιρία να
συμμετάσχουν στον κορυφαίο
διαγωνιστικό θεσμό του κόσμου
στις θετικές επιστήμες και την
πληροφορική για το 2014.
Οι υποτροφίες αυτές
περιλαμβάνουν την
εντατική προετοιμασία τους,
ακολουθώντας το Ακαδημαϊκό
μας πρόγραμμα μέσω διαδικτύου,
υπό την καθοδήγηση του Δντη
της Ακαδημίας μας κ. Αλέξιου
Γεωργαντίδη. Η προετοιμασία
για τον Παγκόσμιο διαγωνισμό
στα προγράμματα της Microsoft εκτός από τη εξειδικευμένη
γνώση, συνδράμει στην
εκπαίδευση των υποψηφίων
στη μαθηματική σκέψη &
την ανάλυση δεδομένων και
τους προετοιμάζει για την
Ακαδημαϊκή τους πορεία.
Ζητάμε την συνδρομή τη δική
σας, αλλά και κάθε φορέα
της Ελληνικής ομογένειας

που μπορεί να συμμετέχει
επικοινωνιακά ή με όποιο άλλο
τρόπο στην προσπάθειά μας,
ώστε να δοθεί η δυνατότητα
σε όσο δυνατόν περισσότερους
νέους Έλληνες , να ενημερωθούν,
να διεκδικήσουν μία θέση στο
πρόγραμμα υποτροφιών μας
και στη συνέχεια τον τίτλο
του Παγκόσμιου Πρωταθλητή
Πληροφορικής Microsoft 2014.
Περισσότερες πληροφορικής για
το πρόγραμμα υποτροφιών μας
και τις διαδικασίες εγγραφής
θα βρείτε στα δύο συνημμένα
έντυπα και δελτία τύπου.
Περισσότερες πληροφορίες για
τον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Πληροφορικής 2014 μπορείτε να
βρείτε στο www.kdn.gr, http://
www.facebook.com/KnowledgeDynamicsItAcademy, www.
moschampionship.com,
ή επικοινωνώντας με το
τμήμα Πιστοποίησης & Νέων
τεχνολογιών της Ακαδημίας
της Knowledge Dynamics στα
παρακάτω στοιχεία.
Με εκτίμηση.
Αλέξιος Ν. Γεωργαντίδης.
Managing & Academic Director
KNOWLEDGE DYNAMICS IT
ACADEMY
MICROSOFT IT ACADEMY,
GREECE
URL: www.kdn.gr
Email: knowledgeitacademy@
gmail.com
Fb: http://www.facebook.com/
KnowledgeDynamicsitAcademy
Tel. ++30-2108020821, ++306955808525,

Λόγω του εορταστικού φύλλου του μηνός Δεκεμβρίου
λεπτομέρειες για το επιτυχές τριήμερο 6,7, και
8 Δεκεμβρίου 2013 εκπαιδευτικών σεμιναρίων
δημοσιογραφίας που διοργάνωσε στο Κολλέγιο “SENECA” Toronto, ο Πρόεδρος του National Ethnic Press
and Media Council of Canada κ. Θωμάς Σάρας, για τους
εκδότες εφημερίδων, Ραδιόφωνο και Τηλεόρασης των
Μέσως Ενημέρωσης Μειονοτήτων στο φύλλο
του Ιανουαρίου 2014.

Χρόνια Πολλά για τις γιορτές

Χαρούμενα και Ευτυχισμένα
Χριστούγεννα και η γέννηση του Κυρίου
ημών Ιησού Χριστού, ας γεμίσει τις
ψυχές μας με ωραία αισθήματα, αγνές
προθέσεις, ελπίδα και αισιοδοξία
Ευτυχές το Νέο Έτος 2014

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014
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

MESSINIAN BROTHERHOOD OF B.C.
Ο Σύλλογος των Μεσσηνίων της Β.Κ.
σας εύχεται ολόψυχα

“ΚΑΛΕΣ

ΓΙΟΡΤΕΣ”

και σας προσκαλεί στην ετήσια χοροεσπερίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Πρωτοπρεβύτερος πατήρ
Δημήτριος Παρτσάφας,
η Πρεσβυτέρα Ειρήνη, τα παιδιά
τους και τα εγγόνια εύχονται
στην Ελληνική Παροικία

O Δικηγόρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΜΑΡΑΓΚΟΣ και η εταιρεία
Watson Goepel Maledy εύχονται στους πελάτες και σε όλη
την Ελληνική Παροικία

το ΣΑΒΒΑΤΟ 25η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Για την τόνωση του κεφιού σας και τις χορευτικές
σας απολαύσεις Θα φροντίσει η γνωστή ορχήστρα
«ΔΡΩΜΕΝΟ»,απο το SEATTLE, USA.

MESSINIAN BROTHERHOOD OF B.C
Would like to wish everyone
“HAPPY HOLIDAYS”
& to invite you to our
ANNUAL DINNER DANCE
SATURDAY JANUARY 25th 2014
with LIVE MUSIC BAND “ DROMENO”
from Seattle, USA.
Tickets: PARTHENON 604-733-4191
Mary:604-338-0848 or Τoula:604-224-9249

AK - DISTRIBUTORS
ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΤΣΙΡΗ

Τel:604-649-0299 Res: 604-261-2514
AK - DISTRIBUTORS
ANDREAS KOTSIRIS

TEL: 604-649-0299

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

12 Γνώμη

Προκλητικός
σε σημείο
αηδίας ο κ…
Ερντογάν
«Δεν υπάρχει χώρα που να
ονομάζεται Κύπρος»
Σάλο έχει δημιουργήσει (ακόμα
και στο εσωτερικό της Τουρκίας)
η δήλωση του πρωθυπουργού
της Τουρκίας κ. Ταγίπ Ερντογάν
ότι «δεν υπάρχει χώρα που
ονομάζεται Κύπρος».
Τη δήλωση αυτή ο Τούρκος
πρωθυπουργός την έκανε μετά
από ένα συνέδριο στην Πολωνία
(όπου μετείχε) και ισχυρίσθηκε
ότι «η ελληνοκυπριακή διοίκηση
είχε γίνει δεκτή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για πολιτικούς λόγους και
όχι επειδή ήταν εναρμονισμένη
με τους ευρωπαϊκούς νόμους».
Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή
εφημερίδα
«Κιπρίς»
(που
αναδημοσιεύει ο «Φιλελεύθερος»)
ο κ. Ερντογάν δήλωσε ότι δεν
υπάρχει χώρα που να ονομάζεται
Κύπρος και πρόσθεσε ότι αυτό
που υπάρχει είναι η τοπική
διοίκηση της νότιας Κύπρου:
«Υπάρχει βόρεια Κύπρος και
μια πράσινη γραμμή μεταξύ της
βόρειας και της νότιας Κύπρου»,
είπε για να προσθέσει ότι στην
πράσινη
γραμμή
υπάρχουν
μονάδες ασφαλείας του ΟΗΕ.
Οι δηλώσεις του Τούρκου
πρωθυπουργού προκάλεσαν τις
αντιδράσεις και στο εσωτερικό
της Τουρκίας και μάλιστα η
δημοσιογράφος κ. Τουμάϊ Τουγιάν
έγραψε στην εφημερίδα «Γενίν
Ντουζέν»: «Ο κ. πρωθυπουργός
γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχει
μια χώρα που ονομάζεται Κύπρος.
Σε μια χώρα που λέγεται Κύπρος
τι δουλειά έχουν 40.000 δικοί σου
στρατιώτες; Γιατί η σημαία του
κυματίζει σε κάθε γωνιά; Ποιος
είσαι εσύ και όταν το θέμα των
Βαρωσίων έρχεται στην ημερήσια
διάταξη μπορείς να πεις σαν να
ήταν ιδιοκτησία σου ότι “εγώ
δεν θα δώσω σπιθαμή γης στην
Κύπρο ακόμη και για την πλήρη
ένταξη”».
Η Τουρκάλα αρθρογράφος γράφει
επίσης ότι δεν γνωρίζει αν στη Νέα

(Συνέχεια στη σελίδα 27)

Greek Orthodox Community
Surrey & Fraser Valley
Sts Constantinos & Helen
13181 96 Ave, Surrey B.C. V3V 1Y2 Tel:604-496-5099 Fax: 604-498-8098

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΣ
ΧΟΡΟΣ
Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2013
Στο Eagleguest Golf Cource
At 6:30 pm
Για εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πρόεδρο
κ. Γ. Γιαννακόπουλο Τηλ: 551-7177
Ελάτε να υποδεχθούμε τον καινούργιο χρόνο
όλοι μαζί με κέφι.

13 Γνώμη

Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ Β.Κ
Απαγοητευτική ήταν η απουσία
των μελών της Ελληνικής
Κοινότητας από την Ετήσια
Γενική Συνέλευση της Τετάρτης
20ης Νοεμβρίου 2013. Μόλις
και μετα βίας συμπληρώθηκαν
60 άτομα για να επικυρωθεί η
Ετήσια Γενική Συνέλευση, που
έληξε στις 9:30 μ.μ.
Την ίδια και χειρότερη
απογοήτευσει είχε και η Γενική
Συνέλευση της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας του
Ανατολικού Βανκούβερ και
επίσης του Σούρεη, οι οποίες
δεν είχαν αρκετά άτομα και
ανέβαλαν τις εργασίες για αρχές
Δεκεμβρίου
Νομίζω είναι καθήκον μας να
μην ξεχνάμε την ορολογία της
λέξης κοινότητα και τον ρόλο
μας μέσα στην κοινότητα.
Η χρήση του όρου Κοινότητα
σε κάποιο βαθμό για τις
μειονότητες σημαίνει επιθυμία
ομάδας ανθρώπων που
συνδέονται με την ελπίδα και
την επιθυμία να είναι πιο θερμά
και πιο κοντά ο ένας στον
άλλον, με δεσμούς αρμονικούς,
που έχουν κοινούς δεσμούς,
θρησκευτικούς ή εθνικής
καταγωγής, όπως και οι δικές
μας Ελληνικές Κοινότητες του
εξωτερικού.
Οι στόχοι των μελών της
Κοινότητας είναι βασικοί και
πρέπει όλοι να τους γνωρίζουν
και να έχουν επίγνωση των
ανθρώπων που απαρτίζουν την
κοινότητα.
-Να γνωρίζουν τα θετικά και τα
αρνητικά στοιχεία που έχει η
κοινότητα.
-Να γνωρίζουν τα δικαιώματα
και τις ευθύνες τους απέναντι
στην κοινότητα.
-Να γνωρίζουν την σημασία
και σπουδαιότητα των ατομικών
τους δικαιωμάτων.

-Να είναι γνώστες των αλλαγών
της κοινότητας και πως τις
βλέπουν.
-Να προτείνουν προοδευτικές
θετικές ιδέες για αλλαγές στην
κοινότητα και
Γενικά να γνωρίζουν τα μέλη
που συγκροτούν την κοινότητα
τα καθήκοντά τους και τις
διασυνδέσεις ο ένας με τον
άλλον.
Αυτά τα μέλη της Ελληνικής
Κοινότητας τα γνωρίζουν,
αλλά με την πάροδο των
χρόνων, και την ενηλικίωση
των περισσοτέρων μας, χάθηκε
το ενδιαφέρον από πολλούς
και για διαφορετικούς λόγους
που δεν είναι ο σκοπός μας να
αναφερθούμε σήμερα. Ας το
αφήσουμε να το κρίνει η ιστορία.
Σημασία όμως έχει ότι ήταν
καιρός οι νέοι, τα παιδιά μας
δηλαδή σήμερα να αναλάβουν
τα ινία της διοίκησης και τα
οποία προσπαθούν με όλες τις
δυνάμεις τους να διαχειρισθούν
την κοινότητα.
Η Ελληνική Κοινότητα του
Βανκούβερ σήμερα έχει μια
περιουσία μεγάλης αξίας και
αυτό τιμά όλους μας.
Το θέμα τώρα είναι το πως
την περιουσία αυτή θα
την αξιοποιήσουμε και θα
την μεγαλώσουμε, είτε με
εκμοντερνισμούς του Ελληνικού
Κέντρου, που χρειάζεται άμεση
αλλαγή, είτε με άλλα έργα που
θα πρέπει να γίνουν μελέτες
και να είναι αποδεκτές από την
ολομέλεια.
Δεν βλέπω την ανάγκη οι
έμπειροι, πρώην προέδροι και
σύμβουλοι των προηγουμένων
Διοικητικών Συμβουλίων,
όταν παρακολουθούν το έργο
των νέων και βλέπουν κάποια
καθυστέρηση κάπου, γιατί
δεν ζητούν ακρόαση από το
Διοικητικό Συμβούλιο να

GREEK SENIOR CITIZENS
SOCIETY Β.C.

παρέμβουν και να κάνουν τις
απαραίτητες συστάσεις, αντί να
περιμένουν την Ετήσια Γενική
Συνέλευση;
Σήμερα όλα τα μέλη είναι
υπεύθυνα για καθυστερήσεις
και σφάλματα που γίνονται
στις κοινότητες, δεν πρέπει να
βγάζουμε έξω τους εαυτούς μας,
αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε
μέλη.
Οι ευθύνες της Ελληνικής
Κοινότητας του Βανκούβερ
ιδιαίτερα με τις δωρεές που έχουν
αφήσει στην Κοινότητα μέλη
της είναι μεγάλες, χρειάζονται
προσεκτικές νομικές συμβουλές,
και όχι συζητήσεις καφενείου.
Είναι χρήματα που έχουν δοθεί
με όρους και θα πρέπει να δοθεί
η πρέπουσα προσοχή για να
μην μπλέξει η κοινότητα σε
περιπέτειες οδυνηρές για όλους
μας.
Μέλη Επιτροπών που έχουν
αναλάβει κάποιο σκοπό στους
κόλπους της κοινότητας, δεν
θα ήταν άσκοπο να παίρνουν
κανένα τηλέφωνο στην Πρόεδρό
μας κυρία ΄Εφφη Κερασιώτη
και να της υπενθυμίζουν την
αναγκαιότητα του έργου που όλοι
αφιλοκερδός έχουν αναλάβει για
την πρόοδο της κοινότητας.
Ας βοηθήσει λοιπόν ο καθένας
μας με τον τρόπο του να πάει
μπροστά η κοινότητα.
Κώστας Καρατσίκης

Alexander The Great Association of Northern
Greeks Macedonia & Thraki of B.C.
H Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου “Μεγας
Αλέξανδρος”, εύχεται στα μέλη,
στις οικογένειες τους, στους φίλους
του Συλλόγου και σ’ όλη
την ομογένεια

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΑ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ
ΕΤΟΣ 2014

Στις 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ο Σύλλογος θα
διοργανώσει την καθιερωμένη εκδήλωση για
τα μέλη του Συλλόγο (Membership Dance) στο
Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο 4500 Arbutus Street.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες
πληροφορίες να τηλεφωνήσουν στα μέλη του Δ.Σ.

RESTAURANT EQUIPMENT
Repair & Sales

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

Tel: 604-551-7474

O Βασίλης Φιλιντόγλου (Ο Πόντιος), εύχεται
στους πελάτες του, συγγενείς, φίλους
και σ’ όλη την ομογένεια

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2014

Good Money™

strengthens ties and
builds neighbourhoods.

3634 West Broadway, Vancouver, B.C.
Tel: 604-737-8070
O Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου
Ελλήνων Ηλικιωμένων
της Βρετανικής Κολομβίας,
εύχεται στα μέλη,
στις οικογένειές τους,
και σ’ όλη την ομογένεια

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ,
ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

Warm wishes for a safe and happy holiday season from all
of us at your Point Grey and Kitsilano community branches.
We’re proud to support the Greek community and look
forward to helping you make your money work harder while
doing good things in your community.
Point Grey community branch: Peter Zelis, Branch Manager
and Niko Perivouliotis, Account Manager
Kitsilano community branch: Nancy Sidiropoulos,
Account Manager, Alice Tasoglou, Account Manager,
Poppy Fikeris, Financial Service Representative and
Nicoletta Terzopoulos, Financial Service Representative.

Good Money (TM) and Make Good Money (TM) are trademarks of Vancouver City Savings Credit Union.

14 Γνώμη

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΑ ΤΑ
100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013, στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο του
Βανκούβερ με το κρητικό συγκρότημα τριών μουσικών οργάνων από την
Κρήτη και τον Γιάννη Σαχάμη στο μπουζούκι τα 400 και παραπάνω άτομα
που παρευρέθηκαν στην μεγάλη αυτή επιτυχής εκδήλωση έμειναν πολύ
ευχαριστημένοι.
Εντυπωσιακό ήταν το καλοσώρισμα τού κόσμου στην είσοδο
με την τσιπουδιά και τα σύκα.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Βανκούβερ
κ. Ηλίας Κρεμμύδας, ο Προξενικός Λιμενάρχης κ.Γεώργιος Γιαννάκης, ο
αξιότιμος Επαρχιακός Υπουργός Technology, Innovation and Citizen’s Services Andrew Wilkinson, o Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Παρτσάφας με
την Πρεσβυτέρα, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Δωρ. Τρυφωνόπουλος, ο ιερέας
Ευάγγελος Αραβαντινός με την Πρεσβυτέρα, η Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ, κα Εφη Κερασιώτη, και ο πρώην Πρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας κ. Πήτερ Κλέτας ο οποίος ήταν και ο τελετάρχης της
βραδιάς. Τα παιδιά του χορευτικού στους ήχους της Λύρας πετούσαν μέσα
στην αίθουσα και ο κόσμος τα χειροκροτούσαν συνέχεια. Η Πρόεδρος κα Έφη
Καραπιδάκη, καλοσώρισε τους προσκεκλημένους και αναφέρθηκε εν συντομία
στο ιστορικό της εκδήλωσης. Το χαιρετισμό της Επαρχιακής Κυβέρνησης
μετέφερε ο αξιότιμος Υπουργός Andrew Wilkinson.
Για το ιστορικό της εκδήλωσης μίλησε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος
στο Βανκούβερ κ. Ηλίας Κρεμμύδας.
(Βλέπετε σελίδα 18 ) Επίσης
και στιγμιότυπα από την εκδήλωση.
Κώστας Καρατσίκης

Δεξιά:
O Γενικός
Πρόξενος της

Αριστερά:
O Αξιότιμος

Ελλάδας στο

Yπουργός

Βανκούβερ κ.

Andrew

Ηλίας Κρεμμύδας
για να διαβάσετε
την ομιλία του
πηγαίνετε στη
σελίδα 18

Wilkinson
του Υπουργείου
Τεχνολογίας,
Καινοτομίας
και Υπηρεσιών
Οι Μουσικοί από την Κρήτη
Ηλίας και Δημήτρης Βλαμάκης
και ο Βαρδής Καραδάκης

3205 West Broadway, Vancouver, B.C.
Tel:604-732-5334, 604-732-5622, 604-732-3626
www.olympiapizzakits.com
Οι αδελφοί Κερασιώτη και το προσωπικό του OLYMPIA PIZZA, εύχονται στους πελάτες και σ’ όλη
την ομογένεια
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

(Συνέχεια στη σελίδα 18)
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Η ΓΝΩΜΗ

Εύχεται σε όλους
Καλά Χριστούγεννα
και
Ευτυχισμένος
ο Καινούργιος
Χρόνος 2014

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 40 χρόνια προσωπικής φροντίδας
και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!
Με ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχεται σ΄όλη την ομογένεια
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014

16 Γνώμη

Δυό συμπατριώτες μας που ήρθαν πριν από λίγο καιρό στην
πόλη μας αγόρασαν ένα εστιατόριο στο 123-7218 King George
Blvd, στο Σούρεη. Είναι ο Γιάννης Βασιλαντωνάκης με την
σύζυγό του. Το βρήκαν πολύ χάλια το εστιατόριο αλλά κάνανε
αλλαγές και το ομόρφιναν Αν καμιά φορά είστε κοντά στην
περιοχή περάστε να πάρετε ένα καφεδάκι να τους γνωρίσετε και
είμαι σίγουρος η επίσκεψή σας θα τους δώσει λίγο κουράγιο
και θα αισθανθούν ότι ήρθαν σε μια θερμή πόλη φιλοξενίας.
Καιρός να αναθερμάνουμε τις επαφές και τις γνωριμίες, να
γίνουμε μια κοινότητα με ζωντάνια, με κέφια και καλή καρδιά.
Βλέπετε και μερικές φωτογραφίες από το εστιατόριο άνω και
δεξιά.
Κώστας Καρατσίκης

Στη φωτογραφία
διακρίνεται πρόσφατα
δεξιά κρατώντας δυο
καρβέλια φρέσκα ψωμιού
ο κ. Ανδρέας Αρσονιάδης
με δυο φίλους του. Είναι
επιχειρηματίας και
ιδιοκτήτης του εστιατορίου
ΑΝΔΡΕΑΣ, 153 West 16th
Street, North Vancouver,
που έχει γίνει τόσος γνωστός
στο Βανκούβερ για το
καλό φαγητό και για την
φιλοξενία που ελκύει τους
πελάτες και γίνεται φίλος
τους.
Είναι ο Πατέρας της
Καίτης Αρσονιάδη-Stein
που θα δείτε και θα
διαβάσετε στη
σελίδα 17.

Burnaby Homecoming Dinner for the Premier on Nov
4th at the Burnaby Hilton.
Στη φωτογραφία αριστερά
διακρίνονται ομογενείς που
παρευρέθηκαν στο δείπνο
για την Premier Christy
Clark. Mr & Mrs. Kosta
Nicolaou, Mr & Mrs. Peter
Kessaris, Mr & Mrs. Alex
Tsouka, Mr. Peter Capadouca, Mr & Mrs. Lino Funaro,
Ms. Jenny Siormanolakis

Ο Ιερατικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και
το Διοικητικό Συμβούλιο εύχονται στα μέλη,
στις οικογένειές τους, στους δωρητές
και σ’ όλη την ομογένεια

Είναι μια μεγάλη ανακούφιση και υπερηφάνεια για τον Πρόεδρο, τον Ιερέα και το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Σούρεη, όταν βλέπουν την δημόσια
αναγνώριση των μεγάλων προσπαθειών που καταβάλουν για να αναδείξουν το ετήσιο πανηγύρι
της Κοινότητάς τους. Συγχαρητήρια.!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2014
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ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ KAITΗ ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ-SΤΕΙΝ LLB, LLM
Α

ρχίζει
την καριέρα
της
στη
ναυτιλία του
Ηνωμένου
Βασιλείου.
Η
Κα
ΑρσονιάδηςStein έλαβε
το
Πτυχίο
LLB
στο
Αγγλικό
Δίκαιο και το
πτυχίο Masters των νόμων με άριστα στο Ναυτικό Δίκαιο
από το King’s College, Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου. Μετά από συμμετοχή σε νομική
σχολή του Πανεπιστημίου της Victoria, στον
Καναδά, και έγινε μέλος του Δικηγορικού
Συλλόγου της Βρετανικής Κολομβίας
Καναδά το 1999.
Η κα. ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ-Stein ασκείται του
Ναυτικού Δικαίου στην Αγγλία, έχοντας
εργαστεί για την εταιρεία Gard P & Ι Club,
και στην Ελλάδα όπου εργάστηκε για
την εταιρεία ELDA, Εθνικά Διυλιστήρια
Πετρελαίου της Ελλάδας. Στο Βανκούβερ,
συνεργάστηκε με το δικηγορικό γραφείο,
Bull Housser και Τupper καθώς και με
την Teekay Ναυτιλία Limited και Seaspan
γραμμές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Το 2005 διορίστηκε από την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση ως διευθυντής των Αρχών της
πλοήγησης Ερηνικού.
Η κα Aρσονιάδης-Stein λειτουργεί σε όλα τα
επίπεδα της κυβέρνησης στον Καναδά για την
αναθεώρηση της πολιτικής για την προστασία
θαλάσσης και για νομοθετικές εξελίξεις
που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα του
πλοιοκτήτη. Υψηλού επιπέδου διαβουλεύσεις
με τους ενδιαφερόμενους εθνικούς και
διεθνείς οργανισμούς, και ρυθμιστικές αρχές
έχουν καθιερώσει την κα Αρσονιάδης-Stein
ως εμπειρογνώμονα βιομηχανίας. Έχει
εμφανιστεί ως μια κορυφαία ειδικός της
βιομηχανίας για τη Διεθνή Ναυτιλία στην
Βουλή των Κοινοτήτων και την Γερουσία
της κυβέρνησης του Καναδά.

Βλέπετε μερικές φωτογραφίες από τις δραστηριότητες της κα. Καίτης Αρσονιάδη-Stein. Που τιμούν
όχι μόνο τους γονείς της αλλά και όλη την Ελληνική Παροικία για τις επιτεύξεις της.

The Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Award in recognition of her
contributions to Canada

With the Secretary-General, Koji Sekimizu International Maritime
Organization

The Right Honourable Stephen Harper Prime Minister of Canada

With the President of the Republic of Cyprus, His Excellency Nicos Anastasiadis

British Columbia Jobs and Investment Board

Robert Cazzulo, President International Association
of Classification Societies.

Headed by the Honourable Christy Clark (centre top), Premier of British Columbia and Chaired by Mr. Ray Castelli
With Yvette Myers, Regional Director of Marine Safety and Security, Transport
Canada

With John C.Lyras, Vice-Chairman International Chamber of Shipping
and Principal of Paralos Maritime Corporation

Υποβοηθώντας
ISAC’s
Ναυτιλιακές
Minister of Finance, The Honourable Jim Flaherty
Εταιρείες και άλλες με βάση στον Καναδά,
η κα Αρσονιάδης-Stein συνεργάζεται στενά
με τις μεταφορές και περιβάλλον Καναδά
καθώς και τα Yπουργεία της Bιομηχανίας
και του Διεθνούς Εμπορίου. Ως σύμβουλος
της κυβέρνησης του Καναδά, παρευρίσκεται
τακτικά σε συναντήσεις της Επιτροπής
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Ως
σύμβουλος της Επαρχίας της Βρετανικής Pre-budget consultation meeting, Vancouver, B.C. With Georgia Papadimitriou, Policy and Business Analyst, International Ship-Owners Alliance
Κολομβίας είναι επικεφαλής στο τμήμα των
of Canada
μεταφορών στη Βρετανική Κολομβία, θέσεις
With the Deputy Premier of
εργασίας και επενδύσεις.
B.C. & Minister of Natural Gas

From left to right: Mr. Phill Nelson, President Council of Marine Carriers, Ms Georgia
Papadimitriou, ISAC Policy and Business Analyst, Mr. Peter Lahay,National Coordinator, International Transport Workers Federation, Ms. Yvette Myers, Regional Director,
Transport Canada, Mr. Leo Stradiotti, President, North Arm Transportation Ltd.
Government announcement:$8 billion National Shipbuilding Procurement
Strategy contract awarded to Seaspan International

Development, The Honour-

Το 2012 η κα. Αρσονιάδης-Stein τιμήθηκε απο able Rich Coleman and Amelie
Stein.
την Γερουσία της Καναδικής Κυβέρνησης εκ
μέρους του Governor of General Kαναδά με
το μετάλλιο Diamond Jubilee της βασίλισσας
Elizabeth ΙΙ.
Το μετάλλιο αυτό δίδεται σε Καναδούς
πολίτες για να τιμήσουν την συνεισφορά και
τα επιτεύγματά τους.
Στην κα. Καίτη Αρσονιάδη-Stein, στον
σύζυγό της, στα παιδιά τους και στους γονείς
της ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και ο
καινούργιος χρόνος να της χαρίσει ακόμα
μεγαλύτερα επιτεύγματα στην καριέρα
της. Μια καριέρα που τιμά σαν Ελληνίδα
για τις προσπάθειές της να μην μολυνθεί η
θάλασσα.

With Secretary-General
Efthymios Mitropoulos International Maritime Organization, 2003-2011.

From left to right: Mr. Kyle Washington, Chairman of Seaspan Corporation, Director of Envirocon Inc.,Modern Machinery Co., Montana Rail Link Inc., Montana
Resources Inc.,and Southern Railway of British Columbia, of Washington Group of
companies., The Senator Yonah Martin, Mr. Jonathan Whitworth, GEO of Seaspan
International ltd.

18 Γνώμη
Η Ομιλία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Βανκούβερ
κ. Ηλία Κρεμμύδα

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ Β.Κ.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 100 ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι!
Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τότε που υψώθηκε
μέσα σε πανηγυρικό κλίμα και παρουσία του τότε Βασιλέα
των Ελλήνων και του τότε Πρωθυπουργού και άξιου τέκνου
της Κρήτης Ελευθερίου Βενιζέλου στο φρούριο των Χανίων
η γαλανόλευκη, η ίδια σημαία που οι ναύτες των Μεγάλων
Δυνάμεων είχαν βίαια κατεβάσει το 1909 μετά από την
πανηγυρική ανακήρυξη της Ένωσης από την Κρητική Βουλή
το 1908. Με τον τρόπο αυτόν πραγματοποιήθηκε το όνειρο της
ένωσης με μια ανεξάρτητη και ελεύθερη Ελλάδα, ένα όνειρο
επτά αιώνων.
Στην περίοδο αυτή, βέβαια, ποτέ οι Κρητικοί δεν αποκόπηκαν
πολιτιστικά και πνευματικά από τον εθνικό κορμό. Ο
Θεοτοκόπουλος, ο Κορνάρος, ο Χορτάτσης και άλλοι υπήρξαν
ταυτόχρονα συνεχιστές της ελληνικής παράδοσης αλλά και
πρωτεργάτες σε νέα ρεύματα του ελληνικού πολιτισμού.
Παράλληλα, οι Κρητικοί δεν έχασαν ποτέ το όραμα για
ελευθερία και Ένωση και έδωσαν το παρών σε κάθε μεγάλη
σύγκρουση του Γένους με τους δυνάστες.
Ζώντας εντός του εθνικού κορμού από το 1913, η Κρήτη έζησε
όλες τις δυσκολίες αλλά και τις μεγάλλες στιγμές της ελληνικής
ιστορίας του αιώνα που μας πέρασε. Οι Κρητικοί πρόσθεσαν τις
ικανότητες και το ταλέντο τους σε αυτά των λοιπών Ελλήνων
και μας χάρισαν ανθρώπους σαν τον Βενιζέλο, τον Καζαντζάκη,
τον Ελύτη, τον Μινωτή, τον Κατράκη και τον Ξυλούρη, για
να περιοριστώ μόνον σε αυτούς που μας έχουν αφήσει. Χωρίς
τους ανθρώπους αυτούς η Ελλάδα αλλά και ο παγκόσμιος
πολιτισμός, γενικώτερα, θα ήταν φτωχότεροι. Παράλληλα, οι
λεβέντες της Κρήτης έγραψαν μοναδικές σελίδες γενναιότητας
στη σύγχρονη ελληνική ιστορία με τη δράση της ιστορικής
Μεραρχίας Κρητών στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους, με
τον αγώνα όλου του πληθυσμού κατά τη Μάχη της Κρήτης
και την αντίσταση του κατά τη διάρκεια της Κατοχής και με
πιο πρόσφατο παράδειγμα τη δράση της ηρωικής Α’ Μοίρας
Καταδρομών το 1974 στην Κύπρο, μονάδας που, έχοντας έδρα
στην Κρήτη, αποτελείτο σε μεγάλο βαθμό από Κρητικούς
λοκατζήδες.
Την επέτειο αυτή των 100 ετών από την Ένωση γιορτάζουμε
φέτος στο Βανκούβερ αλλά και παντού στον κόσμο όπου
υπάρχουν Κρητικοί, όπου υπάρχουν Έλληνες. Εύχομαι ένα
θερμό καλωσόρισμα σε όσους ήρθαν εδώ από άλλες πόλεις
να γιορτάσουμε μαζί, καθλως και στα παληκάρια που που
ταξίδεψαν από την Ελλάδα με σκοπό να ακούσουμε εδώ, στην
άκρη του κόσμου, γνήσια κρητική λύρα.
Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Σύλλογο Κρητικών
Βρετανικής Κολομβίας για την πρωτοβουλία του να κρατήσει
ζωντανή στη μνήμη όλων μας την ιδιαίτερα σημαντική για
όλο τον Ελληνισμό αυτή επέτειο, αλλά και τις ευρύτερες
προσπάθειές του για να διατηρήσει την κρητική παράδοση,
μουσική και κουζίνα στο Βανκούβερ.

Tel Bus:604-515-7222 Fax:604-515-7701
Res:604-525-4957 Cell:604-240-0403
O Πήτερ Ποδόγυρος και η οικογένειά του, εύχονται
στους πελάτες και σε όλη την Ελληνική Παροικία
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Ο Δημήτρης Μπόνης, η σύζυγός του
και τα παιδιά του, εύχονται στους
συγγενείς, φίλους και σ’ όλη
την ομογένεια για
τις γιορτές
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ,
ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
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Dr. George Andrew Gekas,
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Ryerson University, Ted Rogers School of Management
Eίναι τιμή μας να φιλοξενούμε άρθρα στις σελίδες
μας από τον διακεκριμένο Έλληνα καθηγητή κ.
Γεώργιο Γκέκα, του οποίου τά άρθρα θα αγαπηθούν
απ’ όλο το αναγνωστικό μας κοινό. Διότι ο κ. Γκέκας
είναι πολύ συνδεδεμένος με τον Ελληνισμό του
Καναδά και ιδιαίτερα στο Τορόντο όπου διετέλεσε
και Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας.

Πικρές αλήθειες Ζούµε σε µια
βαθια σήψη και η παρακµή
της ελληνικής κοινωνίας
Το κείµενο αυτό είναι
αποσπάσµατα από µιά
µετάφραση που έκανε
ο Κωνσταντίνος Τσάτσος σε
κάποιες επιστολές ενός Ρωµαίου
Συγκλητικού (Μενένιος
Απιος) προς έναν ανθύπατο
που είχε αναλάβει τη διοίκηση
κάποιας περιοχής στην
Αχαία (Ατίλιος Νάβιος) σχεδον
2,000 χρόνια πριν. Οι επιστολές
μεταφέρουν στο νέο ανθύπατο
τη γνώση που είχε αποκτήσει ο
Ρωµαίος Συγκλητικός από την
επαφή του µε τους Eλληνες για
αρκετά χρόνια.
Μήπως λιγα άλλαξαν στην
Ελληνική κοινωνία απο τότε:
Ας είναι ο αναγνώστης
ο κριτής!
Αν αυτά γράφονταν σήµερα, οι
σημερινοί “πολιτικοί άνδρες” θα
τα κοιτούσαν µε καχυποψία και
θα προσπαθούσαν µε κάθε τρόπο
να ξεγυµνώσουν αυτόν που θα τα
έγραφε, όχι όµως αυτά κάθε αυτά
τα λόγια. Ζούµε σε µια εποχή
που η σήψη και η παρακµή της
ελληνικής κοινωνίας είναι τόσο
βαθιές όσο και ασυνείδητες.
Σηµάδια αυτής της παρακµής
συναντά κανείς σε όλες τις
πλευρές της κοινωνικής ζωής,
και ασφαλώς σε όλους τους
χώρους. Δυστυχώς, πολλά από
τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων
που αναφέρει ο συµπαθής
Ρωµαίος Συγκλητικός υπάρχουν
παντού και μέσα μας. Η γκρίνια
είτε η αδιαφορία για αυτα που
μας καταμαρτυρούν δεν είναι
λύσεις. Όσο για τα θετικά μας
χαρακτηριστικά , ναι έχουμε
και πολλά θετικά, σηµάδια,
υπάρχουν, και υπό προϋποθέσεις
είναι ικανά να οδηγήσουν την
Ελλάδα μας σε κάτι καλύτερο.
O Έλληνας είναι ίσως ο πιο
εγωιστής από όλες τις άλλες
εθνότητες στο κόσµου. Το
πνεύμα του είναι αδέσµευτο,
αυθαίρετο, και ατίθασο, αλλά
και αληθινά ελεύθερο. Χάρις
σε αυτό το «εγώ» οι Αρχαίοι
Έλληνες σκεφθήκανε πηγαία,
πρώτοι αυτοί, όσα o υπόλοιπος
κόσμος σήµερα σκέπτεται. Χάρις
σε αυτό το «εγω» οι Αρχαίοι
Έλληνες είδαν µε τα µάτια τους
και όχι µε τα µάτια εκείνων που
είδαν πριν απ’ αυτούς. Χάρις σε
αυτό το «εγω» η σχέση τους µε
το σύµπαν, µε τα πράγµατα και
τους ανθρώπους ήταν πάντα νέα,
δροσερή και πρωτοφανέρωτο
στην ψυχή τους.
Είναι οµως και του καλού
και του κακού πηγή τούτο το
χάρισµα. Το ίδιο «εγώ» που
οικοδομεί τα ιδανικά πολιτικά
συστήµατα, αυτό διαλύει και

τις πραγµατικές πολιτείες των
ανθρώπων. Και ήρθανε οι καιροί
όπου ο ελληνικός εγωισµός
ξέχασε την τέχνη που οικοδοµεί
τους ιδανικούς κόσµους, αλλά
δεν ξέχασε την τέχνη που
γκρεµίζει τις πραγµατικές
πολιτείες.
Ο Ελληνας περιφρονεί το νόµο.
Δεν παραδέχεται άλλη κρίση
δικαίου παρά την ατοµική του,
που δυστυχώς στηρίζεται σε
ατοµικά κριτήρια. Απορείς πώς
η πατρίδα των πιο µεγάλων
νοµοθετών έχει τόση λίγη πίστη
στο νόµο. Και όµως από τέτοιες
αντιθέσεις πλέκεται η ψυχή των
ανθρώπων και η πορεία της
ζωής των. Σπάνια οι έλληνες
πείθονται «τοις κείνων ρήµασι».
Πείθονται µόνο στα ρήµατα τα
δικά τους και ή αλλάζουν τους
νόµους κάθε λίγο, ανάλογα
µε τα κέφια της στιγµής ή
όταν δεν µπορούν να τους
αλλάξουν, τους αντιμετωπίζουν
σαν εχθρικές δυνάµεις και
τότε μεταχειρίζονται εναντίον
τους ή τη βία ή το δόλο. A!
τόσο τη χαίρεται ο έλληνας την
εύστροφη καταδολίευσή τους,
τους σοφιστικούς διαλογισµούς
που µεταβάλλουν τους νόµους
σε ράκη!
O Ελληνας έχει αδύνατη µνήµη
και ασυνέχεια στον πολιτικό
του βίο. Είναι ανυπόµονος και
κάθε λίγο, µόλις δυσκολέψουν
κάπως τα πράγµατα, αποφασίζει
ριζικές µμεταρρυθμίσεις. Θες να
σαγηνέψεις τους ψηφοφόρους
στην Ελλάδα; Πες τους:
«Σας υπόσχοµαι αλλαγή».
Πες τους: «Θα θεσπίσω νέους
νόµους». Αυτό αρκεί. µε αυτό
χορταίνει η ανυπομονησία του,
το αψίκορο πάθος του. Τι φαεινές
συλλήψεις θα βρεις µέσα σε αυτά
τα ελληνικά δηµιουργήµατα της
ιδιοτροπίας της στιγµής! Άλλοι
λαοί αλλάζουν διατηρώντας
όλους τους τύπους, όλα τα
εξωτερικά περιβλήµατα. Με
ταπεινοφροσύνη µπρος σε κάθε
τι που είναι θεσµός και ήθος και
παράδοση. Το παρελθόν και η
συνέχεια βαραίνουν στην πορεία
και αντέχουν αιώνες εκεί που οι
έλληνες αλλάζουν τα πάντα σε
δεκαετηρίδες.
Οι έλληνες λίγα πράγµατα
σέβονται και σπάνια όλοι τους
τα ίδια. Και προς καλού και προς
κακού βάζουν τους εαυτούς
τους πάνω από τα πράγµατα.
Για να κρίνουν αν ένας νόμος
είναι δίκαιος, θα τον µετρήσουν
µε το µέτρο της προσωπικής
των περίπτωσης. O έλληνας
ζητεί από το νόµο δικαιοσύνη
για τη δική του προσωπική

περίπτωση. Αν τύχη και ο νόµος,
είναι δίκαιος στην ολότητά
του, και δεν ταιριάζει σε λίγες
περιπτώσεις, όπως
η δική του, δεν µπορεί αυτό να
το παραδεχτεί. Το διακήρυξε
και ο Πλάτων, πως άλλο νόµος
και άλλο δικαιοσύνη. Αλλά δεν
τ’ ακούει αυτά ο έλληνας! Δε
δέχεται να θυσιάσει τη δική του
περίπτωση, το δικό του εγώ σ’
ένα νόµο σκόπιµο, και δίκαιο στη
γενικότητά του.
Όσο γινόµαστε περισσότερο
ατοµιστές, τοσο µια µέρα θα
µαραθούµε όλοι µαζί µέσα στη
µόνωση των µικρών εαυτών µας.
Οι έλληνες είναι πρωτοπόροι σε
αυτόν το θανάσιµο κατήφορο.
Η αδιαφορία του έλληνα
για το συμπολίτη του είναι
εντυπωσιακή. Όχι πως δε θα σου
δώσει ένα κομμάτι ψωμί ι όχι
πως αν τύχη µια αρρώστια δε
θα σε γιατροπορέψει, όχι πως
δεν του αρέσει να ανακατεύεται
στις δουλειές του γείτονα, (για
να του δείξει την αξιοσύνη
του και την υπεροχή του). Σε
τέτοιες περιπτώσεις βοηθάει ο
έλληνας περισσότερο από κάθε
άλλον. Βοηθάει πρόθυµα και τον
ξένο, µε την ιδέα µάλιστα, που
χάρις στους µεγάλους στωϊκούς,
πάντα τον κατέχει, η ιδέα µιας
πανανθρώπινης κοινωνίας.
Του αρέσει να δίνη στον
ασθενέστερο, στο αβοήθητο.
είναι και αυτό ένας τρόπος
υπεροχής.
Λέγοντας πως ο έλληνας
αδιαφορεί για τον πλησίον του,
κάτι άλλο θέλω να πω. Αλλά
µου πέφτει δύσκολο να στο
εξηγήσω. Υπάρχουνε πολλοί
καλοί τεχνίτες στο είδος τους
στην Ελλάδα. άκουσες κανέναν
απ’ αυτούς ποτέ να επαινεί τον
ομότεχνο του. Δε χάνει τον καιρό
του σε επαίνους των άλλων ο
Ελληνας. Δε χαίρεται τον έπαινο.
Χαίρεται όµως τον ψόγο και
γι’ αυτόν βρίσκει πάντα καιρό.
Το κίνητρο της δικαιοσύνης δε
τον κινεί για να επαινέση ότι
αξίζει τον έπαινο. Όχι που δεν θα
ήθελε να είναι δίκαιος, αλλά δεν
αντιλαμβάνεται καν την αδικία
που κάνει στον άλλο. Αλλού

κοιτάζει. Θαυµάζει ότι είναι ο
δικός του κόσµος. Κάθε άλλον
τον υποτιµά. Όταν ένας πολίτης
άξιος δεν αναγνωρίζεται κατά
την αξία του, λέει ο έλληνας:
αφού δεν αναγνωρίζοµαι εγώ
ο αξιότερος του, τι πειράζει αν
αυτός δεν αναγνωρίζεται;
O εγωκεντρισµός αφαιρεί από
τον έλληνα τη δυνατότητα να
είναι δίκαιος. Και αυτό εννοούσα
λέγοντας πως ο έλληνας
αδιαφορεί για τον πλησίον του.
το πάθος του εγωισμού τον
εμποδίζει να ασχολείται µε τον
άλλο, να συνεργάζεται µαζί του.
Και φυσικά από την έλλειψη
τούτη της αλληλεγγύης
µαταιώνονται στις ελληνικές
κοινωνίες οι κοινές
προσπάθειες. H δράση του
έλληνα κατακερματίζεται σε
ατοµικές ενέργειες, που συχνά
αλληλοεξουδετερώνονται και
συγκρούονται.
Μόνο όταν δημιουργηθούν
συμφέροντα που συµβαίνει να
είναι κοινά σε πολλά άτοµα µαζί,
βλέπεις τη συναδέλφωση και την
αλληλεγγύη. Πολύ σπάνια για
την προάσπιση κοινών ιδανικών.
Κοινά ιδανικά σχεδόν δεν
υπάρχουν. Στον κάθε έλληνα τα
ιδανικά είναι ατοµικά. Γι ‘ αυτό
οι πολιτικές των φατρίες είναι
φατρίες διαφερόντων. Και το
ιδανικό του κάθε ηγέτη είναι ο
εαυτός του.
Κινημένος από την ίδια αυτήν
εγωπάθεια, ο Ελληνας δε
συγχωράει στο συμπολίτη
του καµµιά προκοπή. Όποιον
τον ξεπεράσει, ο έλληνας τον
φθονεί µε πάθος. Και αν είναι
στο χέρι του να τον γκρεµίσει
από εκεί που ανέβηκε, θα το
κάνη. Μα το πιο σπουδαίο, για
να καταλάβεις τον έλληνα, είναι

να σπουδάσεις τον τρόπο µε
τον οποίο εκδηλώνει το φθόνο
του, τον τρόπο που εφεύρε για
να γκρεµίζει καλλίτερα. Είναι
ένας τρόπος κοµψός γέννηµα
σοφιστικής ευστροφίας και
διανοητικής δεξιοτεχνίας. Δεν
του αρέσει η χονροκοµµένη
δολοφονία αλλά η λεπτοκαµωµένη συκοφαντία, ένα είδος
αναίμακτου ηθικού φόνου,
ενός φόνου διακριτικότερου και
εντελέστερου, που αφήνει του
δολοφονημένου τη σάρκα σχεδόν
ανέπαφη, να περιφέρει την
ατίµωση και τη γύµνια της στους
δρόµους και στις πλατείες.
Γιατί και τη συκοφαντία, την
έχουν αναγάγει σε τέχνη οι
θαυµάσιοι, οι φιλότεχνοι
έλληνες, οι πρώτοι δημιουργοί
του καλού και του κακού λόγου.
Το να επινοήσεις ένα ψέµα για
κάποιον και να το διαλαλήσεις,
αυτό είναι κοινότυπο και άτεχνο.
Σε πιάνει ο άλλος από το αυτί
και σε αποδείχνει εύκολα
συκοφάντη και σε εξευτελίζει.
H τέχνη είναι να συκοφαντείς,
χωρίς να ενσωματώνεις πουθενά
ολόκληρη τη συκοφαντία, µόνο
να την αφήνεις να τη συνάγουν οι
άλλοι από τα συμφραζόμενα και
έτσι ασυνείδητα να υποβάλλεται
σε όποιον την ακούει. H τέχνη,
είναι να βρίσκεις το διφορούμενο
λόγο, που άµα σε ρωτήσουν
γιατί τον είπες, να µπορεις να
πεις πως τον είπες µε την καλή
σηµασία, και πάλι εκείνος που
τον ακούει να αισθάνεται πως
πρέπει να τον εννοήσει µε την
κακή του σηµασία. Αυτό είναι
το αγχέµαχο όπλο µε το οποίο
πολεµάει ο έλληνας τον έλληνα,
ο ηγέτης τον ηγέτη, ο φιλόσοφος
το φιλόσοφο, ο ποιητής τον
ποιητή, αλλά και ο ανάξιος τον
άξιο, ο ουσιαστικά αδύνατος τον
ουσιαστικά δυνατό.
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Αυτοί είναι οι νέοι “ιδιοκτήτες”
του Ελληνικού Εθνικού Ύμνου
Είναι τραγικό, αλλά ο
υπουργός Πολιτισμού Πάνος
Παναγιωτόπουλος, παραδέχτηκε
στην Βουλή το πλέον απίστευτο
και ανατριχιαστικό: Ότι ξένη
ιδιωτική εταιρεία έχει τα
πνευματικά δικαιώματα του
εθνικού ύμνου.
Όταν πληροφορηθήκαμε το
γεγονός από το κοινοβουλευτικό
ρεπορτάζ και θέλοντας να
είμαστε απόλυτα σίγουροι
περιμέναμε την έκδοση των
επίσημων πρακτικών της Βουλής
και θέτοντας απλά το ερώτημα
“Σε ποιον ανήκουν τελικά τα
πνευματικά δικαιώματα του
Εθνικού Ύμνου;” αφού το θέμα
είναι εξαιρετικά σοβαρό και αυτό
παρά το γεγονός ότι εδώ από το
defencenet.gr, ήμασταν αυτοί
που την περασμένη Κυριακή
αποκαλύψαμε το ζήτημα.
Και τα πρακτικά της Βουλής
επιβεβαίωσαν το ανατριχιαστικό,
όπως πρώτοι το χαρακτηρίσαμε:
Ο υπουργός Πολιτισμού
ομολόγησε ότι τα πνευματικά
δικαιώματα του ελληνικού
εθνικού ύμνου ανήκουν στην
εταιρεία ΙΟDA-Orchard με έδρα
το Λος Άντζελες και μεγάλο
μέτοχο την εταιρεία SONY
Music και όποιος ανεβάζει τον
εθνικό ύμνο σε διαδικτυακές
πλατφόρμες, θα πρέπει να
καταβάλει χρηματικό ποσό σε
αυτήν!
Ποια η μοίρα αυτού του τόπου
όταν ούτε ακόμα τα δικαιώματα
του Εθνικού του Ύμνου δεν έχει;
Και πώς πήραν τα δικαιώματα
του εθνικού ύμνου, έστω
διαδικτυακά; Ποιος τα πούλησε
και πόσο; Πότε συνέβη αυτό.
Καυτά ερωτήματα που θέλουν
άμεσες απαντήσεις...
H επιβεβαίωση και δια
υπουργικών χειλιών της
αποκάλυψης του defencenrt.
gr έγινε μετά από ερώτηση των
βουλευτών των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, Γιάννη Δημαρά, Τέρενς
Κουίκ και Γαβριήλ Αβραμίδη
στην οποία καταγγέλλουν ότι
ιδιωτική εταιρεία, η οποία
ισχυρίζεται ότι κατέχει τα
πνευματικά δικαιώματα του
εθνικού μας ύμνου.
Ο υπουργός Πολιτισμού
Πάνος Παναγιωτόπουλος (δεν
έχει πρακτική ευθύνη για το
ζήτημα αφού η απόκτηση των
πνευματικών δικαιωμάτων έγινε
πολύ πριν αναλάβει την θέση του
υπουργού Πολιτισμού) είπε ότι
“Δεν πρέπει να υπάρξει πολιτική
εκμετάλλευση με τον εθνικό
ύμνο γιατί έχει εμβληματική
αξία”κλπ κλπ. αλλά τι σημασία
έχει;
Η χώρα έχει τα δικαιώματα του
Εθνικού της Ύμνου; Όχι! Αυτή
είναι η ουσία.
Ο υπουργός Πολιτισμού,
Πάνος Παναγιωτόπουλος, στην
απάντησή του στη Βουλή,
καταλόγισε προσπάθεια
πολιτικής εκμετάλλευσης του

θέματος από τους βουλευτές των
ΑΝΕΛ.
Όπως υπογράμμισε ο κ.
Παναγιωτόπουλος, ο εθνικός
ύμνος έχει εμβληματικό
χαρακτήρα και αξία για τον
κάθε Έλληνα, διαβεβαιώνοντας
παράλληλα ότι έχουν ληφθεί
όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την πλήρη προστασία του, ώστε
να αποτραπούν γεγονότα που
ενοχλούν τους Έλληνες.
«Υπάρχει μια προσπάθεια να
γίνει πολιτική εκμετάλλευση
με τον εθνικό ύμνο. Ο εθνικός
ύμνος δεν είναι απλό εθνικό
δημιούργημα. Είναι η ψυχή
του έθνους. έχει εμβληματικό
χαρακτήρα και εμβληματική αξία
για κάθε Έλληνα. Ανήκει στην
εθνική ολότητα μας, στο έθνος
μας» τόνισε χαρακτηριστικά
ο υπουργός Πολιτισμού και
προσέθεσε:
«Εμείς έχουμε παρέμβει και ήδη
οι διαδικτυακές πλατφόρμες
έχουν αναγνωρίσει ότι είναι
δικό τους λάθος. Θέλω να
διαβεβαιώσω ότι λαμβάνουμε
όλα εκείνα τα απαραίτητα
μέτρα, ώστε ο εθνικός ύμνος να
τύχει πλήρους προστασίας και
να μην έχομε τέτοια γεγονότα
που ενοχλούν το σύνολο των
Ελλήνων, ανεξάρτητα του τι
ψηφίζουν».
Ιδού ολόκληρο το αρχικό
αποκαλυπτικό δημοσίευμα
του defencenet.gr που από την
Κυριακή κυριαρχεί στο διαδίκτυο
και από σήμερα σε όλη την
πολιτική επικαιρότητα όλων των
ΜΜΕ:

YouTube αποκάλυψε ότι τα
δικαιώματα του ελληνικού
Εθνικού Ύμνου ανήκουν
στην εταιρεία διαχείρισης και
διανομής μουσικής IODA που
πλέον ονομάζεται Orchard.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 και
διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο
συλλογικής διαχείρισης και
διανομής μουσικής και ταινιών.
Δραστηριοποιείται σε 27 χώρες
και διατηρεί σχέσεις ελέγχου με
τα μεγαλύτερα διαδικτυακά μέσα
παροχής περιεχομένου όπως το
YouTube, το iTunes, το Amazon κ.λπ, ενώ ανήκει κατά ένα
μεγάλο μέρος στην Sony Music
Entertainment.

Ο Νίκος Μεσοτοπίτης και η οικογένειά του
επι της ευκαιρίας των εορτών, εύχονται στους
συγγενείς, φίλους και σε όλη την Ελληνική
Παροικία τις πιο θερμές ευχές και η Γέννηση
του Κυρίου να χαρίσει σε όλους

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014

O Ιερατικός Προϊστάμενος,
η Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ εύχονται στα
μέλη, στις οικογένειές τους, στους
δωρητές και σε όλη την ομογένεια

Δηλαδή ο εθνικός μας ύμνος
ανήκει στην πολυεθνική εταιρεία
Sony!
Το ερώτημα είναι ποιος
φορέας έχει δηλώσει κάτοχος
πνευματικών ή συγγενικών
δικαιωμάτων του Εθνικού
Ύμνου. Το ερώτημα είναι μήπως
τα δικαιώματα εκχωρήθηκαν
μεταξύ 2010 και 2012 με τα δύο
Μνημόνια που υπέγραψαν οι
κυβερνήσεις Παπανδρέου και
Σαμαρά.
Το ζήτημα είναι τεράστιο αφού
άπτεται συμβολισμών που
μπροστά τους απλά όλα τα άλλα
είναι μικρά και ασήμαντα.
Και πρέπει να δοθεί “εδώ και
τώρα” μια απάντηση από την
κυβέρνηση: Πώς, πότε και
από ποιον εκχωρήθηκαν τα
δικαιώματα του Εθνικού Ύμνου.
Είναι γεγονός ότι η πώλησή
τους έγινε για να να καλυφθεί
μέρος του εξωτερικού χρέους της
χώρας;”

4500 Arbutus Street
Vancouver, B.C.
Tel:604-266-7148/ 9
Fax:604-266-7140

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ
ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΟΔΟ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

“Απίστευτο, τρελό, αλλά
αληθινό: Στην εταιρεία
διαχείρισης και διανομής
μουσικής IODA που πλέον
ονομάζεται Orchard ανήκουν
τα πνευματικά δικαίωματα του
Εθνικού μας Ύμνου (στίχοι
Διονύσιος Σολωμός, μελοποίηση
Νικόλαος Μάντζαρος) και άρα
απαγορεύεται η χρήση του χωρίς
να αποδίδονται πνευματικά
δικαιώματα!
Η αποκάλυψη ήρθε όταν οι
πρώην εργαζόμενοι της ΕΡΤ
διαμαρτυρόμενοι για την
ανακατάληψη του Ραδιομεγάρου
της Αγίας Παρασκευής από τους
αστυνομικούς προσπάθησαν να
ανεβάσουν στον ισότοπο τους
στο Youtube το δελτίο ειδήσεων
το οποίο έκλεινε με τον Εθνικό
Ύμνο.
Μόλις το βίντεο ανέβηκε, το
Youtube έστειλε μια ειδοποίηση
σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε
είτε να αφαιρεθούν τα ηχητικά
τμήματα του βίντεο που έχουν
πνευματικά δικαιώματα, είτε
να επιτραπεί στο YouTube να
παίζει στην αρχή του βίντεο
διαφημίσεις, προκειμένου να
αποδώσει στον κάτοχο των
δικαιωμάτων το ποσό που του
αναλογεί.
Και σε σχετικό ερώτημα το

MEDITERRANEAN
SPECIALY FOODS

Greek & Midle East, European Deli
1824 Commercial Dr.,Vancouver BC.
O Jack Elmasu εύχεται στους
πελάτες του και σε όλους
τους Έλληνες
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
2014

21 Γνώμη

ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΡΕΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Τον Περασμενο μήνα στην αίθουσα της εκκλησίας των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Σύλλογος ηλικιωμένων του Σούρεη
«Ζεστή Γωνιά», παρέθεσε ένα υπέροχο γεύμα στα μέλη και στους
φίλους του Συλλόγου. Ήταν μια ζεστή εκδήλωση που έδειξε το πόσο
ανάγκη την έχουμε πάρα πολλοί καθώς τα χρόνια στοιβάζονται στις
πλάτες όλων μας.
Στο γεύμα παρευρέθηκαν Ο Ιερέας π. Κωνσταντίνος Τσιόλας, με την
Πρεσβυτέρα, ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Γιώργος Γιαννακόπουλος
και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το φαγητό ήταν μια σπιτική γαριδο-μακαρονάδα γευστική που όλοι
απόλαυσαν, ευχαριστήθηκαν, και έδωσαν τα συγχαρητήρια στους
μαγείρους Γιάννη Σισκάκη και στον Πρόεδρο Κώστα Κοντογιαννάτο.
Κατά την διάρκεια του γεύματος ο Πρόεδρος κ. Κώστας
Κοντογιαννάτος ευχαρίστησε τα μέλη και τους φίλους που
παρευρέθηκαν στο γεύμα και στη συνέχεια μίλησε η κα Λούλα
Μανωλοπούλου, για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για το έργο
τους.
Κώστας Καρατσίκης

22 Γνώμη

Ετήσιο Δείπνο Θεολογικής
Ακαδημίας στο Montreal
Μέρος εσόδων για την έρευνα
του παιδικού ζαχαροδιαβήτη

HELLENIC CANADIAN
SENIOR’S SOCIETY
OF METROPOLITAN
VANCOUVER
3295 East 23rd Avenue, Vancouver, B.C., V5R 1B6

Tel: 604-568-3994

O Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Ελλήνων Υπερηλίκων του Μετροπολιτικού Βανκούβερ,
θέλει να κάνει γνωστό για την νέα Διεύθυνση
της λέσχης η οποία αναγράφεται παραπάνω και επι
της ευκαιρίας των εορτών, να ευχηθεί στα μέλη,
στις οικογένειές τους, στους υποστηρικτάς του
συλλόγου και σ΄όλη την ελληνική παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2014

Με πολλή επιτυχία έγινε το
ετήσιο δείπνο, στο Palace Reception Halls στο Montreal, το οποίο
ως γνωστό προσφέρεται δωρεάν
μαζί με τα φαγητά και τα ποτά
από τον ιδιοκτήτη Ν. Τσατά
και τους συνεταίρους του, για
την Θεολογική μας Ακαδημία.
Υπεύθυνοι για την οργάνωσή
του ήσαν ο π. Ν. Μοστράτος,
ο π. Χ. Τζίντης και η κα Μ.
Αγραππίδη, B’Αντιπρόεδρος

Καφόπουλος, Γεν. Πρόξενος
της Ελλάδας στο Montreal και ο
Μητροπολίτης Σωτήριος.
Οι οργανωτές εξέδωκαν και
αναμνηστικό διαφημιστικό
λεύκωμα.
Ολοι οι ομιλητές, μίλησαν με
πολύ ενθουσιασμό για το έργο
της Θεολογικής μας Ακαδημίας,
της Ιεράς μας Μητρόπολης και
της Φιλοπτώχου Αδελφότητας.
Ενα σεβαστό ποσό από τα

έσοδα του δείπνου θα δωρηθεί
στο νοσοκομείο Παίδων,
για την έρευνα του παιδικού
ζαχαροδιαβήτη.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος στην
ομιλία του, αναφέρθηκε στο
έργο της Θεολογικής Ακαδημίας,
στο γεγονός ότι 25 απόφοιτοί
της έχουν χειροτονηθεί κα
υπηρετούν στις κοινότητες μας
στον Καναδά και στην συνέχεια
μίλησε για τα προγράμματα της

Ιεράς μας Μητρόπολης, για την
νεολαία που πρέπει να είναι
στα κατηχητικά σχολεία, στα
ελληνικά ορθόδοξα σχολεία,
στην οργανωμένη νεολαία και
στις κατασκηνώσεις.
Το όλο βραδινό ήταν υπέροχο.
Οι παρευρεθέντες έμειναν
πολύ ευχαριστημένοι. Ηταν
μια ατμόσφαιρα χαράς και
πνευματικής πανδαισίας. Η
όλη εκδήλωση άρχισε στις 6 το
απόγευμα και τελείωσε στις 8:30
το βράδυ
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος
ευχαρίστησε όλους τους
προλαλήσαντες, ιδιαίτερα τους
οργανωτές και ανεκοίνωσε

την οργανωτική επιτροπή για
το δείπνο του 2014, η οποία
αποτελείται από τους: π. Δ.
Αντωνόπουλο, π. Π. Παυλάκο,
κα Μ. Αγραππίδου, φυσικά
με την συμμετοχή όλων των
ιερέων και των τμημάτων της
Φιλοπτώχου Αδελφότητας.
Το δείπνο θα γίνει πάλι στην
ίδια αίθουσα, προσφορά των
ιδιοκτητών του Palace Reception Halls, την πρώτη Κυριακή
του Νοεμβρίου του 2014.
Από το Γραφείο της Ι.
Μητρόπολης Τορόντο
4 Νοεμβρίου 2013

COSMO MARKETING LTD

Manufacturers of Corrugated
Boxes
7880 Venture Street, Burnaby, B.C., V5A 1V3

Tel: 604-294-3390 Fax: 604-294-3073
cosmomarketing@telus.net

της Φιλοπτώχου Αδελφότητας
Καναδά. Συνεργάστηκαν όλοι
οι ιερείς της περιοχής Montreal και τα φιλόπτωχα τμήματα.
Εκφράζονται προς όλους θερμά
συγχαρητήρια και πολλές
ευχαριστίες!
Παρεκάθησαν περίπου 600
συνδαιτυμόνες. Συμποσιάρχες
της βραδιάς ήsαν, ο π. Ν.
Μοστράτος και ο π. Χ. Τζίντης.
Το μουσικό πρόγραμμα ήταν
προσφορά του κ. Β. Γαλάτη.
Κύριος ομιλητής της βραδιάς
ήταν ο γιατρός Κωνσταντίνος
Πολυχρονάκος, ο οποίος ηγείται
της ομάδας έρευνας του παιδικού
ζαχαροδιαβήτη. Άλλοι ομιλητές
ήσαν η κα Μ. Αγραππίδη,
Β΄Αντιπρόεδρος Φιλοπτώχου
Αδελφότητας Καναδά, ο κ.
Ν. Παγώνης, πρόεδρος της
Ε.Κ.Μ.Μ., η κα Ε. Κουτσούγερα,
πρόεδρος της Φιλοπτώχου
Καναδά, ο εντιμ. Λ. Χουσάκος,
Γερουσιαστής, ο εντιμ. Ο.

Μερικοί από τους επίσημους της βραδιάς.
Από αριστερά:
κ. Ο. Καφόπουλος, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας
στο Montreal, Μητροπολίτης Σωτήριος, κ. Λ.
Χουσάκος, Γερουσιαστής και
κ. Ν. Παγώνης, πρόεδρος Ε.Κ.Μ.Μ.

Ορθιοι από αριστερά: κ. Ν. Τσατάς, ιδιοκτήτηςPalace Reception Halls και
π. Ν. Παπαγεωργίου, Ιερ. Προϊστ. Ι.Ν.
Κοίμησης της Θεοτόκου, Montreal.

O Επιχειρηματίας της εταιρείας Cosmo Marketing
Ltd, κ. Γιάννης Γκιόνης και η οικογένειά του
εύχονται στούς πελάτες φίλους και σε όλη
την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΜΕ ΥΓΕΊΑ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ,
ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

23 Γνώμη

Ο ΧΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013
στην όμορφη ανακαινισμένη
αίθουσα
της
Ελληνικής
Κοινότητας του Ανατολικού
Βανκούβερ, έγινε ο ετήσιος χορός
των Ελλήνων υπερηλίκων του
Μετροπόλιταν Βανκούβερ.
Αν και η προσέλευσης δεν ήταν
αρκετή τα μέλη που παρευρέθηκαν
το διασκέδασαν άνετα με την
ορχήστρα του Γιάννη Σαχάμη. Ο
Πρόεδρος κ. Γιώργος Τσούκας,
στο καλοσώρισμά του ανέφερε
τους οικονομικούς λόγους που
ανάγκασαν το σύλλογο να αλλάξει
αίθουσα. Διότι με τον τρόπο
αυτόν ο σύλλογος θα μπορέσει
να συγκεντρώσει λίγα χρήματα
για να προσφέρει στα μέλη του
αργότερα μια εκδρομή. Για όσους
δεν γνωρίζουν την διεύθυνση για
την νέα αίθουσα του συλλόγου
είναι: 3995 East 23rd Avenue,
Vancouver, B.C. και το τηλέφωνο
είναι:
604-568-3994.
Στην
εκδήλωση παρευρέθηκε και ο
ιερέας π. Ευάγγελος Αραβαντινός
με την Πρεσβυτέρα. Το φαγητό
ήταν πολύ καλό και όλοι
ευχαριστήθηκαν. Ο Πρόεδρος
ανακοίνωσε την βραδιά αυτή και
μια δωρεά ομογενή εστιάτορα
των $1000 δολλαρίων.
Οι λέσχες των σύλλογων για
τους υπερήλικες προσφέρουν
μια
εξαιρετική
ανακούφιση
και μια αιτία να αποφύγουν
την κατάθλιψη που συνήθως
εμφανίζεται στους υπερήλικες.
Και η οποία είναι δύσκολη η
αναγνώριση και διάγνωση λόγω
της άτυπης συνήθως εμφάνισης
στους ηλικιωμένους.
Τα διοικητικά συμβούλια των
συλλόγων αυτών χρειάζονται
βοήθεια όχι μόνο οικονομικώς
αλλά και προσωπική βοήθεια,
θα πρέπει να κοιτάξουμε τον
σκοπό που εξυπηρετούν και
το έργο που κάνουν. Δεν θα
πρέπει να στηριζόμαστε στα
άτομα μόνον του Δ. συμβουλίου.
Πρέπει ο καθένας να συμβάλλει
στις προσπάθειές τους. Η
αδιαφορία των περισσοτέρων
μας απελπίζει τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και τα
αναγκάζει να παραιτούνται και
να φεύγουν. Αυτό είναι δυστυχώς
το μοντέλο τα τελευταία χρόνια.
Εκνευρισμός, κούραση των ιδίων
ατόμων, καμμία ενθάρρυνση, που
είναι και η κινητήρια δύναμη.
Δυστυχώς σήμερα είμαστε όλοι
απασχολημένοι με τα καθημερινά
μας προβλήματα που δεν έχουμε
χρόνο λέμε και αποτραβιώμαστε
από τους συλλόγους και της
Κοινότητες.
Δεν είναι όμως καλή η λύση αυτή.
Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε
κάτι καλύτερο για τον εαυτόν μας
για τον συνάνθρωπό μας θα πρέπει
να ανασηκώσουμε τα μανίκια μας
όλοι. Και όταν γίνονται τέτοιες
εκδηλώσεις όλοι να δίνουμε το
παρόν, όχι τόσο για τα χρήματα,
όσο για την επιβράβευση αυτών
που
διοργανώνουν
τέτοιες
εκδηλώσεις.
Κώστας Καρατσίκης

Άνω: O Πρόεδρος κ. Γιώργος Τσούκας,
στο καλοσώρισμά του στη σύντομη
ομιλία του.

Ο π. Ευάγγελος Αραβαντινός και η Πρεσβυτέρα

Στο μπουζούκι ο Γιάννης Σαχάμης στο τραγούδι
ο Κώστας Ροκανάς
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Άγιον Όρος: Ένας φορολογικός Απεβίωσε ο Γλαύκος Κληρίδης
παράδεισος για υπερπλούσιους
Η αυτόνομη μοναστική δημοκρατία του Αγίου Όρους έχει γίνει
ένας νόμιμος φορολογικός παράδεισος για υπερπλούσιους και
χρησιμοποιείται επίσης για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και
την διακίνηση πολυτίμων μετάλλων
Μετάφραση απο τα γερμανικά: Εμμανουήλ Σαρίδης
Οι φαρισαϊκές πόζες των ηγετών μας, όχι μόνο όταν πρόκειται για δυνητικούς
φορολογικούς παραδείσους όπως η Αυστρία, το Λουξεμβούργο ή η Ελβετία, ωχριούν,
μπροστά σ’ αυτά που συμβαίνουν στην μοναστική δημοκρατία του Αγίου Όρους.
Το 1981 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναγνώρισε επίσημα την μικρή αυτή δημοκρατία
που βρίσκεται στην ελληνική χερσόνησο Χαλκιδική, σαν ένα υποκράτος της ΕΕ με
ένα ειδικό πολιτικό-νομικό καθεστώς. Αυτό δεν ήταν τυχαίο, γιατί η νησιωτική αυτή
Δημοκρατία υφίσταται εδώ και 1047 χρόνια και το Σύνταγμα της, που είναι γραμμένο σε
δέρμα από κατσίκι, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα. Αυτό όμως μάλλον δεν είναι ο
πραγματικός λόγος, για τον οποίο ο Άθως απέκτησε ένα ειδικό καθεστώς.
Το όνομα Άγιον Όρος Άθως, στα ελληνικά Άγιον Όρος, αναφέρεται σε διάφορα
πράγματα. Το ένα είναι η ονομασία του ανατολικού δαχτύλου της χερσονήσου της
Χαλκιδικής. Στην χερσόνησο Χαλκιδική υπάρχει και το βουνό, ύψους 2.033 μέτρων,
το οποίο ονομάζεται επίσης Άθως. Και, τέλος, η Ορθόδοξη μοναστική δημοκρατία της
χερσονήσου ονομάζεται εν συντομία επίσης Άθως. Η μοναστική δημοκρατία Άθως
δεν είναι όμως ένα ανεξάρτητο κράτος, αλλά αποτελεί διοικητικά μόνο ένα τμήμα της
Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονία.
Η μοναστική αυτή πολιτεία καλύπτει μια έκταση περίπου 336 τετραγωνικών
χιλιομέτρων. Στο Άγιον Όρος ζουν μόνιμα περίπου 2.200 άνδρες, κυρίως μοναχοί, της
ορθοδόξου πίστεως.
Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο το Άγιον Όρος είναι ένα μέρος της Ελλάδος. Έχει
όμως ένα ειδικό καθεστώς αυτονομίας και οι εσωτερικές υποθέσεις και η Διοίκησή
του βρίσκονται στα χέρια των μοναχών που το κατοικούν. Ο Άθως φορολογικά και
τελωνειακά δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Άρα ο Άθως είναι και ο τελευταίος γνήσιος φορολογικός παράδεισος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Καμία κυβέρνηση και κανείς οργανισμός στον κόσμο δεν μπορεί να επιβάλλει
κάτι στην αυτόνομη αυτή δημοκρατία στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αν και η χώρα αυτή όμως , που σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει, ανήκει στην ΕΕ, οι κάτοικοι
της ζουν σε μια άλλη εποχή: Η μέρα δεν αρχίζει με την ανατολή του ηλίου, αλλά με το
ηλιοβασίλεμα, οπότε το ρολόι μετράει μηδέν.
Οι ημέρες αριθμούνται σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο πάει πίσω κατά
13 ημέρες από το Γρηγοριανό ημερολόγιο που εισήχθη στην δυτική Ευρώπη το 1582.
Οι κάτοικοι της ζουν για αιώνες χωρίς εξωτερικές παρενοχλήσεις, γιατί βρίσκονται μέσα
σε φρούρια πάνω στο ψηλό βουνό ύψους 2.033 μέτρων, που προστατεύεται προς την
θάλασσα από πολύ απότομους γκρεμούς. Στους γκρεμούς αυτούς δεν επιτρέπεται σε
κανέναν να αγκυροβολήσει.
Η είσοδος από την θάλασσα στην αυτόνομη περιοχή γίνεται μόνο με ένα πορθμείο, που
πιάνει ένα λιμάνι που βρίσκεται μπροστά από τους βράχους.
Στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους υπάρχει μια Αγροτική Τράπεζα. Οι κάτοικοι
είναι βαθιά θρησκευόμενοι ορθόδοξοι, που έχουν κάνει τον όρκο της σιωπής. Αυτή η
εχεμύθεια αποφέρει όμως εδώ και μερικά χρόνια αμύθητα πλούτη στον Άθω. Η τοπική
τράπεζα που λειτουργεί εκεί, φημίζεται ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους του
κόσμου, ότι λειτουργεί πιο διακριτικά από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στον κόσμο.
Σε διασημότητες όπως ο Εβραίος Ρώσος ολιγάρχης Roman Abramowitsch (αριστερά,
και κάτω η τεράστια θαλαμηγός του, που δεν χωράει στα περισσότερα λιμάνια), ένας
από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, δόθηκε η άδεια να αγκυροβολήσει
στις ακτές της Δημοκρατίας και, όπως λέγεται, πλήρωσε 1,5 εκατ. ευρώ τη ημέρα για
λιμενικά τέλη.
Λέγεται επίσης, ότι ο Abramowitsch ανέλαβε την ανακαίνιση μιας μονής στην Αυτόνομη
Δημοκρατία και ότι απέφερε στην φορολογική αυτή όαση εκατομμύρια. Άλλοι πλούσιοι
Ρώσοι ήρθαν με κιβώτια γεμάτα πολύτιμα μέταλλα (πλατίνα και χρυσό), διαμάντια και
αντίκες.
Κανείς δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος. Κατά την εισαγωγή δομικών υλικών,
πετρελαίου, τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών, όπως και κατά την εξαγωγή ειδών
χειροτεχνίας, δεν εισπράττονται φόροι ούτε υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Στο μεταξύ η έφοδος πλουσίων στην παραδεισένια αυτή Δημοκρατία είναι τόσο μεγάλη,
ώστε δημιουργήθηκε ειδικά γι’ αυτούς ένας διάδρομος προσγείωσης ελικοπτέρων.
Ένας από τους πρώτους που προσγειώθηκε εκεί, ήταν ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ
Τζορτζ Μπους. Μετά τον Μπους ήρθε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Από τότε,
ηγέτες της ΕΕ και ρώσοι ολιγάρχες χρησιμοποιούν το διακριτικό σέρβις της μικρής
αυτής δημοκρατίας κατά το δοκούν, ενώ στην Αμβέρσα και το Άμστερνταμ, τα δύο
μεγαλύτερα κέντρα διαμαντιών και πολυτίμων μετάλλων των Εβραίων στον κόσμο,
συναντά κανείς κατοίκους της Δημοκρατίας του Άθω με βαλίτσες γεμάτες διαμάντια.
Σύμφωνα με κάποιους ισχυρισμούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να
“στεγνώσει” αυτό τον παράδεισο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Αυτό όμως μάλλον να το ξεχάσουμε. Το 2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε με
μια μη δεσμευτική απόφαση που ελήφθη με οριακή πλειοψηφία, την κατάργηση της
αυτονομίας της Δημοκρατίας του Άθω. Αλλά, υποτίθεται, η Δημοκρατία επιφυλάχθηκε
κατά της παρέμβασης. Και σίγουρα θα είναι και άλλοι, που επιφυλάχθηκαν εναντίον της.

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκος Κληρίδης, σε
ηλικία 95 ετών και ανήμερα της 30ης επετείου
ανακήρυξης του ψευδοκράτους.
Η κατάσταση της υγείας του Γλαύκου Κληρίδη
τα τελευταία χρόνια ήταν επιβαρυμένη, ενώ τα
τελευταία 24ωρα νοσηλευόταν στην κλινική
«Ευαγγελίστρια» στη Λευκωσία.
O προσωπικός του γιατρός, Ιωσήφ Κάσιος
ανέφερε ότι ο Γ. Κληρίδης έπεσε σε κώμα και ότι
η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη.

Στο πλευρό του Γλαύκου Κληρίδη τις τελευταίες ώρες βρισκόταν η κόρη του Καίτη
Κληρίδη
Με το θάνατο του Γλαύκου Κληρίδη κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο της Kυπριακής ιστορίας,
αναφέρει για την απώλεια του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και υπεύθυνη της εξωτερικής πολιτικής του κόμματος.
«Ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε ταυτιστεί και παράλληλα
σφραγίσει την κυπριακή υπόθεση. Ανήκει σε εκείνη την ολιγάριθμη κατηγορία πολιτικών
που ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί τους, δεν μπορεί παρά να τους
αναγνωρίσει την εντιμότητα της κρίσης και την ανιδιοτέλεια των προθέσεων» αναφέρει
η κ. Δούρου.
Τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλον τον Κυπριακό ελληνισμό
απηύθυνε και το ΠΑΣΟΚ.
«Ο Γλαύκος Κληρίδης συνέδεσε όλη του τη ζωή με το μεγάλο εθνικό ζήτημα της Κύπρου.
Αγωνίστηκε για πολλές δεκαετίες, με όλες του τις δυνάμεις και με όλες του τις ιδιότητες
για τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Ακόμα και ο θάνατος που ήλθε σήμερα,
ανήμερα της 30ης επετείου ανακήρυξης του ψευδοκράτους, είναι μία σύμπτωση που δεν
μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Ο Ελληνισμός σε Ελλάδα και Κύπρο τον αποχαιρετά με
συγκίνηση» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.
Mία σπουδαία προσωπικότητα της Κύπρου, ένας ευπατρίδης της πολιτικής, ο Γλαύκος
Κληρίδης, έφυγε σήμερα από τη ζωή, αναφέρει η Δημοκρατική Αριστερά.
«Η ΔΗΜΑΡ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τη σπουδαία αυτή προσωπικότητα, αναγνωρίζοντας
τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε για την επίλυση του κυπριακού, αλλά και τη σημαντική
συμβολή του για την ένταξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια», αναφέρεται σε
ανακοίνωση του κόμματος.
Η ταφή έγινε σε οικογενειακό τάφο στο Κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης στη
Λευκωσία
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και η σύζυγός του Άντρη, ο Πρόεδρος
του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Χρήστος Στυλιανίδης,
ο προσωπικός του γιατρός, Ιωσήφ Κάσιος, η κόρη του Καίτη με το σύζυγό της Κώστα
Σιαμμά και στενοί φίλοι και συνεργάτες του ήταν γύρω από τη σορό του για τον τελευταίο
ασπασμό.
Η κόρη του Καίτη δάκρυσε στο τελευταίο αντίο που είπε στον πατέρα της.
Το τρισάγιο τέλεσε ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος.
Τόσο κατά την άφιξη, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της ταφής ο κόσμος χειροκροτούσε,
με συνθήματα όπως «Αθάνατος. Ζήτω η Κύπρος».
Η σορός του Γλαύκου Κληρίδη έφθασε στο χώρο του κοιμητηρίου Κωνσταντίνου και
Ελένης με τη συνοδεία αγήματος και της φιλαρμονικής.
Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί υποδέχτηκε την σορό με χειροκροτήματα.
Δημοσία δαπάνη και με τιμές εν ενεργεία αρχηγού κράτους κηδεύτηκε ο πρώην Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, Γλαύκος Κληρίδης, ένας ηγέτης που πορεύτηκε στα χνάρια της
Κυπριακής Δημοκρατίας και πρωταγωνίστησε σε όλους τους σημαντικούς σταθμούς της.
Πολιτεία, Εκκλησία, ξένες αντιπροσωπίες και λαός απηύθυναν το ύστατο χαίρε στην
εκκλησία Της Του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο, η οποία αποδείχθηκε πολύ μικρή για να
χωρέσει τον κόσμο που συγκεντρώθηκε από πολύ νωρίς, προκειμένου να παρακολουθήσει
την εξόδιο ακολουθία.
Εν μέσω παρατεταμένων χειροκροτημάτων έφτασε στην εκκλησία η σορός του ιστορικού
ηγέτη, η οποία ήταν τοποθετημένη σε κιλλίβαντα πυροβόλου. Το φέρετρο με τη σορό
του ιστορικού ηγέτη έφτασε στην εκκλησία με τη συνοδεία αγήματος, του Προέδρου
της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, του Έλληνα πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά,
της θυγατέρας του εκλιπόντος, Καίτη Κληρίδη και του στενού φίλου και συνεργάτη του
Παντελή Κούρου.
Στον περίβολο του ναού βρίσκονταν επίσης μέλη της ΝΕΔΗΣΥ και της φοιτητικής
παράταξης Πρωτοπορία, οι οποίοι ντυμένοι στα μαύρα και κρατώντας πλακάτ,
παρατάχθηκαν απέναντι από το ναό.
Τον επικήδειο λόγο, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, εκφώνησε ο πρόεδρος
Αναστασιάδης.
«Να πας στο καλό αγαπημένε μας Πρόεδρε, αγαπημένε μας καπετάνιε». Με τα λόγια
αυτά αποχαιρέτησε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τον Γλαύκο Κληρίδη μέσα σε φορτισμένη
συναισθηματικά ατμόσφαιρα.
Μετά το τέλος του επικήδειου έγινε κατάθεση στεφάνων από πολιτικούς και πολιτειακούς
αξιωματούχους.
Την ελληνική κυβέρνηση στην κηδεία εκπροσώπησε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.
Τη Σερβία εκπροσώπησε ο Πρόεδρος, Τόμισλαβ Νίκολιτς και ο υπουργός Εξωτερικών Ίβαν
Μρκιτς. Το Ισραήλ εκπροσώπησε ο υπουργός Τουρισμού της χώρας, Ούζι Λάνταου.
Από τ/κ πλευράς στην κηδεία παρέστησαν οι Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και η σύζυγός του Όλια,
ο εγγονός του Ντενκτάς και γιος του Σερντάρ, Ραούφ, καθώς επίσης και εκπρόσωποι
τ/κ κομμάτων. Κατά τη διάρκεια της κηδείας τόσο εντός όσο και εκτός του ναού έντονη
ήταν η παρουσία της Αστυνομίας, τόσο για την ασφάλεια των επισήμων, όσο και τη
διευκόλυνση της τροχαίας κίνησης.
Χτες, πολιτική ηγεσία και χιλιάδες πολίτες προσήλθαν στο λαϊκό προσκύνημα όπου είχε
εκτεθεί η σορός, καθώς και στο Προεδρικό Μέγαρο όπου ανοίχθηκε βιβλίο συλλυπητηρίων,
για να εκφράσουν σεβασμό σε έναν άνθρωπο, που κέρδισε με το βίο και την πολιτεία του
την εκτίμηση όλων.
Η μέρα έχει κηρυχθεί αργία για το Δημόσιο, ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παρείχαν
διευκολύνσεις σε όσους εργαζόμενους επιθυμούσαν να παραστούν στην κηδεία.
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Serial killer στο δρόμο των Δακρύων Highway 16
Μυστήριο περιβάλλει ένα από τα πιο απομακρυσμένα τμήματα ενός
αυτοκινητοδρόμου στον Καναδά μετά την εξαφάνιση 50 γυναικών τα
τελευταία 30 χρόνια.
Πολλοί πιστεύουν ότι οι εξαφανίσεις κατά μήκος του Highway 16,
που βρίσκεται μεταξύ του Prince George και Prince Rupert στην
British Columbia, είναι δουλειά ενός κατά συρροή δολοφόνου.Αλλά
η αστυνομία δεν εντόπισε ύποπτους στις υποθέσεις, και μερικοί λένε
ότι οι γυναίκες ήταν απλά θύματα των σκληρών συνθηκών στον
απομακρυσμένο δρόμο του Καναδά.

Ο Highway 16 ήρθε ξανά
στην επικαιρότητα όταν
η 20χρονη Madison Scott,
εξαφανίστηκε κοντά στον
περίφημο δρόμο στις 28
Μαΐου 2011 μετά από
πάρτι σε κατασκήνωση.
Η Αστυνομία βρήκε την
σκηνή και το φορτηγό
της, αλλά η νεαρή γυναίκα
παραμένει άφαντη.

Ο Highway 16 ήρθε ξανά στην επικαιρότητα όταν η 20χρονη Madison
Scott, εξαφανίστηκε κοντά στον περίφημο δρόμο στις 28 Μαΐου 2011
μετά από πάρτι σε κατασκήνωση. Η Αστυνομία βρήκε την σκηνή και
το φορτηγό της, αλλά η νεαρή γυναίκα παραμένει άφαντη.
Ένα χρόνο αργότερα, οι γονείς της Μάντισον εξακολουθούν
να αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν την εξαφάνισή της και
προσφέρουν 100.000 δολάρια για πληροφορίες.
Παρότι οι αρχές λένε ότι ο αριθμός των γυναικών που έχουν χαθεί
κατά μήκος του δρόμου ανέρχεται σε 18, αυτόχθονες ηγέτες λένε ότι
είναι πιο κοντά στις 43 .
Η αστυνομία
ανέφερε ότι
οκτώ από τις
εξαφανίσεις
φαίνεται
να έχουν
σύνδεση, και
μπορεί να
είναι το έργο
ενός ατόμου.
Η μόνη
σημαντική
ανακάλυψη
στην
μυστηριώδη
υπόθεση
ήρθε τον
Απρίλιο του
περασμένου
έτους, όταν
η αστυνομία
δημοσίευσε
σκίτσο ενός
ηλικιωμένου
άνδρα ο
οποίος προσπάθησε να απαγάγει μια 20χρονη γυναίκα κοντά στην
εθνική οδό. Ωστόσο,ο άνδρας δεν έχει βρεθεί.
Η Hannah White, δημοσιογράφος με της Vanderhoof Omineca
Express δήλωσε στην εφημερίδα Daily Beast για την εξαφάνιση της
20χρονης “Ολόκληρη η πόλη είναι σοκαρισμένη, κανείς δεν ξέρει τι
να σκεφτεί” και πρόσθεσε “Δεν πιστεύουμε ότι μέθυσε και έπεσε στη
λίμνη. Δεν ήταν του χαρακτήρα της. Δεν ξέρω αν πότε καταφέρουμε
να την εντοπίσουμε στην περιοχή”.
Όπως αναφέρει η Βρετανική Daily Mail, οι αρχές έχουν καταμετρήσει
18 εξαφανίσεις στην περιοχή ωστόσο σύμφωνα με τους αυτόχθονες
έχουν εξαφανιστεί τουλάχιστον 43.
Πολλές από τις γυναίκες που έχουν χαθεί κατά μήκος της εθνικής
οδού ζούσαν σε κοινότητες ιθαγενών. Εξαφανίστηκαν κυρίως
κάνοντας ωτοστόπ πράγμα που σημαίνει ότι ήταν εύκολος στόχος.
Οι γυναίκες της περιοχής ζητούν από ταξιδιώτες να αποφεύγουν τις
μεταφορές με αγνώστους.

Αριστερά:
Δυο στιγμιότυπα
από την εκδήλωση
του συλλόγου
“Μέγας
Αλέξανδρος” για
την εορτή του
Αγίου Δημητρίου
πολιούχου της
Θεσσαλονίκης, για
την απελυθέρωση
της Θεσσαλονίκης
και για την 28η
Οκτωβρίου 1940.
Ευχαριστούμε τον
Λευτέρη για τις
φωτογραφίες.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΒΡΑΔΥ ΣΤΗ ΓΗ

Συγγραφέας: Βασίλης Κουτσιαρής
Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου
Εκδόσεις: Κόκκινη κλωστή δεμένη

Είναι Παραμονή Πρωτοχρονιάς και
ο Άι Βασίλης ξεκινά για το μεγάλο
ταξίδι του στη γη. Έχει τόσα πράγματα
να κάνει. Φορτώνεται με παιχνίδια
και θυμώνει με τα ξωτικά που δεν τον
βοηθούν. Οι τάρανδοι προσγειώνονται
άτσαλα στην πρώτη σκεπή και σαν
να μην έφτανε αυτό ο Άι Βασίλης
σφηνώνει στην καμινάδα. Ρουφάει
την κοιλιά του και τσουλάει. Τότε
όλα αλλάζουν. Το χριστουγεννιάτικο
δέντρο, οι κουραμπιέδες που τον περιμένουν κι ένα ανοιχτό βιβλίο, τον
κάνουν να σκεφτεί όλα αυτά τα παιδάκια που τον ονειρεύονται. Όλες αυτές
τις ευχές που πρέπει να πραγματοποιήσει. Γιατί τα παιδιά πιστεύουν σε
αυτόν. Όχι σαν τους γονείς που ακόμα κι όταν έχουν σχεδόν πέσει πάνω
του, αμφισβητούν την ύπαρξή του… Τι σημασία έχει όμως... Ο Άι Βασίλης
υπάρχει για τα παιδιά! Και στα παιδιά οφείλει την ύπαρξή του.
Ένα βιβλίο τρυφερό με υπέροχες εικόνες. Μια ιστορία λαχταριστή σαν
μια πιατέλα μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Όλο τραγανή γλύκα και
πασπαλισμένη με ζαχαρένια μαγεία!

ΆΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Συγγραφείς: Βασίλης Κουτσιαρής – Γιάννης Διακομανώλης
Εικονογράφηση: Θέντα Μιμηλάκη
Εκδόσεις: Κόκκινη κλωστή δεμένη
Ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου.
Εκατό Άι Βασίληδες ξεχύνονται
στην πόλη για να μοιράσουν
δώρα. Ο νικητής θα ανακηρυχθεί
Άι Βασίλης της χρονιάς.
Τιμητικός τίτλος που όλος αυτός ο
ανταγωνισμός, οι δυσκολίες και οι
τρικλοποδιές τον κάνουν ακόμα πιο
επιθυμητό.
Ο Άρης είναι άτυχος. Κι αυτό γιατί
του έτυχαν σπίτια μακρινά. Αλλά
και τυχερός γιατί ένα από τα σπίτια
που πρέπει να επισκεφτεί είναι και
το δικό του. Κι εκεί στη στέγη του
δικού του σπιτιού, συναντά έναν
άλλο Άγιο Βασίλη. Συναντά ΤΟΝ Άγιο Βασίλη. Τον ένα και μοναδικό.
Αυτόν που περιμένουν όλα τα παιδιά, αυτόν που περιμένει και ο γιος του
Άρη που κοιμάται στο κρεβάτι. Αυτόν που περίμενε και ο Άρης όταν ήταν
μικρός. Αυτός λοιπόν, ο αληθινός Άι Βασίλης υπάρχει. Δεν είναι όνειρο.
Μια γλυκιά ιστορία, υπέροχα εικονογραφημένη, που σου θυμίζει, αν
είσαι μεγάλος, την παιδική σου πίστη στο θαύμα. Κι αν είσαι παιδί, σου
επιβεβαιώνει πως καλά κάνεις και πιστεύεις. Γιατί η πίστη δίνει ζωή και
πνοή στον άλλον για να συνεχίσει το έργο του.

H χωριάτικη σαλάτα
πρώτη στη λίστα με τα πιο
αγαπημένο γεύματα στις ΗΠΑ
«Greek Salad» είναι η πιο
συνηθισμένη απάντηση όταν
ρωτά κανείς τους Αμερικανούς
ποιο είναι το αγαπημένο

τους μεσημεριανό γεύμα. Το
συμπέρασμα προκύπτει από
έρευνα που πραγματοποίησε
το GrubHub Seamless, σε

H KYΠ κάρφωσε τον πράκτορά της που είχε
στο ΚΚΕ στον Χ.Φλωράκη
Άγνωστες ιστορίες από τον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών στο νέο βιβλίο του
Μ. Ανδρουλάκη - Η υπόθεση του συντρόφου Α-25, οι παρακολουθήσεις
και η «Κόκκινη Προβιά»
Αντώνης Ανακέφαλος
Το νέο βιβλίο του Μίμη
Ανδρουλάκη με τίτλο «Ο
Κόκκινος
Κάβουρας»
κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Πατάκη και
το πρώτο κεφάλαιο
προδημοσιεύει το ΑΠΕΜΠΕ.
Είναι ένα μυθιστόρημα
210 σελίδων με θέμα τον
κόσμο των πληροφοριών και τον αδίστακτο αγώνα των μυστικών υπηρεσιών να διεισδύσουν στις
απόρθητες περιοχές κρατών και κομμάτων για να μάθουν τα πάντα. Πώς; Χρησιμοποιώντας τον
πλέον πανάρχαιο τρόπο, δηλαδή τον προδότη άνθρωπο αλλά και τις εξελιγμένες μορφές τεχνολογίας,
χάρη στις οποίες το σύστημα της πληροφοριακής εξουσίας μπορεί να κρυφακούει αρχηγούς κρατών,
ηγέτες κινημάτων, καθοδηγημένες ερωμένες, αθυρόστομες συζύγους υπόπτων και χρήσιμους
επιστήμονες. Ο συγγραφέας αρχίζει το βιβλίο με μια ιστορία, που αιφνιδιάζει. Τον Ιανουάριο του
1983, επί «Αλλαγής», ο αρχηγός της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ενημερώνει τον ηγέτη του
Κομμουνιστικού Κόμματος, Χαρίλαο Φλωράκη, πως στα ανώτατα κλιμάκια του Κόμματος εργαζόταν
εδώ και χρόνια πληρωμένος πράκτορας παριστάνοντας τον σεμνό και εργατικό κομμουνιστή. Ο
συγγραφέας – στέλεχος τότε του ΚΚΕ και στενός συνεργάτης του γενικού γραμματέα συμμετέχει στη
διαδικασία αποπομπής του χαφιέ μέσα σε ένα κλίμα μυστικότητας και βουβής οργής. «Καλύτερα να
μην έγραφα τη ιστορία αυτού του πράκτορα στο Κόμμα. Καλύτερα, καθώς, τριάντα χρόνια μετά, το
2013, τη μεγάλη χρονιά της κυβερνοκατασκοπείας, ένας ανεμοστρόβιλος συμβάντων με παρέσυρε
πολύ μακριά, μέχρι τα άδυτα του κόσμου των μυστικών υπηρεσιών και τα σκοτάδια του Διπλού
Ανθρώπου» σημειώνει ο μυθιστοριογράφος και συνεχίζει: «Μακάρι να συνέχιζα να λέω την ιστορία
του μ΄ ένα ποτήρι κρασί σε μικρές συντροφιές. Έλα, όμως, που φοβάμαι μη χαθεί, μη δεν απομείνει
κανείς που να την έχει ζήσει από πρώτο χέρι και να μπορεί να την αφηγηθεί».
Ο Κόκκινος Κάβουρας βασίζεται σε µια πραγµατική ιστορία γραµµένη σαν παραµύθι.

περισσότερα από 25.000
εστιατόρια για να έχει σαφή
εικόνα για το τι προτιμούν να
τρων οι Αμερικανοί κατά το
μεσημεριανό τους γεύμα.
Η νέα τάση θέλει τους
αμερικανούς να τρώνε
πιο υγιεινά και να είναι
εξοικειωμένοι με τις ελληνικές
γεύσεις μιας απλής χωριάτικης
σαλάτας, όπως βέβαια και του

ελληνικού
γιαουρτιού.
Η ελληνική
σαλάτα
ξεπερνά
ακόμη και
την κλασική
πράσινη
σαλάτα
ή την
δημοφιλή
σαλάτα του

Καίσαρα.
Σύμφωνα με την έρευνα,
η ελληνική σαλάτα έχει
μεγαλύτερη ποικιλία, προσφέρει
πρωτεϊνη και λαχανικά με
πλούσια γεύση. Θεωρείται

πλήρες γεύμα για ένα
μεσημεριανό διάλειμμα από τη
δουλειά.
Ακολουθεί η λίστα με τα δέκα
δημοφιλέστερα γεύματα των
Αμερικανών:
1. Χωριάτικη σαλάτα
2. Πράσινη Σαλάτα
3. Σαλάτα του Καίσαρα
4. Σούπα της ημέρας
5. Πανίνι
6. Ανάμεικτη σαλάτα
7. Wrap με αραβική πίτα
8. Χούμους
9. Καλιφόρνια Μάκι (σούσι)
10. Pad Thai (ταϋλανδέζικο με
νούντλς)
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Προκλητικός
σε σημείο
αηδίας ο κ…
Ερντογάν
(Συνέχεια από σελίδα 12)
Υόρκη Γκιουλ, Νταβούτογλου και
Έρογλου καθόρισαν ένα νέο οδικό
χάρτη που πρέπει να ακολουθηθεί
στο κυπριακό, σημειώνοντας
ότι λέγεται ότι αυτός θα μπει σε
εφαρμογή στο τέλος αυτής της
διαδικασίας για την οποία δίνουν
προθεσμία έως τον Μάρτιο.
Η απάντηση ΥΠΕΞ
Το υπουργείο Εξωτερικών,μέσω
του εκπροσώπου του Κ.Κούτρα,
απάντησε
στον
Τούρκο
πρωθυπουργό,Τ.Ερντογάν:
“Η αμφισβήτηση, από πλευράς
του Τούρκου πρωθυπουργού,της
ίδιας της ύπαρξης της Κυπριακής
Δημοκρατίαςοφείλεινααφυπνίσει,
επιτέλους,τη διεθνή κοινότητα
σχετικά με τις πραγματικές
προθέσεις της Τουρκίας για
το
Κυπριακό.
Οιοσδήποτε
περαιτέρω σχολιασμός επ’αυτού
είναι περιττός”.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,Ρ.
Δούρου δήλωσε τα εξής:
“Δεν
υπάρχει
χώρα
που
ονομάζεται Κύπρος» δήλωσε
χθες ο Τούρκος πρωθυπουργός,
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς
μέχρι στιγμής να έχει προκαλέσει
κάποια αντίδραση του αρμόδιου
Έλληνα υπουργού Εξωτερικών
και αντιπροέδρου της κυβέρνησης,
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου.
Θα αρθεί άραγε ο κ. Αντιπρόεδρος
και Υπουργός Εξωτερικών στο
ύψος των περιστάσεων, όπως
επιβάλλουν τα αξιώματά του ή
θα παραμείνει απορροφημένος
από την αναζήτηση στοιχείων
κατά του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας
δευτερεύουσας σημασίας τη
δήλωση Ερντογάν”.
Οι δηλώσεις προκάλεσαν και την
έντονη αντίδραση της Λευκωσίας.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Χρ. Στυλιανίδης, τόνισε ότι,
αντί δηλώσεων αμφισβήτησης
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο
Τούρκος πρωθυπουργός θα έπρεπε
να επιδείκνυε καλή θέληση και
να αποδείκνυε έμπρακτα ότι οι
επανειλημμένες διαβεβαιώσεις
από πλευράς Άγκυρας περί δήθεν
σύντομης λύσης του Κυπριακού,
αντανακλούν
πραγματικές
προθέσεις.
Γραπτή
ερώτηση
κατέθεσε
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο
ευρωβουλευτής ΝΔ,Γ.Κουμουτσάκος ζητώντας από την
Κομισιόν να πάρει θέση για
τις δηλώσεις του Τούρκου
πρωθυπουργού, αλλά και να
διευκρινίσει σε ποιες ενέργειες
πρόκειται να προχωρήσει.

ΠΕΝΘΗ

ΤΣΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1933-2013

Πέθανε στο Σούρεη ο ΤΣΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, το τρισάγιο έγινε την
Κυριακή 24 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Valley View Funeral Home στο
14644 72 Λεωφόρου του Σούρεη. Και η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν. των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης την Δευτέρα στις 25 Νοεμβρίου 2013.
Στη σύζυγό του Ευτυχία, στα παιδιά του Γιώργο (Νίκη), Νίκο (Τζανετ),
Κωνσταντίνος και στα εγγόνια του ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
1930-2013

Πέθανε στις 23 Νοεμβρίου 2013, η ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ, στις 2
Δεκεμβρίου 2013 στο Forest Lawn Funeral chapel Royal Oak Burnaby και
ώρα 1:30 μ.μ.θα γίνει γορτή τηε ζωής. Στους συγγενείς όλους ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Γιάννης»
Σε ηλικία 70 χρόνων πέθανε στο Βανκούβερ στην οικία του κοντά στην
οικογένειά του στις 23 Νοεμβρίου 2013 ο ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, γνωστός
κι αυτός και η οικογένειά του στην παροικία μας.
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΥΖΕΝΗΣ ήταν
πρώτυπο οικογενειάρχου, ενεργό
μέλος στην παροικία. Ήταν μέλος
στην κοινότητα, σε συλλόγους και
ήταν αγαπητός σε όλους όσους τον
γνωρίζανε. Πάντα στο πρόσωπό του
ήταν ζωγραφισμένο ένα αγαπητό
χαμόγελο που τον έκανε ευχάριστο
σε κάθε περιβάλλον που συμμετείχε.
Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013 και η κηδεία έγινε την
Παρασκευή 29η Νοεμβρίου 2013, από τους ιερείς Πρωτοπρεσβύτερο
Δημήτριο Παρτσάφα, τον Πρωτοπρεσβύτερο Δωρόθεο Τρυφωνόπουλο, τον
ιερέα Κωνσταντίνο Οικονόμου και τον ιερέα Κωνσταντίνο Τσιόλα. Η ταφή
του έγινε στο κοιμητήριο Forest Lawn Memorial Park, Burnaby.
Στήν σύζυγό του Αναστασία Μίρρας, στον γιό του Δημήτρη και στη σύζυγό
του Jessica, στην αδελφή του Ευαγγελία στην Ελλάδα, στα εγγόνια του
Αναστασία και Ιωάννης, στους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

The Greek school of the Greek Orthodox Community of East Vancouver:
1) Saturday Dec 7th at 1pm:
Kourabiedes baking with the
children.
Please join us, young and old to
help keep the tradition alive of
passing on the customs of heritage to our children. Everyone
is welcome to come bake. Please
call (604) 438-6432 or email at
greekschoolstnicholas.dimitri@
gmail.com
2) Saturday Dec 14th at
1:30pmKALANDA: Christmas
Carols.
Father Evangelos and the teachers are organizing the singing
of Greek Kalanda by our young
students. A group of families,
with the Father and the teachers will depart from the church
at 1:30pm and visit houses and
local business. The group will
all gather for a finale at Romana
Pizza where the children will be
treated to hot chocolate, pizza
and goodies. If you would like
the children to stop by your
house please call (604) 4386432 or if you would like to join
the families for the grand finale
at Romana Pizza please let kyria
Kristina know.
3) Sunday Dec 15th at
4pm:Christmas school Giorti
Upcoming Dates for your
calendar:
- Christmas holidays:
Dec.21,2013-Jan.5th,2014
-School Giorti for Treis Ierarhes:
end of January ,exact date TBA
- Parent / teacher conference:
week of Feb.17th,2014
-Apokries Greek School Party
on Saturday, Feb 22nd,2014
-Spring Break: March 1722,2014
-The 25th March School Giorti:
Sunday, March 30th, 2014:

-Easter Break :Monday, April 14
th- Monday, April 21st, 2014
Το σχολείο της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητα του
Ανατολικού Βανκούβερ
ανακοινώνει:
- Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου στις
1:00μ.μ. Τα παιδιά θα πλάσουν
κουραμπιέδες.
Ελάτε μαζί, παιδιά,
γονείς,γιαγιάδες και παππουδες,
να διατηρήσουμε αυτά τα
χριστουγεννιάτικα έθιμα.
- Σάββατο,14 Δεκεμβρίου
στις1:30μ.μ. Κάλαντα από πόρτα
σε πόρτα
Ο Πάτερ Ευάγγελος σε
συνεργασία με τις δασκάλες
του σχολείου διοργανώνει και
φέτος τα Κάλαντα:Τα παιδιά θα
ξεκινήσουν από την εκκλησία
στις 1:30μ.μ και θα πουν τα
κάλαντα σε σπίτια και τοπικές
ελληνικές επιχειρήσεις.Θα
τελειώσουν με τη βραδυά στο
Romana Restaurant για πίτσα
και ζεστή σοκολάτα.
- Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου στις
4:00μ.μ:
Χριατουγεννιάτικη Σχολική
Εορτή
-Διακοπές Χριστουγέννων:
21 Δεκεμβρίου,2013- 5
Ιανουαρίου,2014
-Σχολική Εορτή των Τριων
Ιεραρχών: ακριβής ημερομηνία
θα δωθεί αργότερα.
-Συνάντηση γονέων /
δασκάλων:εβδομάδα της 17ης
Φεβρουαρίου
-ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ:
Σάββατο,22 Φεβρουαρίου,2014
- Διακοπές spring Break: 17-22
Μαρτίου
- Σχολική Εορτή 25ης
Μαρτίου:Κυριακή, 30 Μαρτίου
-Διακοπές του Πάσχα:
Δευτέρα,14-Δευτέρα,21
Απριλίου

ΠΕΝΘΗ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (JOHN)
1924-2013

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 30 Οκτωβρίου 2013 ο ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γεννήθηκε στον Κεχρόκαμπο Καβάλας. Το τρισάγιο
έγινε στις 4 Νοεμβρίου 2013 στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 7 μ.μ και η
κηδεία έγινε στις 5 Νοεμβρίου 2013 στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 12:00
μ.μ. και ακολούθησε η ταφή στο κοιμητήριο Forest Lawn Cemetery Burnaby.
Στην σύζυγό του Μαρία στα παιδιά του Lakis (Dee), Kon (Nancy) και στα 6
εγγόνια του ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

KEΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΙΚΕ)
1943-2013
Πέθανε στο Ritchmond Βανκούβερ
στις 8 Νοεμβρίου 2013, ο ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ. Ο πρώορος θανατός του,
έπληξε την οικογένειά του και όλη την
ελληνική παροικία. Ο πόνος και η θλίψη
για τον αείμνηστο ΜΙΧΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑ
ήταν μεγάλος για όσους τον γνώριζαν.
Ήταν ένας υπέροχος και υποδειγματικός
οικογενειάρχης. Ηταν εργατικός και
πάντα είχε ένα ευχάριστο χαμόγελο
στο πρόσωπό του. Υπηρέτηση στο Δ.
Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας
και ήταν πανταχού παρών σ΄όλες τις εκδηλώσεις της κοινότητας. Ο Μιχάλης
δεν έλεγε όχι σε όποια κοινότητα και αν ζητούσε τις υπηρεσίες του. Τελευταία
πρόσφερε πολλές υπηρεσίες στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του
Σούρεη, τόσο στην εκκλησία, όσο και στο σπίτι της κοινότητας.
Το τρισάγιο έγινε στις 13 Νοεμβρίου 2013 στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου
και η κηδεία έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου
2013. Η δε ταφή του έγινε στο κοιμητήριο του Forest Lawn Memorial Park
Burnaby.
Στην σύζυγό του Άννα, στα παιδιά του Νίκο, Πήτερ (Δέσποινα), στα εγγονάκια
του Μιχάλη και Σταύρο, στα αδέλφια του και στην αδελφή του και φίλους,
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1930-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 13 Νοεμβρίου 2013 ο ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
Γεννήθηκε στο Penticton B.C. και ασχολήθηκε με τον αθλητισμό από
μαθητής ήταν επίλεκτο μέλος της
ομάδας Μπάσκετ στο Penticton
που ονομαζότανε Lakers Basketball team.To 1956 πήρε το δίπλωμα
του Δικηγόρου από το U.B.C., και
εξάσκησε το επάγγελμά του ως
Δικηγόρος στο Penticton B.C. To
1985 διορίσθηκε Δικαστής και μετά
από 16 χρόνια υπηρεσίας το 2001
βγήκε στη σύνταξη, as a Justice of
the Supreme Court of B.C.Memorial
Service will be planned this Spring in
Penticton B.C.
Στη σύζυγό του Elaine, Sons Christopher (Lyndsy), Daniel, daughter Alexandra (Nigel), brothers Sam and George, στα εγγόνια και φίλους ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

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

28 Γνώμη

Στους 16 με την ψυχή στο στόμα!
Αν και τα... χρειάστηκε,
ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-1 την

Αντερλεχτ στο Καραϊσκάκη και παρά
τη νίκη της Μπενφίκα (2-1) επί της
Παρί Σεν Ζερμέν πήρε την πρόκριση
στους 16 του Champions League. Οι
ερυθρόλευκοι έπαιξαν με τη φωτιά,
αλλά ευτυχώς δεν κάηκαν. Είχαν την
ευκαιρία δύο φορές από την άσπρη
βούλα να καθαρίσουν νωρίτερα και
να μην αγχωθούν με την πρόκριση,
αλλά ο Προτό απέκρουσε και τα δύο
πέναλτι, την ώρα που χρειάστηκε η
συνεισφορά του Ρομπέρτο σε δύο
περιπτώσεις με αντίπαλο τον Ζιλέ,
ώστε να αποφευχθεί το έμφραγμα
στο Φάληρο. Στις καθυστερήσεις
οι Πειραιώτες κέρδισαν και... τρίτο
πέναλτι, με τον Προτό να αποβάλλεται
και ο Ντομίνγκες έχοντας απέναντί
του για τερματοφύλακα τον... φορ
Μίτροβιτς έγραψε το τελικό 3-1. Με
8 παίκτες τελείωσαν το παιχνίδι οι
Βέλγοι λόγω αποβολών του Κουγιατέ
(49’), Ενσακαλά (88’) και Προτό
(93’).
Στο 93’ ο Βάις έφυγε στην αντεπίθεση,
πέρασε τον Προτό, ο οποίος τον
ανέτρεψε. Πέναλτι και κόκκινη και
στον τερματοφύλακα Αντερλεχτ. Ο
Ντομίνγκες αυτή την φορά έχοντας
απέναντί του τον... σέντερ φορ
Μίτροβιτς έστειλε τη μπάλα στο
δοκάρι και στα δίχτυα κάνοντας το
3-1 μέσα σε αποθέωση για τη νίκη και
την πρόκριση του Ολυμπιακού στους
16 του Champions League.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:
Ρομπέρτο,
Χολέμπας, Σαλίνο, Μανωλάς, Σιόβας,
Σάμαρης, Μασάντο (53’ Βάις),
Φουστέρ (89’ Εντινγκά), Σαβιόλα
(61’ Ντομίνγκες), Κάμπελ, Ολαϊτάν.
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ: Προτό, Ενσακαλά,
Κουγιατέ, Εμπεμπά, Βάντεν Μπόρε
(73’ Ατσεαμπόνγκ), Μιλιβόγιεβιτς
(53’ Νιούτινκ), Πρατ (82’ Τιέλεμανς),
Κλίεσταν, Ζιλέ, Ναζάρ, Μίτροβιτς.
Πηγή: Sports.gr

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí
2008 Fraser Hwy, Langley, B.C. V3A 4E5
Tel:604-530-9531

Ο ιδιοτήτης του εστιατορίου “KOSTAS” κ. Κώστας Πάπας,
η σύζυγός του Μποζένα και το προσωπικό εύχονται στούς πελάτες,
φίλους και σε όλη την ομογένεια
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος.
Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την Πρωτοχρονιά
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΡΕΒΕΓΙΟΝ
Με Ελληνική και Ξένη Μουσική
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
$45.00 το άτομο - φαγητό και ένα ποτήρι σαμπάνια
Please call for your table 604-530-9531

Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

