1 Γνώμη

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

397

Her Honour the Honourable Elizabeth Dowdeswell, OC, Ont
Lieutenant Governor of Ontario

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΝ

ΑΠΟ ΤΟ NATIONAL ETHNIC PRESS Remarks for the Awards
AND MEDIA COUNCIL OF CANADA Ceremony of the National
Ethnic Press and Media
Council of Canada
Friday 14 November 2014
Lieutenant Governor’s Suite

Mr Saras, ladies and gentlemen: Good evening! Welcome to the Lieutenant
Governor’s Suite.
Tonight we celebrate the best of Canada’s ethnic press and media. It is my
pleasure to host this event for the first time. I warmly welcome the award
recipients and guests.
I have been looking forward to this event, because we have several interests
in common. When I came to this office, I identified several challenges that
we face in Ontario – and in fact, in the world. One of the challenges is social
cohesion and one of the opportunities is building an understanding of how
Ontario lives in an increasingly interconnected world.
This event is a perfect opportunity to explore both matters because the ethnic
press and media play a large and growing role in fostering these conditions.
And I certainly want to encourage your work in these areas.
Canada, and Ontario in particular, has been particularly blessed as a place
where great diversity can thrive in relative harmony.
This remarkable achievement is the product of many generations of policy,
but also of a deep belief amongst Canadians that diversity is a strength, not
a burden.

Σε μια λαμπρή τελετή που
πραγματοποιήθηκε στο
Τορόντο την Παρασκευή 14
Νοεμβρίου 2014 και ώρα 6 μ.μ.
η Κυβερνήτης του Οντάριο
αξιότιμη Elizabeth Dowdeswell,
29th Lieutenant Governor of
Ontario, στο Κοινοβουλευτικό
κτήριο στο Πάρκο της
Βασίλισσας στο Τορόντο,
απένειμε στους τιμηθέντες τα
βραβεία του National Ethnic
Press and Media Council of
Canada.
Το πρόγραμμα αυτό του National Ethnic Press and Council of Canada, σκοπό έχει να
τιμήσει και να αναγνωρίσει
άξια άτομα μέλη του από
διαφορετικές κοινότητες
του Καναδά, οργανώσεις,
εθνικοτοπικές δημοσιεύσεις και
δημοσιογράφους εθνικοτήτων
από όλο τον Καναδά που με τον
τρόπο τους παρουσιάζουν την
βαθιά διαφορά, στην κοινωνία
μας, στο Έθνος και στον κόσμο.
Το πρόγραμμα αυτό των
βραβείων ξεκίνησε ο Πρόεδρος
κ. Θωμάς Σάρας και το
συμβούλιο το 1989. Φέτος
το Εθνικό Συμβούλιο Καναδά
Εθνικοτήτων Τύπου και Μέσων
ενημέρωσης, αναγνώρισε 15
εκδότες, 9 Δημοσιογράφους,
12 ιδιώτες και 3 διευθεντές της
Ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας,
για την διακεκριμένη
συμβολή τους στην καναδική
πολυπολιτισμικότητα και
δημοσιεύσεις, για την συμβολή

τους στα θέματα της ισότητας
και της κοινωνικής δικαιοσύνης
για όλους τους Καναδούς,
καθώς και για τους αγώνες για
τη δημοκρατία και έκφραση της
ελευθερίας.
Ήταν μια λαμπρή τελετή που
τιμά τον Πρόεδρο κ. Θωμά Σάρα
και του Εθνικού Συμβούλιου
Καναδά των Εθνικοτήτων Τύπου
και Μέσων Ενημέρωσης, για την
βράβευσει ατόμων που πολλές
φορές η ίδια κοινωνία αν και
κατα κάποιον τρόπο γνωρίζει
την προσφορά τους, αγνοεί όμως
να τους αναγνωρίσει.
Η έναρξης της απονομής
των βραβείων άρχισε με την

απονομής καθώς η κα Μαρία
Σάρα- Βουτσινά, με μια μικρή
περιγραφή για τα τιμηθέντα
άτομα, καλούσε να προσέλθουν
να παραλάβουν τα βραβεία τους
από την Κυβερνήτη Οντάριο
αξιότιμη Elizabeth Dowdeswell.
Στην επιβλητική αυτή τελετή
παρέστη και ο νέος Γενικός
Πρόξενος του Ελληνκού
Προξενείου Τορόντο κ.
Αλέξανδρος Ιωαννίδης, που
όπως έδειξε ενθουσιάτηκε και
επί της ευκαιρίας ήρθε σε επαφή
με την Κυβερνήτη του Οντάριο,
και με τους τιμηθέντες.
Στη συνέχεια στην κάτω
αίθουσα του Κυβερνητικού
κτηρίου ακολούθησε δεξίωση
με αναψυκτικά, κρασί και

Our success as a culturally diverse society has made us the envy of the world.
But we must be eternally vigilant and deliberately and consciously create and
maintain the conditions for social inclusion.
And in this evolving process, you play a big part. The ability of ethnic media
to give voice to new Canadians in their own language and cultural setting
helps an untold number of people adjust to new realities and participate effectively in Canadian society.
As former Governor General Adrienne Clarkson recently observed “our core
sense of who we are depends on our belonging to a group, a collective, a
country”.
Thanks in part to you, new Canadians are able to find a cherished sense of
belonging.
Thanks also to you, new Canadians become better informed and able to assume civic responsibilities as fully engaged citizens.
And as you will see from today’s award recipients, the role of creating this
sense of belonging and identity is one in which many can participate. Today’s
ceremony recognizes two outstanding police chiefs whose leadership in their
fields has helped communities harness the strength of diversity, instead of its
division.
When I speak of just and sustainable communities, I am not limiting us to
local spaces and places.
These days, our world is growing ever more interconnected. Information travels with astonishing ease, communications technologies are ubiquitous and
capital flows freely across borders.
As media professionals, you are well placed to illuminate for Canadians our
place in the community of nations. You bring an international perspective, and
you aid the exchange of news and stories between Canada and your countries
of origin.
The task of bringing the world home to Canada is one in which I know you
take great pride. Put simply, to succeed in the world, Canadians must understand the world. Your work helps all of us in this task.

ομιλία του Προέδρου κ. Θωμά
Σάρα, του Εθνικού Σμβουλίου
Καναδά Εθνικοτήτων Τύπου
και Μέσων ενημέρωσης.
(Βλέπετε στα Αγγλικά) Στην
συνέχεια ακολούθησε η τελετή

μεζέδες, όπου παρευρέθηκαν
και μέλη οικογενείας των
τιμηθέντων μέσα σε μια πολύ
φιλική ατμόσφαιρα με την
(Continued on page 3)

I am impressed by what you have accomplished! My thanks to Thomas Saras
for bringing us together. And my warmest congratulations to the award recipients. Recognition from one’s professional peers must be most satisfying
and fulfilling.
This evening, we celebrate all that you do to enhance social cohesion at home,
and build stronger connections abroad. And most importantly, tonight we
celebrate excellence in the craft of journalism. By telling your stories accurately, objectively, and compellingly, you set new standards for this noble
profession. Keep up the good work.
Thank you for being here. Enjoy the evening!
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Information Bulletin: Chief Election Officer
declares candidates elected

City of Vancouver
Information Bulletin
November 19, 2014
Chief Election Officer declares
candidates elected
The City of Vancouver’s Chief
Election Officer Janice MacKenzie today declared elected the 27
candidates with the highest vote
totals in the Nov. 15, 2014 election
for one mayor, 10 councillors, seven
park commissioners and nine school
trustees.
Voter turnout for the City of
Vancouver was 43.4 per cent of the
415,978 registered voters in the City
of Vancouver, including those who
registered during the 2014 election
period.
The elected candidates are as follows:

EVANS, Catherine 64,707,
COUPAR, John 62,970, CRAWFORD, Casey 59,882, KIRBYYUNG, Sarah 56,828, SHUM, Erin
56,762, MACKINNON, Stuart
56,406, WIEBE, Michael
55,607.

Office of Mayor (1 elected)
Candidate Name
Votes
ROBERTSON, Gregor 83,529

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

Office of School Trustee (9 elected)
Candidate Name
Votes

Office of Councillor (10 elected)
Candidate Name
Votes
CARR, Adriane 74,077, AFFLECK,
George 68,419, BALL, Elizabeth
67,195, DE GENOVA, Melissa
63,134, DEAL, Heather 62,698,
JANG, Kerry 62,595, REIMER,
Andrea 62,316,
LOUIE, Raymond 61,903, STEVENSON, Tim 57,640, MEGGS,
Geoff 56,831
Office of Park Commissioner (7
elected)
Candidate Name
Votes

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

BACCHUS, Patti 73,551, ALEXANDER, Joy 68,264, BALLANTYNE, Fraser 65,659, WONG, Allan
65,342, LOMBARDI, Mike 61,523,
NOBLE, Penny 60,964, FRASER,
Janet 59,218, ROBERTSON, Stacy
58,314, RICHARDSON, Christopher 58,081

....... 9.1.1

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1
ÅËËÇÍÉÊÏ ÐÑÏÎÅÍÅÉÏ....681-1381
www.vancouver.grconsulate.ca

Assent voting: 2014 – 2018 Capital
Plan borrowing questions

Ùñåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôï êïéíü:
09:00 ð.ì. Ýùò 1:00 ì.ì.

Canadian Western Bank.....604-732-4262

The Capital Plan borrowing questions, authorizing the City to borrow
up to $235 million to partially fund
the Capital Plan, passed as follows:

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

1. PARKS AND RECREATION
This question seeks authority to
borrow funds to be used in carrying
out the basic capital works program
with respect to Parks and Recreation.
Are you in favour of Council having
the authority, without further assent
of the electors, to pass by-laws between January 1, 2015 and December 31, 2018 to borrow an aggregate
$58,200,000 for the following
purposes?
A. Parks
To provide for major maintenance,
upgrading or replacement of existing parks and features within parks,
such as pathways, playgrounds and
playfields that are beyond economical repair or no longer meet operational requirements.

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

$17,950,000
B. Recreational and Exhibition
Facilities
To provide for major maintenance,
upgrading or replacement of existing recreational, entertainment and
exhibition facilities that are beyond
economical repair or no longer
meet operational requirements, and
provision of new recreational facilities to serve Vancouver’s growing
population.
$40,250,000
Total $58,200,000

If this question receives the assent
of the electors, Council has the
power, without further assent of the
electors, to pass by-laws, as and
when Council considers appropriate,
to borrow money for the projects
described up to $58,200,000.

To provide for major maintenance,
upgrading or replacement of existing public safety facilities, such as
fire halls and police buildings, that
are beyond economical repair or no
longer meet operational requirements.

Response
Votes

$22,250,000

YES 108,382, NO 53,692
2. PUBLIC SAFETY AND PUBLIC WORKS
This question seeks authority to
borrow funds to be used in carrying
out the basic capital works program
with respect to Public Safety and
Public Works.

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò

Are you in favour of Council having
the authority, without further assent
of the electors, to pass by-laws between January 1, 2015 and December 31, 2018 to borrow an aggregate
$95,700,000 for the following
purposes?

B. Street and Bridge Infrastructure
To provide for major maintenance,
reconstruction and enhancement
of the arterial and neighbourhood
transportation networks, greenways
and cycle routes and to undertake
major maintenance of bridges and
other structures.
$56,450,000
C. Street Lighting, Traffic Signals
and Communications Systems
To provide for major maintenance,
replacement and expansion of street
lighting, traffic signal and commu-

A. Public Safety Facilities

OPINION
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΝ

ΑΠΟ ΤΟ NATIONAL ETHNIC PRESS AND MEDIA
COUNCIL OF CANADA
(Continued From Page 1)
παρουσία της Κυβερνήτη
Sariful Islam Bangladeshi, for
Οντάριο ανάμεσά μας να
his dedication and talents in supφωτογραφίζεται με οικογένειες
port of the media. Konstantinos
και φίλους τιμηθέντων, έτσι
Karatsikis, Greek, Life Time
έκλεισε η όμορφη και αξέχαστη
Achievements. Kokis, Polish
αυτή τελετή για όλους που
for his enthusiasm and efforts to
τιμηθήκαμε και θα μας μείνει
inform for the last 25 years the
αξέχαστη η βραδιά σε όλη μας
Polish Canadian Communities.
την ζωή.
Don Nishantha,Shri Lankan,
For his dedication to Free Press
Δημοσιεύουμε τα ονόματα των
and Democracy. Sarker Bidyut,
βραβευθέτων στα Αγγλικά και
Sri Lankan, for his dedication
τις εθνικότητες.
to respect of Human Rights and
his services to Bengali-Canadian
Category: «Distinguished SerCommuniies.
vices to Communities»
Category: Magazines
Eric Jolliffe, Chief, York ReEnzo Di Mauro, Italian, Video
gional Polce, Peter Sloly Deputy Magazine For his distinguished
Chief, Toronto Police.
services and his excellent presentations in the service of the
Individuals: «For Services Ren- Italian Speaking communities.
dered to their Community»
Peter Galiatsos, Greek, VidEsa Para Esanada for Humanieographer, for his profesiional
ties/Culture/Education, Dr. Hasachievements and his services
san Sayed Fazi, Humanities/
to inform the Hellenic ComEducation/Community, Profesmunities of Canada. Mckenziesor Dr. George Gekas, ComJohnson Paulto, Caribbean, for
munity Service/Education/
his dedication and professional
Arts, Roberto (Charles) Hausan, achievement by informing the
Humanities/Culture/Education.
Caribbean-Canadian CommuniPeter Kuitenbrouwer. National
ties.
Post. Margaret Maye, HumaniCategory: Newspapers
ties/Philanthropy/Arts. Nathan
Afhan Post, Ahmed Shah
Sritharan Humanities/ComHotaki Afhan for 25 years of his
munity/Social Services. Simone
publication. Arabia News, ElTissenbaun Sudent, Leader of
sayed Nasr Arabic, for 15 years
Tomorrow / Humanities. Marivel services to Arabic Communities
Taruc CBC, for her Dedicaof Canada. El Centro, Latino,
tion to Media, her Service to
Susana Dovan for 25 years of
all Canadians. Noman Towhid,
service of the Latino-Americano
Community Service/ Education.
communities. Ghanaian News,
Eduardo Vieira, Community
Ghanaian, for 35 years of service
Service / Journalist.
to Ghanaian Canadian Communities. Latvija America, LatCategory: Journalists, for
vian, Vita Gaike for 45 years of
Life Time Service rendered to
service to the small communities
Journalism.
of Latvian-Canadians. Lo Specchio, Italian, Sergio Tagliavini ,
Mahir Amir,Iranian for his dedi- for 45 years of service to Italiancation to Media and his many
Canadian Communities. Obyears of service to community.
servatorul, Romanian, Dumitru
Antonio Esteves Portoguese,
Popescu, for 25 years of service
for his talent and contribution
to Romanian-Canadian comto integration into Canadian
munities. Philippine Reporter,
Society Society of the PortuFilipino, Hermie Garcia, for
guese communities in Canada.
more than 35 years of excellence

Άνω: Από την “Γνώμη” τιμήθεικε ο Κώστας Καρατσίκης με το βραβείο του “Life Time Achievement”, την
στιγμή που λαμβάνει την βράβευσή του από την αξιότιμη Κυβερνήτη του Οντάριο κα Elizabeth Dowdeswell.

service to Filipino-Canadian
communities. Shri Lanka Reporter, Sri Lanka, Srimal Abeyewardene, for his dedication and
service at last 30 years of the
Sri Lankan-Canadian community. Tza Ethiopian , Ethiopian,
Teshom Woldamanuel, for his 25
years of continues publication
serving the Ethiopian-Canadian
communities. Urdu Post, Urdu,
Syed Tausif, In recognition of
more than 30 years of service to
Urdu Spaeking communities of
Canada. Uthayan, Tamil, for his
30 of publishing one of the best
publication of the Tamil-Canadian communities.
Category: Radio and Television
Etc & Tal Magazine, Brazilian, Isa Melo, for her 15 years
of publication one of the best
Brazilian Canadian Magazine.
Hafteh Magazine Iranian,
Shemiranie Khosro, for his 25
years of excellent service to
Iranian Canadian Communities.
Planet Africa Magazine, African
Media, Moses A. Mawa, for his
distinguished contributions to
Canadian Multiculturalism and
his community.
Κώστας Καρατσίκης

Remarks by Thomas S. Saras, President and
CEO of the National Ethnic Press and Media
Council of Canada, at the introduction of the
Awards ceremony at the L. Governor’s Suite,
“Music Room”, at Queen’s Park, Toronto. On
FRIDAY NOVEMBER 14, 2014 at 6:30 pm

Your Honour, Chief Eric Jolliffe and D. Chief Peter Sloly,
distinguished Guests, members
of the diplomatic corps, Ladies
and Gentleman:
It is an honour and a great privilege
for me and my colleagues to be welcoming you today to this function,
the celebration of the 37th annual
recognition of the impact members
of the ethnic press and media and
also, members of the ethnic communities, have on the Canadian society.
It is also a great honour to be one
of the very first voices to express
our congratulations, on the occasion
of your appointment to the august
office of the Lieutenant Governor
of the leading and great province of
Ontario. Please allow me to say that
this appointment makes every member our society proud for the country
and its institutions. Kindly permit
me, Your Honour, to take this opportunity to express our best wishes
for a very successful and creative
public service equaling, and rather
excelling, the distinction that you
have achieved previously, during the
times you served our fellow Canadians and I am sure you shall set such
standards of excellence again.
Your Honour, we are most grateful
to you, for by honoring the tradition
of your predecessors their Honours
James K. Bartleman and David C.
Onley, for hosting this event on behalf of the National Ethnic Press and
Media Council of Canada, which
represents 750 Canadian publications and electronic media from

all over Canada, in more than one
hundred languages, other than English or French, knowing as Canada’s
Other voices. By doing so, you have
not only honored our organization
but also the entire ethnic communities of our great multicultural country. For this gesture, we are most
grateful to you, as we are grateful
to your staff, this wonderful and
dynamic group of men and women,
for their help and enthusiasm, which
exists far beyond the sense of their
duty. To this extend our organization will make a donation to the Pen
Canada on behalf of your office.
Your presence here today, also
signifies your concerns, care and
recognition of the realities and the
importance of the ethnic communities in the Canadian multicultural
mosaic.
Our thanks also go to Prime Minister Stephen Harper and Premier
Kathleen Wynne as well as our
political leadership and the TD Bank
Group, for their recognition, support
and help to our organization.
Today’s celebration, also, is a recognition of some leaders of our public
and private institutions, of their
considerable contributions to our
democracy and also to multicultural
fabric of our society.
As a nation, Your Honour, we
seek spiritual union with all those
who love freedom. Although of
many bloods and diverse national

(Continued on Page 12)
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Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Αγίου Νικολάου
στην Κοινότητα του Ανατολικού Βανκούβερ.

Στο τραπέζι των επισήμων που δόθηκε από την Ανατολική
Κοινότητα του Βανκούβερ, από αριστερά, διακρίνεται η επίτιμος
Πρόξενος Κύπριακής Δημοκρατίας κ. Τασούλα Μπέργκεν, ο Γεν.
Πρόξενος της Ελλάδας στο Βανκούβερ κ. Ηλίας Κρεμμύδας, ο π.
Τ. Πράττας, ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Πήτερ Κάσσαρης, π.
Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος και π. Δημήτριος Παρτσάφας.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου
2014 στις 7 μ.μ. τελέσθηκε
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
με τη συμμέτοχη των ιερέων της
πόλης μας και πλήθος κόσμου.

Με λαμπρότητα και κατάνυξη
εορτάστηκε ανήμερα Σάββατο
6 Δεκεμβρίου 2014 ο Άγιος
Νικόλαος, ο προστάτης των
ναυτικών στον Ι.Ν. των Αγίων

Νικολάου-Δημητρίου στο
Ανατολικό Βανκούβερ. Στο
τέλος της Θείας Λειτουργίας,
τελέστηκε Δοξολο¬γία, από τους
ιερείς π. Δημήριο Παρτσάφα,
π. Δωρόθεο Τρυφωνόπουλο,
π. Ευάγγελο Αραβαντινό και
τον νέο ιερέα της εκκλησίας
π. Τιμόθεος Πράττα, με
την παρουσία των τοπικών
αρχών του Βανκούβερ στην
κατάμεστη εκκλησία των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου. Στη
συνέχεια ακολούθησε γεύμα
στην αίθουσα της Κοινότητας
που είχε ετοιμάσει η Ελληνική
Κοινότητα του Ανατολικού
Βανκούβερ.
Ο νέος ιερέας του Ι.Ν. των
Αγίων Νικολάου-Δημητρίου,
π. Τιμόθεος Πράττας ο οποίος
ήταν και ο αριστούχος της
Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο
Καναδά, ανέλαβε τα καθήκοντά
του στην Ανατολική Κοινότητα
και ανήμερα της εορτής του
Αγίου Νικολάου, ανακοίνωσε
ότι θέλει να γνωρίσει και να
τον γνωρίσουν όχι απλώς σαν
ιερέα αλλά να γνωρισθούν
ακόμα περισσότερο και να τους
γνωρίσει όλους από κοντά.

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

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2015

Άνω: Στο μέσον διακρίνεται ο νέος ιερέας του Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου, π. Τιμόθεος
Πράττας την ώρα που ετοιμάζεται να μοιράζει το αντίδωρο στη γιορτή του Αγίου Νικολάου,
έχοντας δεξιά του τον π. Δωρόθεο Τρυφωνόπουλο και αριστερά του τον π. Δημήτριο Παρτσάφα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τον υψηλότερο
ρυθμό ανάπτυξης της
Ελλάδας επιβεβαίωσε
η Eurostat
Τον υψηλότερο ρυθμό
ανάπτυξης στην ευρωζώνη

κατέγραψε το τρίτο
τρίμηνο η Ελλάδα (0,7%),
μαζί με τη Σλοβενία,

επιβεβαίωσε σήμερα η
Eurostat που έδωσε στη
δημοσιότητα τη δεύτερη
εκτίμησή της για το
ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ
το τρίτο τρίμηνο στην
ΕΕ.
Τα στοιχεία της Eurostat
επιβεβαιώνουν, ωστόσο,
την ισχνή ανάπτυξη στην
ευρωζώνη, καθώς το
τρίτο τρίμηνο του 2014,
το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά
0,2% (έναντι 0,1% το
δεύτερο τρίμηνο), ενώ

ΝΕΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΦΥΣΣΑΕΙ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ
ΤΟΡΟΝΤΟ
Τορόντο 14 Νοεμβρίου 2014
Η άφιξη του νέου Γενικού Προξένου στο Τορόντο κ. Αλεξάνδρου Ιωαννίδη, φέρνει και μια νέα πνοή
καλλιτέρευσης συνεργασίας με τους ομογενείς στο Τορόντο. Είχα την τύχη να γνωρίσω αυτόν τον
ένθερμο και γεμάτο δύναμη νέο ‘Ελληνα διπλωμάτη, στην απονομή βραβείων του Εθνικού Συμβουλίου
Καναδά εθνοτήτων Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης στο Κοινοβουλευτκό Κυβερνείου Τορόντο.
Μίλησα λίγο μαζί του ανταλλάξαμε απόψεις και με μια προσωπική μου διαπίστωση από εμπειρία με
τους διπλωμάτες που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια στο Βανκούβερ, και συνομιλίες που είχα με
ομογενείς στο Τορόντο, ο νέος Γενικός Πρόξενος θα φέρει στο Προξενείο το προσδοκούν αποτέλεσμα
για μια καλλίτερη και αξιοπρεπεί εξυπηρέτηση των ομογενών χωρίς περιττές ταλαιπωρίες.

στην «ΕΕ των 28» το
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά
0,3% (έναντι 0,2% το
δεύτερο τρίμηνο).
Η ισχνή ανάπτυξη
στηρίχθηκε κυρίως
από την κατανάλωση
των νοικοκυριών που
αυξήθηκε κατά 0,5%
(έναντι αύξησης 0,3% το
δεύτερο τρίμηνο).
Σε σύγκριση με τα
στοιχεία του τρίτου
τριμήνου 2013, το ΑΕΠ
στην ευρωζώνη αυξήθηκε
κατά 0,8% και στην «ΕΕ
των 28» κατά 1,3%.
Τα κράτη μέλη που
κατέγραψαν τον
υψηλότερο ρυθμό
ανάπτυξης είναι η
Ρουμανία (1,8%), η
Πολωνία (0,9%), η

Ελλάδα, η Σλοβενία και η
Μ. Βρετανία (0,7%).
Στη Γερμανία ο ρυθμός
ανάπτυξης δεν ξεπέρασε
το 0,1% και στη Γαλλία
το 0,3%, ενώ μεγαλύτερη
αύξηση σημειώθηκε στην
Ισπανία (0,5%).
Αντίθετα, ύφεση
σημειώθηκε στην Κύπρο
(-0,4%), στην Αυστρία
(0,3%) και στην Ιταλία
(-0,1%).
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί
ότι το τρίτο τρίμηνο του
2014 η ανάπτυξη στις
ΗΠΑ ήταν 1%, ενώ σε
σχέση με το τρίτο τρίμηνο
του 2013, το ΑΕΠ στις
ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 2,4%
.
Πηγή: Η Καθημερινή:
6 Δεκεμβρίου 2014

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 2015
Στο μέσον διακρίνεται ο Γενικός Πρόξενος Τορόντο κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης με τους τρεις Έλληνες
βραβευθέντες από το National Ethnic Press Media Council of Canada. Από αριστερά διακρίνονται ο
καθηγητής Δρ. Γεώργιος Γκέκας, ο γιός του Μιχάλης, ο Γεν. Πρόξενος κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης, ο
κ. Κώστας Καρατσίκης και ο Πήτερ Γαλιάτσος, συνομιλούν με τον νέο Γενικό Πρόξενο του Τορόντο.
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Χριστουγεννιάτικο ψητό
γουρουνόπουλο
Τι χρειαζόμαστε:
•
•
•
•
•
•
•

1 γουρουνόπουλο γάλακτος 6-7 κιλών
1 κουτί χυμό ανανά
Αλάτι - πιπέρι - ρίγανη - θυμάρι
σκόρδο (προαιρετικά)
Μουστάρδα
χυμό λεμονιού (όσο θέλετε)
φύλλα λεμονιάς (προαιρετικά)

Πώς το κάνουμε:
1. Πλένουμε το γουρουνόπουλο. Το
σκουπίζουμε καλά.Με ένα μαχαιράκι κάνετε
τρυπούλες σε διάφορα μέρη του σώματος και
βάζουμε κομματάκια σκόρδου.
2. Αλείφουμε με λεμόνι, αλάτι ,πιπέρι,
θυμάρι ρίγανη και μουστάρδα όλο το
γουρουνόπουλο, και οπωσδήποτε μέσα στην
κοιλιά του.
3. Το τοποθετούμε μέσα σε ένα ταψί και
ρίχνουμε από πάνω τον ανανά.
4. ΄Εχουμε προθερμάνει τον φούρνο στους
140 βαθμούς και το ψήνουμε για 4-5 ώρες.
Ανά τακτά διαστήματα , με ένα κουτάλι
παίρνουμε το ζωμό από το ταψί και λούζουμε
το κρέας για να γίνει τραγανιστή η πέτσα
του..
5. Στα μισά του χρόνου που σας έδωσα
γυρίζουμε το κρέας για να ροδοκοκκινίσει
από όλες τις πλευρές.
6. ΄Οταν ψηθεί, το διατηρούμε ζεστό και το
σερβίρουμε σε μία μεγάλη πιατέλα, πάνω σε
φύλλα λεμονιάς.
Λίγα μυστικά ακόμα
Μην λυπηθείτε τις ώρες ψησίματος. Όσο πιο
πολύ ψήνετε, τόσο πιο νόστιμο γίνετε. Το
κεφάλι εάν θέλετε το βάζετε (εγώ προσωπικά
δεν το βάζω). Εάν θέλετε, μπορείτε να γεμίσετε με φύλλα
λεμονιάς τον πάτο του ταψιού, και να ψηθεί εκεί πάνω το κρέας.
Μοσχοβολάει. Καλή όρεξη. Καλές γιορτές.

Χοιρινό κότσι στη γάστρα

3. Καθαρίζετε και κόβετε τις
πατάτες σ΄ ένα μεγάλο σκεύος.
Εάν έχετε και μικρές στρόγγυλες
παπατούλες είναι ακόμη πιο
εμφανίσιμο. Βάζετε αλάτι, ρίγανη,
μία σκελίδα σκόρδο κομμένη
σε πολύ λεπτές φετούλες, ξερή
τριμμένη πιπερόριζα σε σκόνη, χυμό
λεμονιού, ένα κουτάλι μουστάρδα,
ένα φλυτζάνι ελαιόλαδο και
ανακατεύετε καλά όλα τα υλικά
μαζί.
4. Ανοίγετε τη γάστρα και μαζεύετε
με μια τρυπητή κουτάλα τα
μυρωδικά και τα λαχανικά, εκτός
από το δαφνόφυλλο και απλώνετε
τις πατάτες γύρω γύρω από τα
κότσια. Κλείνετε τη γάστρα κι
αφήνετε το φαγητό να ψηθεί στην
ίδια θερμοκρασία για 1 1/2 ώρα.
Λίγο πριν βγάλετε το φαγητό
από το φούρνο κι αν σας αρέσει
ξεροψημένο, όπως αρέσει σ΄ εμένα,
βγάζετε το καπάκι από τη γάστρα
και ανεβάζετε το φούρνο στους 180190 βαθμούς, ώστε να εξατμιστούν
τα υγρά και να μείνει το φαγητό με
το λαδάκι του.
Λίγα μυστικά ακόμα
Προτιμάμε πάντα να παίρνουμε
μικρά κότσια γιατί είναι πιο
νόστιμα. Το μυστικό όπως προείπα,
είναι να μη βάλετε καθόλου
νερό, ούτε στις πατάτες, ούτε στα
κότσια. Την ίδια συνταγή κάνω
και για απλές, αλλά νοστιμότατες
λεμονάτες πατάτες φούρνου. Μη
ξεχνάτε το δαφνόφυλλο.

Προετοιμαστείτε
για τις γιορτές
Τα Χριστούγεννα και η
Πρωτοχρονιά πλησιάζουν.
Τις μέρες αυτές η κουζίνα
έχει την τιμητική της,
καθώς θα μαγειρέψουμε
πολλά φαγητά για το
γιορτινό τραπέζι, αλλά και
πολλά γλυκά, παραδοσιακά
και μη.
Ας ξεκινήσουμε με τα γλυκά.
Και τι πιο παραδοσιακό από
τα μελομακάρονα και τους
κουραμπιέδες. Στο σάιτ θα βρείτε
πάρα πολλές συνταγές και σίγουρα
θα βρείτε κάποια που να σας αρέσει.
Μελομακάρονα με σιμιγδάλι ή
χωρίς, γεμιστά ή με σοκολάτα, αλλά
και διάφορους κουραμπιέδες. Για
παράδειγμα:

Τι χρειαζόμαστε:

Μελομακάρονα

ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ

Τι χρειαζόμαστε:

• 3 μικρά κότσια (ή δύο μέτρια)
• 1 κρεμμύδι
• 1 πιπεριά κέρατο
• 1 καρότο
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 3-4 σπυριά μπαχάρι
• 1 μικρό κομμάτι φρέσκια πιπερόριζα
• 1 δαφνόφυλλο
• 1 φλυτζάνι του τσαγιού λευκό ή ροζέ ξηρό κρασί
• 1 φλυτζάνι ελαιόλαδο
• Χυμό μισού πορτοκαλιού (προαιρετικά κι αν σας αρέσει να γλυκίζει λίγο
το φαγητό)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ
•
•
•
•
•

Πατάτες
Μισό κουταλάκι του γλυκού ξερή πιπερόριζα τριμμένη σε σκόνη
Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη
Χυμό ένος λεμονιού,
Μουστάρδα

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 φλ. λάδι
1 φλ. ζάχαρη
1 φλ. χυμό πορτοκαλιού
1 φλ. αλυσίβα
1 φλ. καφέ κονιάκ
1 κ.γ. κανέλα
2 κ.γ. μαγειρική σόδα
1 κ.γ. ξύσμα πορτοκαλιού
2 κιλά αλεύρι

Σιρόπι:
• 1 φλ. μέλι
• 1 φλ. ζάχαρη
• 1 1/2 φλ. νερό

Πώς το κάνουμε:

Γαρνίρισμα:
• 1/2 κιλό καρύδια
ψιλοκοπανισμένα
• 1 κ.γ. κανέλα
• 1 κ.σ. ζάχαρη

1. Ζητάμε από τον κρεοπώλη τρία μικρά κότσια και του ζητάμε να τα
καθαρίσει για να γλιτώσουμε το καθάρισμα στο σπίτι! Εάν θέλετε μπορείτε
να τα μαρινάρετε από το προηγούμενο βράδυ,αφού προηγουμένως τα
πλύνετε καλά, βάζοντας ένα ποτήρι κρασί, ένα καρότο κομμένο στα
τέσσερα, μία πιπεριά κομμένη στη μέση, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο,
πιπερόριζα σε χοντρές φέτες, πιπέρι και μπαχάρι.
2. Αν δε θέλετε να τα μαρινάρετε (γίνετε εξίσου νόστιμο), τότε αφού
πλύνετε τα κότσια καλά παίρνετε αλάτι και πιπέρι και τρίβετε καλά τα
κότσια και τα βάζετε με όλα τα προηγούμενα υλικά κι ένα φλυτζάνι του
καφέ ελαιόλαδο στη γάστρα κι αφού κλείσετε το καπάκι, το αφήνετε να
ψηθεί στο φούρνο στους 160 βαθμούς για δύο περίπου ώρες, ελέγχοντας
αν χρειαστεί να γυρίσετε τα κότσια και να προσθέσετε λίγο κρασί. Εάν
σας αρέσει να γλυκίζει λίγο το φαγητό προσθέστε και το χυμό μισού
πορτοκαλιού. Το μυστικό είναι να μη βάλετε καθόλου νερό.

Πώς το κάνουμε:
1. Χτυπάμε επί τρία λεπτά το λάδι
με τη ζάχαρη.
2. Προσθέτουμε το σταχτόνερο,
τη σόδα διαλυμένη, το κονιάκ, το
ξύσμα πορτοκαλιού, την κανέλα και
το αλεύρι.
3. Κατόπιν ζυμώνουμε το μείγμα,
το πλάθουμε και ψήνουμε επί 35΄
στους 200 βαθμούς.
4. Βάζουμε το σιρόπι να βράσει,
και μόλις βράσει, κυλάμε πάνω τα
μελομακάρονα και γαρνίρουμε.

Κουραμπιέδες:
Τι χρειαζόμαστε:
•
•
•
•
•
•

500 γρ. φρέσκο βούτυρο (πρόβειο ή αγελαδινό)
1/2 πιατάκι του καφέ άχνη ζάχαρη
1 1/2 φλυτζάνι του καφέ αμυγδαλόψιχα
Αλεύρι όσο πάρει (περίπου 1 κιλό)
Ανθόνερο
Άχνη για πασπάλισμα

Πώς το κάνουμε:
1. Αφήνουμε το βούτυρο εκτός ψυγείου μέχρι να λειώσει.
2. Βράζουμε και ξεφλουδίζουμε τα αμύγδαλα και τα ψιλοκόβουμε είτε με
μαχαίρι ή τα βάζουμε στο μούλτι (ανάλογα την υφή που θέλουμε).
3. Σε μια λεκάνη βάζουμε το βούτυρο, τη ζάχαρη και τα αμύγδαλα και
τα ανακατεύουμε. Ρίχνουμε λίγο λίγο το αλεύρι μέχρι η ζύμη μας να
ομογενοποιηθεί χωρίς να “σπάει” ή να είναι μαλακιά.
4. Παίρνουμε ένα κομμάτι ζύμη και το απλώνουμε περίπου 1 1/2 εκ. πάχος.
Με ένα ποτήρι του κρασιού ή με φορμάκια διαφόρων σχεδίων “κόβουμε” τη
ζύμη και τα τοποθετούμε σε μεγάλο ταψί.
5. Ψήνουμε σε μέτριο προθερμασμένο φούρνο μέχρι να
ροδοκοκκινήσουν.
6. Μόλις τους βγάλουμε από το φούρνο τους ψεκάζουμε με το ανθόνερο
και τους τοποθετούμε σε μια λεκανίτσα που έχουμε βάλει την άχνη.
Τους αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και τους τοποθετούμε σε πιατέλα
κοσκινίζοντας κάθε στρώση με άχνη.
7. Καλή Επιτυχία και Καλές Γιορτές.

Panettone από το Μιλάνο - Πανετόνε
Χρόνος: 2 ώρες
Σας παρουσιάζουμε μια αυθεντική ιταλική και χριστουγεννιάτικη συνταγή
για ένα γλυκό που είναι ανάμεσα σε κέικ, τσουρέκι, βασιλόπιτα και
μαλακό ψωμί. Αξίζει να το δοκιμάσετε και να το σερβίρετε ως επιδόρπιο
μαζί με ένα ποτήρι σαμπάνια!
Υλικά (Σερβίρει 12)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

700 γραμμ. αλεύρι (για όλες τις χρήσεις)
10 γραμμ. μαγιά
180 γραμμ. ζάχαρη
60 γραμμ. νερό
4 κρόκοι αυγού
170 γραμμ. βούτυρο
5 αυγά
5 γραμμ. αλάτι
2 γραμμ. βανίλλια
150 γραμμ. σταφίδες σουλτανίνα
100 γραμμ. πορτοκάλι ψιλοκομμένο
50 γραμμ. μοσχολέμονο ψιλοκομμένο

• Για το γλάσο:
•
•
•
•
•
•
•
•

50 γραμμ. αμύγδαλα ξεφλουδισμένα
50 γραμμ. βερίκοκα ξερά
20 γραμμ. μέλι
20 γραμμ. ζάχαρη
30 γραμμ. αλεύρι
10 γρ. σιμιγδάλι
2 ασπράδια αυγού
20 γραμμ. Βούτυρο

•Εκτέλεση συνταγής
• Ανακατεύουμε στο μίξερ 50 γραμμάρια αλεύρι, 3 γραμμάρια μαγιά, 5
γραμμάρια ζάχαρη, 20 γραμμάρια νερό για 5 λεπτά. Αφήνουμε τη ζύμη
μας να ξεκουραστεί μέχρι να γίνει τριπλάσια σε όγκο.
• Προσθέτουμε 50 γραμμάρια αλεύρι, 3 γραμμάρια μαγιά, 5 γραμμάρια
ζάχαρη και 20 γραμμάρια νερό μέχρι να πάρουμε μια λεία και ελαστική
ζύμη. Πάλι αφήνουμε να ξεκουραστεί.
• Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία προσθέτοντας αυτή τη φορά 100
γραμμάρια αλεύρι, 4 γραμμάρια μαγιά, 5 γραμμάρια ζάχαρη, 1 κρόκο
και 20 γραμμάρια νερό. ‘Όταν ομογενοποιηθεί το μείγμα αφήνουμε να
τριπλασιαστεί η ζύμη.
• Προσθέτουμε ξαναζυμώνοντας το υπόλοιπο αλεύρι, τη ζάχαρη, τους
κρόκους, τα αυγά, το αλάτι, το βούτυρο και τη βανίλια.
• ‘Όταν το ζυμάρι γίνει ελαστικό προσθέτουμε τις σουλτανίνες, το
πορτοκάλι και το μοσχολέμονο.
• Κόβουμε τη ζύμη σε δύο κομμάτια, πλάθουμε σε μπαλάκια και τα
βάζουμε σε δύο σκεύη. Σκεπάζουμε με ένα πανί ή με μια μεμβράνη και
τοποθετούμε σε ζεστό μέρος για 1 ώρα.
• Στη συνέχεια πλάθουμε ξανά τη ζύμη σε μπαλάκια και τοποθετούμε σε
φόρμες για panettone. Αφήνουμε ξανά σε ζεστό μέρος, σκεπάζουμε πάλι
και αφήνουμε μέχρι η ζύμη να αγγίξει το χείλος της φόρμας.
Απλώνουμε λίγο από το γλάσο που έχουμε ετοιμάσει και αμύγδαλο
και φουρνίζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 C για 50 λεπτά
περίπου.
• Μετά το ψήσιμο θα έχει αποκτήσει 3 με 4 φορές τον όγκο του. Το
αφήνουμε ξεσκέπαστο για 10 περίπου ώρες και το καταναλώνουμε μετά
από 1 μέρα το πολύ.
• Εκτέλεση για το γλάσο:
Αλέθουμε σε μπλέντερ τα βερίκοκα, τα αμύγδαλα και το σιμιγδάλι.
Βάζουμε στο μίξερ το μείγμα και προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και
ανακατεύουμε για 5 λεπτά.

• Σημειώσεις συνταγής
• Μπορούμε πάνω από το pannetonne να απλώσουμε μαρμελάδα
φράουλα ή ζάχαρη άχνη. Το γλυκό μας μπορεί να διατηρηθεί για 25

ημέρες.

Πηγή: Συνταγες : Panettone από το Μιλάνο - Πανετόνε
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Health
Canada Toy safety American Hellenic Council
Hello,

Dear Friends and Supporters of the AHC,

Holidays can be busy and
joyous times but new toys and
gifts can bring risks along with
festive cheer. Health Canada
would like to take this opportunity to remind all Canadians
how to minimize potential
hazards from new gifts by buying sturdy, well-made toys that
are appropriate for your child’s
age.

The American Hellenic Council has had one of its most productive
years in their 40 year history and I feel privileged to have been part
of it.

Toy safety tips

As we approach Thanksgiving, I announce that I have stepped
down from my position as interim Executive Director of the AHC.
I am proud of the unprecedented accomplishments and our work
with the AHC Board, especially Chairman Kafatos and founding
Board Member, Aris Anagnos. I am also honored to have worked
with Armida Corral, an integral part of our team. I am excited
about my future endeavors and I am pleased to have made so many
friends in the community.

•
Read and follow the
age labels, warnings, safety
messages and other instructions that come with a toy.
Check for contact information
of the manufacturer or importer if you have any concerns.
•
Dispose immediately
all toy packaging like plastic bags, plastic wrap, foam,
staples, ties and protective
film. A child can suffocate or
choke on these items.
•
Ensure batteries are
not accessible to children and
are properly installed by an
adult.
•
Supervise children
at play and teach them to use
their new toys safely.
If you would like to inform
your audience about toy safety
this holiday season, we would
be happy to provide you with
additional information or to
arrange for an interview with
one of our product safety officers.
Best wishes for a happy and
safe holiday season!

Since joining AHC, I have worked with a community of passionate
and hardworking Hellenes. During my tenure as executive director, AHC has raised more money than ever; has surpassed previous
galas in attendance and money raised; grown programs by 60%;
saved 40% in expenses over previous budgets; and created the firstever AHC Strategic Plan. Finally, AHC has executed on its Vision
and I hope that our efforts over the last year will continue under
future leadership.

Wishing you and your families a Happy Thanksgiving and a joyous
holiday season.
With gratitude,
signature
Kathy Konst Executive Director

Government of Canada Issues National Call
to Students to Design Canada 150 Logo
Canadian students have a chance to “make history” as part of the Road to 2017

December 5, 2014 - Toronto - Department of Canadian Heritage
The Government of Canada has issued a challenge to all Canadian
post-secondary students—be part of “History in the Making” and
design a logo for the 150th anniversary of Confederation in 2017.
The Honourable Shelly Glover, Minister of Canadian Heritage and
Official Languages, made the announcement today at the Ontario
Science Centre.
The logo will be a key element of the multi-year effort to bring Canadians together for our country’s ongoing celebration of 150 years
of Confederation.
Quick Facts
• Submissions for the Canada 150 Logo Design Contest will be
accepted from December 5, 2014, to January 23, 2015.
• The logo should evoke feelings of pride, unity, and celebration
and reflect Canada as a diverse nation with a rich past and a promising future.
• A judging committee made up of community leaders and representatives from the arts, heritage and educational sectors will lend
their expertise in the development of a shortlist of qualified entries
for final consideration.
• In addition to having the prestige and recognition of seeing his
or her logo used as the Government of Canada’s brand for the 150th
anniversary of Confederation, the winner will receive $5,000 and a
display in one of Canada’s national institutions.
• For details and how to apply, see Canada.ca/150.

Ο Γιάννης Πανάγος, εύχεται στους πελάτες του
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2015

ANNOUNCEMENT

Meeting your individual, business and
family needs at every stage of your life.

Greek Orthodox Community of East Vancouver

Whether your goals are protecting the value of an
estate, buying a new home, paying for an education
or enjoying retirement, I can help.

4641 Boundary Rd., Vancouver, BC V5R 2N5
Office: 604-438-6432 Fax: 604-438-6400
Email: greekcommunity@telus.net

Please join us on Saturday, December 13th at 1:30pm as we
gather all children from our community to go sing Kalanda.
We will be gathering at the church and then driving ourselves and children to different locations. As in previous
years this has taken approximately 3 hours.
If you or someone you know would like us to visit their
home or business and sing Kalanda, please inform Kyria
Kristina at kristinagreekschool@hotmail.com

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

Call today. (604) 732-1508, ext. 299
Cell: (604) 781-7617

John Panago, B.A. Econ.
Financial Security Advisor
600 – 1508 West Broadway
Vancouver, BC V6J 1W8
Cell: (604) 781-7617

Freedom 55 Financial and design are trademarks of London Life Insurance Company.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

www.contemporaryrailings.com

8 Γνώμη

ÁèëçôéêÜ
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 1-2
Ο Ολυμπιακός κατάφερε
να νικήσει 2-1 στην
έδρα του Λεβαδειακού,
ανατρέποντας το σκορ.
Οι Βοιωτοί στο 2’ πήραν
προβάδισμα με τον
Τομάς, όμως, στο 73’
ο Αφελάι και στο 92’
ο Μήτρογλου, χάρισαν
τη νίκη στον Ολυμπιακό.

Παναθηναϊκός-Πανθρακικός:
Τρίτος πιο γρήγορος ο Καρέλης!
Ο Νίκος Καρέλης πέτυχε το τρίτο ταχύτερο γκολ στην ιστορία του
ελληνικού πρωταθλήματος στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον
Πανθρακικό.
Εκρηκτικό ξεκίνημα έκανε ο Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση
με τον Πανθρακικό για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος
της Σούπερ Λίγκας. Μόλις στο 14ο δευτερόλεπτο, ο Νίκος
Καρέλης έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα
στον Παναθηναϊκό! Το γκολ αυτό, ήταν το τρίτο πιο γρήγορο από
καταβολής Α’ Εθνικής, αφού έχουν προηγηθεί δυο γκολ που έχουν
μπει στο ίδιο χρονικό σημείο και είναι τα ταχύτερα κι ένα ακόμα το
οποίο είναι στη δεύτερη θέση.
Την πρωτιά κατέχουν ο Ανδρέας Λαμπρόπουλος του ΟΦΗ στο
περσινό (27/10/13) ματς με τον Ολυμπιακό όταν σκόραρε στο
11ο δευτερόλεπτο για το 0-1, με την ομάδα του να ηττάται 5-1
τελικά, αλλά και ο Σέρχιο Κόκε ο οποίος τον Ιανουάριο του 2007
σκόραρε στο ίδιο χρονικό σημείο στο Κέρκυρα – Άρης που τελείωσε
1-1. Δεύτερος, ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης που σκόραρε στο 12ο
δευτερόλεπτο στον αγώνα ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Βόλου (5-1 τελικό)
στις 25 Μαΐου 2011 για τα πλέι οφ.

Το Ελληνικό Εστιατόριο “ΣΦΗΝΑΚΙ” και η οικογένεια
του Τομ Κάρρα, εύχεται στους πελάτες, συγγενείς, φίλους
και σε όλη την ομογένεια

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2015

2008 Fraser Hwy, Langley, B.C. V3A 4E5
Tel: 604-530-9531

O Ιδιοκτήτης του εστιατορίου “ΚΟΣΤΑΣ” κ. Κώστας Πάπας, η σύζυγός του Μποζένα
και το προσωπικό εύχονται στους πελάτες, φίλους και σε όλη την Ελληνική Παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την πρωτοχρονιά

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΡΕΒΕΓΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΞΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΟΝΟ $45.00 το άτομο-φαγητό και ένα ποτήρι σαμπάνια
Please call for your table: 604-530-9531

PLOUTOS ENTERPRISES LTD

Carpets & Interiors

120 West 3rd Avenue, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488

Ο Ιερατικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Σούρευ και περιχώρων
εύχονται στα μέλη στις οικογένειές τους, στους ανθρώπου
που υποστηρίζουν την κοινότητα και σε όλη την Ελληνική
Παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2015

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 2015

9 Γνώμη

ΣΧΟΛΙΟ:

Βουλευτής Ηλίας ήρθε
στον Καναδά αναζητώντας
επενδυτάς

Στις 9 Νοεμβρίου 2014 η Δρ. Διονυσία –Θεοδώρα Αυγερινοπούλου,
στην Ελληνική Πρεβεία του Καναδά, μίλησε ως αντιπρόσωπος
του Ελληνικού Κοινοβουλίου για επενδύσεις και τουρισμό στην
Ελλάδα. Καλό ταξιδάκι έκανε η κα Βουλευτής, να ψωνίσει και τα
χριστουγεννιάτικα δώρα, ας είμαστε καλά όλοι εμείς οι Έλληνες
φορολογούμενοι.
Γράφω όλοι εμείς οι Έλληνες, αν και δεν τους υπολογίζουν τους
Έλληνες μετανάστες οι πολιτικοί γιατί δεν έχουν την ψήφο τους.
Όμως, ας μην ξεχνάνε οι κύριοι αυτοί, ότι δεν είναι τα χρήματα που
στέλνουμε οι μετανάστες στα σπίτια τους, δεν είναι τα ταξίδια που
πηγαινο-ερχόνται στην πατρίδα, δεν είναι οι επενδύσεις που πολλοί
μετανάστες έχουν κάνει, είναι ο πόνος και οι σκέψεις όλων των
Ελλήνων μεταναστών να μην πάθει κακό η πατρίδα μας. Αλλά αυτά,
δεν υπολογίζονται, γίνονται μηδέν όταν “ό μη γένοιτο” χρειαστούμε
ένα πιστοποιητικό ή μια βεβαίωση από το Ελληνικό Δημόσιο όταν
πηγαίνουμε στην Ελλάδα, ή στα Ελληνικά Προξενεία. Οι υπάλληλοι,
έχουν την ίδια ιδιοτροπία του ΄Ελληνα δημοσίου υπαλλήλου. Ελάτε
σε μια εβδομάδα, είμαστε κλειστά την τάδε ώρα, έχουμε αργία σήμερα
και το πέρα δώθε δίνει και παίρνει.
Ταλαιπωρούν τον κόσμο και εδώ όπως στην Ελλάδα. Ξεχνώντας ότι ο
χρόνος ο εργάσιμος εδώ είναι πολύτιμος δεν είναι Ελλάδα και δεν
μπορούν να φεύγουν από την εργασία τους δυο και τρεις φορές για
ένα χαρτί του δημοσίου. Δεν λέμε να μην εφαρμόζουν τους νόμους,
λέμε ότι πολλά μπορεί να αλλάξουν και να απλοποιηθούν, και αυτό θα
γίνει όταν οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Προξενείων με συστάσεις στην
Πρεσβεία, και στο υπουργείο Εξωτερικών συστήσουν αν μπορεί να
αλλάξουν κάτι που θα απλοποιήσουν μια γραφειοκρατία του 1821.
Κάποτε εργάστηκα στο άμισθο Προξενείου του Βανκούβερ, και έτυχε
αρκετές φορές για να εξυπηρετήσω ομογενείς που είχαν έρθει από
Κίτιματ ή Prince George, έπαιρνα παραμάσχαλα την γραφομηχανή
να τους δακτυλογραφίσω τα πληρεξούσια στο σπίτι, ώστε την άλλη
ημέρα να πάνε στις δουλειές τους. Σήμερα με βρίσκουν ομογενείς στις
εκδηλώσεις και με ευχαριστούν μετά από 40 ολόκληρα χρόνια. Δεν
εννοώ οι υπάλληλοι να κάνουν τό ίδιο και σήμερα, εννοώ ότι σήμερα
υπάρχουν και τα κομπιούτερ και είναι και περισσότερα άτομα.
Επανέρχομαι στα ταξίδια αναψυχής βουλευτών για επενδύσεις
στην Ελλάδα. Καλά αυτή η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές δεν
έχουν καταλάβει τι τους γίνεται; Δεν βγαίνουν στο πεζοδρόμειο,
δεν κυκλοφορούν στις αγορές; Δεν ρίχνουν και μια ματιά στα ξένα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για να καταλάβουν ποιός θα έρθει
να επενδύσει στην Ελλάδα με τόσους διεφθαρμένους, μιζαδόρους
πολιτικούς και δημοσίους υπαλλήλους; Ποιός θα επενδύσει στην
Ελλάδα, που το σύστυμα το φορολογικό αλλάζει κάθε 6 ώρες όπως η
παλίρροια του Ευρίπου στην Χαλκίδα; Καλά έτσι και αλλοιώς αφού
χρωστάμε τα μαλλία της κεφαλής μας, τι άλλο έμεινε για ξεπούλημα;
Οι κατασχέσεις των Έλλήνων μισθωτών που δεν έχουν την
δύναμη για δικηγόρους και αναβολές έχουν αρχίσει. Χάνουν σπίτια,
διαμερίσματα, περιουσίες, όλα βγαίνουν στους πληστηριασμούς, και
πολλοί αυτοκτονούν διότι δεν μπορούν να θρέψουν τις οικογένειές
τους.
Οι Έλληνες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτικών, έχουν
απελπισθεί από τα καθημερινά σκάνδαλα και απλώς, σαν Έλληνες
δεν προσδοκούν πιά τίποτα από αυτούς και λένε «δεν βαριέσαι
αδελφέ» και η ζωή συνεχίζεται. Γιατί η ψυχή του Έλληνα δεν λυγίζει.
Έχει περάσει τόσα και τόσα θα αντέξει μέχρι να ξεφορτωθεί αυτό το
βρώμικο πολιτικό καθεστώς της διαφθοράς και του συμφέροντος των
πολιτικών.
Κώστας Καρατσίκης

Ανέκδοτα

Θεϊκή παρέμβαση

Ήταν ένας παπάς και πνιγόνταν
στην θάλασσα και περνάει ένα
καράβι:
- Παπά, έλα, πιάσε το σωσίβιο
να σωθείς.
- Όχι, τέκνον μου, δεν
χρειάζεται, εμένα θα με σώσει ο
Θεός, λέει ο παπάς.
Περνάει άλλο καράβι:
- Έλα, παπά, να σε σώσουμε!
Θα πνιγείς!
- Όχι, τέκνον μου, δεν
χρειάζεται, εμένα θα με σώσει ο
Θεός, λέει πάλι ο παπάς.
Περνάει τρίτο καράβι:
- Παπά, έλα να σε σώσουμε!
- Όχι, τέκνον μου, δεν
χρειάζεται, εμένα θα με σώσει ο
Θεός, λέει ξανά ο παπάς.
Με αυτά και με αυτά ο παπάς
πνίγεται, πάει στον παράδεισο
και λέει στον Θεό:
- Περίμενα να με σώσεις, και
εσύ τίποτα!
- Ρε ………κα, τρία καράβια
σου έστειλα να σε σώσουνε, και
εσύ με έγραψες!
Συμπτώσεις!
Τρεις φίλοι συζητούν σχετικά με
τις συμπτώσεις:
-Η γυναίκα μου διάβαζε την
“Ιστορία δύο πόλεων” και
γέννησε δίδυμα!
-Η δικιά μου διάβαζε τους
“Τρεις σωματοφύλακες και
γέννησε τρίδυμα!
Τότε ο τρίτος πετάγεται από
τη θέση του πανικόβλητος και
φωνάζει:
-Ωχ, πρέπει να πάω αμέσως στο
σπίτι μου! Την ώρα που έφευγα
η γυναίκα μου διάβαζε το “Ο
Αλή Μπαμπά και οι σαράντα
κλέφτες”
Δυο κολλητοί
Δυο κολλητοί είναι
αραγμένοι στην παραλία και
κουβεντιάζουν:
- Αστα!Χτες βράδυ είδα έναν
τρομερό εφιάλτη...
- Τι είδες;
- Είδα την πεθερά μου να
κολυμπάει στη θάλασσα και
απο πίσω να την κυνηγάει ένας
καρχαρίας...
- Ποπο, φρίκη...
- Φρίκη δεν θα πει τίποτα! Αφού
παραλίγο να του ξεφύγει!
Τσακωμος ζευγαριου
Ένα αντρόγυνο μαλώνει στο
αυτοκίνητο. Μετά από καυγά ο
άντρας βλέπει δύο γαϊδούρια και
λέει στη γυναίκα του:
- Συγγενείς σου είναι;
Και η γυναίκα του απαντάει:
- Ναι. Τα πεθερικά μου!
Ο μάρτυρας Βλάχος
Ένας τσοπάνης , καλείται από
το χωριό του , μάρτυρας σε μια
δίκη στη πολιτεία .
Τώρα είναι μέσα στο δικαστήριο
και του κάνουν διάφορες
ερωτήσεις :
- “ Πώς ονομάζεστε ; “
Είπε το όνομα του .
- “ Είσαστε παντρεμένος ; “
- “ Ποιος ιγώ ; “
- “ Ναι , εσείς “.
- “ Είμαι . “
- “ Με ποια ; “
- “ Ποιος ιγώ ; “
- “ Να απαντάτε κατευθείαν

παρακαλώ . “
- “ Με ποια είσαστε
παντρεμένος ; “
- “ Με μία γυναίκα ! “
- “ Βρε βλάκα , ξέρεις κανέναν
να είναι παντρεμένος με άντρα
;“
- “ Ξέρω ! “
- “ Ποιον ; “
- “ Την αδελφή μ ! “
Νερό η όχι;
Ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας
δουλεύουν στη ΝΑΣΑ
καθαρίζοντας πυραύλους.
Από τη πολύ κούρασή έχουν
τρελαθεί στη δίψα και θέλουν
κάτι να πιούν.
Βλέπουν ένα κουβά με ένα υγρό
και κατεβάζουν ο καθένας από
μισό.
Το βράδυ παίρνει τηλέφωνο ο
Γιωρίκας τον Κωστίκα.
- “Βρε Κωστίκα, ξέρεις τι ήταν
αυτό που ήπιαμε το μεσημέρι;”
- “Νερό, δεν ήταν βρε Γιωρίκα;”
- “Όχι Κωστίκα δεν ήταν νερό
αλλά προωθητικό πυραύλων.”
- “Ε! και τι έγινε δεν πάθαμε
τίποτα.”
- “Δεν πάθαμε τίποτα αλλά μην
κλάσεις, γιατί εγώ τηλεφωνώ
από Τόκιο!”

- “Εμένα η γυναίκα μου, είναι
ένας άγγελος”, λέει ο πρώτος.
- “Αρε τυχεράκια”, απαντά ο
δεύτερος. “Εμένα ζει ακόμη.”
Ο αγελαδοτρόφος
Μια μέρα μια παχιά κυρία, πήγε
στο φαρμακείο να ζυγιστεί. Την
ίδια στιγμή, ένας άλλος κύριος,
μπαίνοντας μέσα της λέει:
- “Σας κάνω 93 κιλά.”
Εκείνη, χωρίς να απαντήσει,
ανεβαίνει πάνω στη ζυγαριά
και ως θαύματος, η ζυγαριά τη
δείχνει 93 κιλά.
Η κυρία εντυπωσιασμένη του
απαντάει:
- “Μα πως το βρήκατε; Είμαι
ακριβώς 93 κιλά.”
- “Είναι η δουλειά μου ξέρετε”,
της λέει αυτός.
- “Α, είστε γιατρός.”
- “Όχι, αγελαδοτρόφος.”

Τα δώρα γενεθλίων

Ο Γιάννης

Η Μαρία και η Σοφία ήταν
γειτόνισσες και “άσπονδες
φίλες” και προσπαθούσε η μια
να βγάλει τα μάτια της άλλης.
Τα σπίτια τους ήταν το ένα
απέναντι στο άλλο.
Μια μέρα λέει η Μαρία στη
Σοφία:
- Να μου πεις πότε είναι τα
γενέθλια σου να σου κάνω δώρο
κουρτίνες.
- Και γιατί να μου κάνεις δώρο
κουρτίνες;
- Να τις βάλεις στο παράθυρο
σου, γιατί βαρέθηκα να βλέπω
τον κώλο του άντρα σου στο
παράθυρο.
- Εσύ να μου πεις πότε είναι τα
γενέθλια σου να σου κάνω δώρο
γυαλιά.
- Γιατί να μου κάνεις δώρο
γυαλιά;
- Γιατί ο κώλος που βλέπεις στο
παράθυρο δεν είναι του άντρα
μου, αλλά του άντρα σου.

Δύο φίλοι συναντιούνται:
- Το ξέρεις ότι ο Γιάννης είναι
τραυματισμένος άσχημα στο
νοσοκομείο;
- Πως είναι δυνατόν; Τον είδα
χθες βράδυ αγκαλιά με μια
πανέμορφη κοκκινομάλλα.
- Τον είδε όμως και η γυναίκα
του.....

Εξομολογήσεις
Ένας άντρας πέθαινε και η
γυναίκα του ήταν πάνω από το
κρεβάτι του και του κρατούσε
τρυφερά στο χέρι στις
τελευταίες του στιγμές. Κάποια
στιγμή αυτός ψυθιρίζει.
- Μαρία...
- Τι είναι Σωτήρη μου...
- Πρέπει να σου εξομολογηθώ
κάτι...
- Όχι! Σωτήρη μου δεν θέλω να
μου εξομολογηθείς!
- Μα είναι σημαντικό Μαρία
μου!
- Τι Σωτήρη μου;
- Να! Σε απατούσα Μαρία μου
και με την γειτόνισσα
και με την κουμπάρα μας και με
την ξαδέλφη σου την
Ευτέρπη.
- Το ξέρω Σωτήρη μου το ξέρω!
Για αυτό κι εγώ σε
δηλητηρίασα!
Ο τυχερός σύζυγος;
Συζητούν δύο παντρεμένοι:

Η ζυγαριά
Η σύζυγος στο σύζυγο:
- Κοίτα, με το να ρουφάς
την κοιλιά σου την ώρα που
ζυγίζεσαι, δεν πρόκειται να
δείξει λιγότερα κιλά η ζυγαριά!
- Το ξέρω, βρε Μαρίκα!
- Τότε γιατί τη ρουφάς;
- Για να δω τι γράφει η ζυγαριά!
Παπάς στο χωριό
Πάει μια μέρα μια π*τάνα να
εξομολογηθεί στον παπά του
χωριού της. Της λέει ο παπάς:
- Για πες μου κορίτσι μου τις
αμαρτίες σου.
- Μεγάλη η αμαρτία μου πάτερ,
να πήγα με τον άντρα της
γειτόνισσας μου...
- Δεν πειράζει τέκνο μου
συγχωρείται η αμαρτία σου.
- Έκανα όμως και μια ακόμη
αμαρτία πήγα και με τον μανάβη
του χωριού.
- Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου.
- Εεεεε, έκανα και μια άλλη
αμαρτία πήγα και με τον χασάπη
του χωριού.
Λέει τέλος πάντων στον πάτερ
με όλους όσους πήγε.
- Να όμως πάτερ η πιο μεγάλη
μου αμαρτία είναι ότι
πήγα με τον παπά του διπλανού
χωριού. Και της απαντάει ο
παπάς.
- Γιατί μωρή, το δικό σου το
χωριό παπά δεν έχει;
Υποβρύχιο με ξανθιές
Πως βυθίζεις ένα υποβρύχιο με
ξανθιές;
- Χτυπάς την πορτα και σου
ανοίγουν

10 Γνώμη
Συνάντηση Ποντίφικα με Βαρθολομαίο στο Φανάρι

Ιστορική η συνάντηση γεμάτη
συμβολισμούς και μηνύματα
ΑΘΗΝΑ 30 Νοεμβρίου 2014
Ο Πάπας κυριάρχησε έστω και

για λίγο στα Τουρκικά μέσα
ενημέρωσης κυρίως για το ισχυρό
μήνυμα κατά του πολέμου και
κάθε μορφής θρησκευτικού
φανατισμού που έδωσε κατά την
κοινή δήλωση που έκανε μαζί με
τον πρόεδρο Eρντογάν μπροστά
από το γιγαντιαίο προεδρικό μέγαρο
στη πρώτη επίσημη επίσκεψή του
στην Τουρκία,δίνοντας έμφαση
το πόσο θεμελιώδες είναι όλοι οι
πολίτες -μουσουλμάνοι, Εβραίοι και
χριστιανοί να απολαμβάνουν τα ίδια
δικαιώματα και να τηρούν τις ίδιες
υποχρεώσεις.
Παράλληλα όμως υπενθύμισε στη
διεθνή κοινότητα ότι έχει ηθική
υποχρέωση να βοηθήσει την
Τουρκία, η οποία υποδέχεται με
γενναιοδωρία πρόσφυγες από τη
Συρία και το Ιράκ.
Η κοινή εμφάνισή με το Ποντίφικα
έδωσε την ευκαιρία στον πρόεδρο
Ταγίπ Ερντογάν να καταδικάσει

τα διπλά μέτρα και σταθμά της
διεθνούς κοινότητας και να επιτεθεί
κατά της ισλαμοφοβίας και του
ρατσισμού της Δύσης, αλλά κατά
του καθεστώτος Άσαντ και της
τρομοκρατίας του ΡΚΚ, σε μια
σαφή πρόθεση να στείλει μήνυμα
για την σπουδαιότητα της Τουρκίας
ως μιας χώρας κλειδί για τις
εξελίξεις στην περιοχή.
Ο Πάπας Φραγκίσκος επισκέφθηκε
την Κωνσταντινούπολη, κύριο
σταθμό της επίσκεψής του στην
Τουρκία, προερχόμενος από την
‘Αγκυρα όπου είχε πραγματοποιήσει
μονοήμερη επίσημη επίσκεψη
υπό την ιδιότητά του ως αρχηγού
του κράτους του Βατικανού,για
να συναντήσει τον Οικουμενικό
Πατριάρχη Βαρθολομαίο,ο
οποίος τον υποδέχτηκε στο
αεροδρόμιο,συνοδευόμενος από
τους μητροπολίτες Περγάμου
Ιωάννη και Αμερικής Δημήτριο.
Ο Προκαθήμενος της Καθολικής
Εκκλησίας και η συνοδεία του
έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη

με ειδική πτήση της ALITALIA και οδηγήθηκαν στον χώρο
υποδοχής του αεροδρομίου της
Κωνσταντινούπολης, προς τον
οποίον είχε στρωθεί ειδικός
τάπητας με το γαλάζιο χρώμα του
Βατικανού.
Στη συνέχεια, ο Πάπας
κατευθύνθηκε στην παλαιά Πόλη
και τη βασιλική της Αγίας Σοφίας
καθώς και στο Μπλε Τζαμί.
Ο Πάπας Φραγκίσκος βρίσκεται
στην Κωνσταντινούπολη,
ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση

River’s Reach Pub and Liquor Store

• 320 6th Street
New Westminster, BC V3L 3A8

του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου, συνεχίζοντας την
παράδοση που έχει ξεκινήσει,
με την άρση του σχίσματος
ανάμεσα στην Ανατολική και
τη Δυτική Εκκλησία και τον
θεολογικό διάλογο που άρχισε με
τις συναντήσεις του Πατριάρχη
Αθηναγόρα και του Πάπα Παύλου
του 6ου, τη δεκαετία του ‘60.
Οι επιφυλάξεις των Τούρκων
Άρθρο στη LA REPUBBLICA

Το ταξίδι του Πάπα
Φραγκίσκου στην
Τουρκία κινδύνευσε
να ακυρωθεί, επειδή
οι Τουρκικές Αρχές
ζήτησαν να ελέγξουν
ακόμη και τις ομιλίες
που επρόκειτο να
εκφωνήσει την Τουρκία
ο Προκαθήμενος της
Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας και άργησε
να δώσει το «πράσινο
φως», προκειμένου
να μπορέσει να
μετατραπεί το ταξίδι
του Πάπα σε επίσημη
επίσκεψη, και ότι στη
συνέχεια ότι Τούρκος
διπλωμάτης μετέβη
στο Βατικανό ζητώντας
να ενημερωθεί εκ των
προτέρων ακόμη και
για τις ομιλίες που θα εκφωνήσει
ο Πάπας,για να λάβει φυσικά
«μια ευγενική, αλλά αρνητική
απάντηση».
Αυτό υποστηρίζει σε δημοσίευμά
της η Ιταλική εφημερίδα «La
Repubblica», σύμφωνα με την
οποία «η Αγία Έδρα διατηρεί
κάποιες επιφυλάξεις απέναντι
στον Ερντογάν, επιφυλάξεις
που ενισχύθηκαν από το ότι δεν
υπήρξε καμία παρέμβαση για να
προστατευθούν οι Κούδροι της
συριακής πόλης Κομπάνι».

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 2015

• Get Directions
• Phone number (604) 777-0101
O Γιώργος Πετροπαυλής και η οικογένειά του , εύχονται στους πελάτες και σε
όλη την ομογένεια ό,τι καλύτερο για όλους σας, να είστε πάντα χαρούμενοι, υγιείς
και ευτυχισμένοι.
KΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2015

Στις 14 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.

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
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

11 Γνώμη

O Σύλλογος Grecian Seniors

‘Οπως κάθε χρόνο, ο σύλλογος GRECIAN SENIORS που απαρτίζουν συνήθως γυναίκες υπερήλικες με πρόεδρο
την κα Νιόβη Στεργίου και το δυναμικό της Διοικητικό Συμβούλιο κρατούν γερά τον σύλλογο για πολλά χρόνια
τώρα με μεγάλη ενεργητικότητα.
Είναι ο μόνος σύλλογος που τα μέλη κάθε έβδομάδα συγκεντρώνονται και παίζουν «ΜΠΙΓΚΟ», πίνουν το τσάη
και το καφεδάκι τους, περνώντας ευχάριστες ώρες μακρυά από το σπίτι, τα εγγόνια και τις τόσες άλλες δουλειές
που έχουν στο σπίτι. Ξεκουράζονται, παίζουν γελούν, περνούν ευχάριστα.
Επίσης γιορτάζουν τις εορτές, τα γεννέθλια μελών και τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, ο σύλλογος
διοργανώνει το ετήσιο Χριστουγεννιάτικο γεύμα, το οποίο έχει μεγάλη επιτυχία με προσέλευση εκτός των μελών
και άλλων κυριών της παροικίας που ξεπερνούν τα εκατό άτομα.
Το φετινό Χριστουγεννιάτιο γιορτινό γεύμα, έγινε το μεσημέρι Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014 πάλι στο εστιατόριο
«ΚΙΡΚΙΣ» στη Δυτική Μπρόντγουεη, με μεγάλη επιτυχία. Στο γεύμα παρευρέθηκαν και οι Πρωτοπρεσβύτεροι
«συνταξιούχοι» ιερείς μας π. Δορώθεος Τρυφωνόπουλος, π. Δημήτριος Παρτσάφας με την Πρεσβυτέρα, η κα Έφη
Καραπιδάκη αντιπροσωπεύοντας την Ελληνική Κοινότητα Βανκούβερ, και η αδελφή της Θάλια, που βρίσκεται
στην πόλη μας ως επισκέπτρια.
Η Πρόεδρος κα Νιόβη Στεργίου ευχαρίστησε τα μέλη και τις κυρίες που παρευρίσκονται κάθε χρόνο μαζί τους,
τους ευχήθηκε χαρούμενες γιορτές και στη συνέχεια αναφέρθηκε στους ιερείς που πάντα είναι κοντά τους.
Ευχαρίστησε τον π. Δωρ. Τρυφωνόπουλο και εξύμνησε το έργο του π. Δημ. Παρτσάφα που βγήκε στη σύνταξη,
τον ευχαρίστησε κι αυτόν και την Πρεσβυτέρα Ειρήνη, ευχόμενη καλές γιορτές.
Κώστας Καρατσίκης

AHEPA GOLDEN WEST
DISTRICT #26
108-4500 Arbutus Street, Vancouver B.C. V6J 4A2

O Επαρχιακός Κυβερνήτης και οι αξιωματούχοι της Οργάνωσης
ΑΧΕΠΑ της Βρετανικής Κολομβίας, εύχονται στα μέλη,
στις οικογένειές τους, στους υποστηριχτές της οργάνωσης
και σε όλη την ομογένεια.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2015 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ,
ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
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Remarks by Thomas S. Saras, President and CEO
of the National Ethnic Press and Media Council of
Canada, at the introduction of the Awards ceremony
at the L. Governor’s Suite, “Music Room”, at Queen’s
Park, Toronto. On

Από αριστερά στη φωτογραφία
διακρίνονται:

O κ. Πήτερ Γαλιάτσος,
ο καθηγητής κ. Γεώργιος

(Cont. From Page 3)
origins we stand before the world
as one people united in a common
determination. To uphold the ideal
of human society, which would substitute freedom against despotism
and promoting brotherhood in the
government of the world.
As our government is based on
the belief that people from different cultures and traditions can live
together and also can be united,
strong and free. This is a principal
of the modern world, which our
nation exemplifies in the motion that
civilized men need no restraint but
that imposed by themselves against
abuse of freedom.
We are advocating as we try to teach
our communities that we should
embrace our diversity, as this is the
only way that people will avoid to
do any harm to one another, in order
to be considered a truly civilized
society, and this is the reason of
today’s special recognition of both
chiefs of the police forces of this
great and most multicultural cities of
the world, as in fact, they embraced
and exercise mainly as their daily
policy.
Freedom of expression and freedom
of information are important pillars
of a successful democracy and those
are principals that are of the outmost
importance to the National Ethnic
Press and Media Council of Canada.
The unity of our country is another
basic element of our chapter.
As we are leaving in a democratic
society, our instrument is honor and
friendship, our goal as organization
is to ensure increase of understanding of each other. Our basis is
confidence to each other.
These are the basic elements we
are using to safeguard our rights
and our liberties, as all together we
are building our common culture
and civilization. In the pursuit of
these principles, our editors, writers
and publishers are working hard to
spread knowledge of the world’s
events and to inform their audience

of the Canadian political and social
systems, in their neighborhood, as
well as in every corner of planet, to
new and old citizens of Canada and
the world about Canada.
Today we salute their contributions
and recognize their struggles for human rights, for equal opportunities,
for peace and understanding among
the Canadians and the world and
for social justice and respect for all
humanity.
With their outstanding efforts
we managed to bring change and
progress in our society, in order to
prevent any form of oppression,
injustice or hatred, which is a virus
designed to attack on our peaceloving Canadian society.
Today, we are recognizing also,
members of different ethnic communities for their success and their
efforts to make a difference in the
lives of all Canadians.
They came to this great country of
ours seeking positive contributions
to our society. This is something
they achieved and we recognize
their distinguished contributions.
By our recognition this evening’s
recipients we acknowledge our appreciation for what they have done
so far for our communities and at
the same time we wish them luck
and encourage them to continue
these wonderful efforts in the future.

Γκέκας και ο κ. Κώστας
Καρατσίκης
στις Lieutenant Governor’s
Suite , αναμένοντας
την απονομή των βραβείων
του National Ethnic Press and
Media Council of Canada
Δεξιά στη φωτογραφία
διακρίνονται:
ο καθηγητής
Δρ. Γεώργιος Γκέκας, με
την σύζυγό του και τον
γιό του, στην δεξίωση που
έγινε στην απονομή
των βραβείων.
Κάτω: Στη φωτογραφία
διακρίνονται από αριστερά:
O κ. Γιάννης Σάρας από την
εφημερίδα “Πατρίδες”, ο κ.
Πήτερ Γαλιάτσος, Electronic
Web Media, και ο καθηγητής
Δρ. Γεώργιος Γκέκας με την
οικογένειά του σε Ελληνικό
καφενείο στην Danforth.

Finally, we want to express our
gratitude to all participants in today’s ceremony, as they contributed
the most to the success of this event
with their presence.
In final note our gratitude to the
members of the awards committee and the chair Dr. Mohammad
Tajdolati, for their hard and difficult
decisions.
We earnestly hope that our organization n will forge ahead to greater
accomplishments and achieve the
most by working together and using
our collective influence.
Thank you again for being here and
allow me to extend our congratulations to all today’s honorees.

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

13 Γνώμη

ΓΝΩΡΙΣΑ ΤΟΝ κ.ΘΩΜΑ ΣΑΡΑ ΑΠΟ
ΚΟΝΤΑ ΕΝΑΝ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΙΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΜΕ

Άνω: O Θωμάς Σάρας στο γραφείο του μπροστά σε μιά
στίβα χαρτιά, λίγο πριν φύγει κοιτάζει να είναι σίγουρος ότι
όλα είναι έτοιμα για την τελετή απονομής βραβείων.
Ο Θωμάς Σ. Σάρας, είναι
Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του National Ethnic
Press Media Council of Canada,
και εκδότης της Ελληνικής
εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΔΕΣ»
παρακολουθώντας την
αύξηση των εφημερίδων των
Εθνικοτήτων του Καναδά να
εξελίσσονται πάνω από 50
χρόνια σαν επιχειρήσεις, σαν
δημοσιογράφος διαπιστώνει
το ενδιαφέρον των πολιτικών
για την απόκτηση ψήφων
των μειονοτήτων, βλέπει ότι
για να γίνουν αλλαγές στα
αιτήματα των μεταναστών μέσα
στην κοινωνία χρειάζονταν να
οργανωθούν όλες οι εφημερίδες
των εθνοτήτων. Μετά από
πολλές ώρες, ημέρες και
μήνες εργασίας κατάφερε και
οργάνωσε το National Ethnic
Press Media Council of Canada, που αντιπροσωπεύει 750
εφημερίδες και ηλεκρονικά μέσα
ενημέρωσης στον Καναδά. Για
τους πολιτικούς μιλάμε ότι η
οργάνωση αυτή αντιστοιχεί σε
ψηφοφόρους στο ποσό των 7
και περισσοτέρων εκατομμυρίων
ψήφων.
Δυστυχώς αυτόν τον άνθρωπο
που κατάφερε και ένωσε 750
εφημερίδες, Τηλεοράσεις

και Ραδιόφωνα διαφόρων
εθνικότητων, συνάδελφοι
εκδότες ελληνικών εφημερίδων
στον Ανατολικό Καναδά
τον κηλιδώνων σαν εκδότη
της ελληνικής εφημερίδας
«ΠΑΤΡΙΔΕΣ» ότι προπαγαντίζει
ενάντια της πατρίδας του. Η
ελευθερία του λόγου για την
οποίαν πάλεψε ο κ. Θωμάς
Σάρας, δεν θα ήταν δυνατόν να
πάψει να την εκφράζεται.
Έγώ απομακρυσμένος στο
Βανκούβερ δεν είχα γνωρίσει
τον κ. Θωμά Σάβα μέχρι πέρυσι,
που αποφασίσαμε να γίνει και
η ‘ΓΝΩΜΗ» μέλος του the
National Ethnic Press Media
Council of Canada. Πήγα πέρυσι
και με μεγάλο ενδιαφέρον
διαπίστωσα την πολιτική
αναγνώριση από την Κυβέρνηση
Καναδά και την εσωτερική
δύναμη του κ. Θωμά Σάρα και
τον αγώνα που κάνει όχι μόνο να
υποστηρίξει το National Ethnic
Press Media Council of Canada,
αλλά και να μορφώσει τους
εκδότες και δημοσιογράφους
των εθνικοτήτων, διοργανώντας
σεμινάρια σε κολέγια,
αποσπώντας οικονομική
υποστήριξει κυβερνητικών
προγραμμάτων, όπου διδάσκουν

καθηγητές πεπειραμένει για την
επιμόρφωση και την οικονομική
ανάπτυξή των εκδοτών και
δημοσιογράφων.
Φέτος είχα την ευκαιρία να
ανταμώσω και να γνωρίσω
πολύ περισσότερο τον κ. Θωμά
Σάρα, επί της ευκαιρίας των
απονομών βραβείων, στα οποία
ήταν και το όνομά μου. Γνώρισα
από κοντά έναν απλό αλλά
πολύ αφοσιωμένο και υπεύθυνο
άτομο σαν Πρόεδρος αυτής
της μεγάλης οργάνωσης. Με
κάλεσε στο γραφείο του που
είναι μέσα στο υπέροχο κτήριο
του Δημαρχείου Τορόντο στο
Κέντρο του Τορόντο, που
βρίσκεται δίπλα στο γραφείο
των δημοσιογράφων Press
Gallery. Παρ΄όλη την πίεση
εργασιών που είχε να κάνει
εκείνη την ημέρα, αφιέρωσε
λίγο από το χρόνο του να μου
κάνει μια μικρή περιήγηση
του Δημαρχείο, δείχνοντας
τα γραφεία Δημάρχου,
Αντιδημάρχου, συμβούλων και
τις αίθουσες συνεδριάσεων,
όπως και την αίθουσα που
συνεδριάζει το Δ.Σ του National
Ethnic Press Media Council of
Canada.
Καθώς ο κ. Σάρας μου έδειχνε
το Δημαρχείο οι άντρες τις
ασφάλειες που μας βλέπανε με
χαμόγελα τον χαιρετούσαν με το
όνομά του, τό ίδιο έγινε και στο
Κοινοβούλιο που πήγαμε παρέα
για την απονομή των επάθλων.
Μου έκανε εντύπωση για την
τόση γνωριμία του με τους
άνδρες της ασφάλειας, και τον
ρώτησα. Γυρίζοντας ο κ. Σάβας
με ένα ήφος φιλικό μου λέει:
« κ. Καρατσίκη, εδώ μπαινοβγαίνω 50 χρόνια με γνωρίζουν
όλοι είμαι ο παλαιότερος
δημοσιογράφος».
Στο γραφείο του, πρωή – πρωή
μπροστά σε μια στοίβα χαρτιών,
ακούει τα μηνύματά του,
κατόπιν ανοίγει το κομπιούτερ
και διαβάζει το ηλεκτρονικό
του ταχυδρομείου. Σταματά για
λίγο, με ρωτά εάν θέλω κάτι,
και παίρνει τηλέφωνο στο σπίτι
να ρωτήσει τον γιό του πώς
είναι η σύζυγός του, η οποία
δεν αισθανότανε καλά και είναι
(Συνέχεια στη σελίδα 18)

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

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

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

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ
ΕΤΟΣ 2015
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

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

14 Γνώμη

ΑLPHA NEON
sign consulting ltd

Innovative sign and graphic solutions
Phone:604-593-3044 Fax:604-593-0902 Cell:604-841-8241

Tony Ziskos
General Manager
tony@alphaneon.com

O Αντώνης Ζήσκος, η οικογένειά του και η εταιρεία
Alpha Neon, εύχονται στους πελάτες, φίλους και
σε όλη την Ελληνική Παροικία χρόνια πολλά

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2015

#308 13060 80 Avenue, Surrey, BC. V3W 3B2

www.alphaneon.com

O Πήτερ Βοριάς εύχεται στους φίλους και σε όλη την Ελληνική Παροικία για τις γιορτές
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2015

15 Γνώμη

Η “ΓΝΩΜΗ” ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΜΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΘΥΣΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΝΑΔΑ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΝΑ
ΦΕΡΕΙ ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ Σ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
Οι Εκδότες

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 41 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 2015

16 Γνώμη

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

LUNCEON OF PHILOPTOCHOS
LADIES OF ST.GEORGE’S

Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Παρτσάφας,
ο ιερέας π. Κωνσταντίνου Οικονόμου, η Πρόεδρος
και το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας του
Αγίου Γεωργίου, εύχονται
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2015

Ευχαριστούμε θερμά όλους που υποστηρίζουν το έργο της Φιλοπτώχου του
Αγίου Γεωργίου διότι βοηθάμε αυτούς που έχουν ανάγκη.
We thank you everyone for your support because of it St. George’s Philoptochos is able to support those in need.

Αριστερά:
H Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας του Βανκούβερ, την
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 που

Father Dimitri Partsafas was honoured at the St. George’s Philoptochos Luncheon on Saturday, November 8. A plaque was presented, thanking him for his 40 years of dedication, commitment
and support to the Philoptochos Ladies of St. George’s.
Thank-you everyone for your support, because your support allows us to support those in need.

ήταν και η τελευταία ημέρα
των καθηκόντων
του Πρωτοπρεσβύτερου
π. Δημητρίου Παρτσάφα,
λόγω συνταξιοδότησής του,
πρόσφερε εκ μέρους
της Κοινότητας ένα βιβλίο

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΟΥΡΕΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

με φωτογραφίες και ευχές
των ομογενών.
Φώτο: Νίκος Στρατηδάκης

Δεξιά:Ο π. Δημήτριος
Παρτσάφας δίνει την
Θεία Κοινωνία στην
μικρή Σοφία κόρη
της Βικτόριας και
του Δικηγόρου Πήτερ
Κλέτα, Κυριακή 30
Νοεμβρίου 2014, που
είναι η τελευταία
του λειτουργία ως
εν ενεργεία ιερέας
της Ελληνικής
Κοινότητας
Βανκούβερ, λόγω
συνταξιοδότησής του.

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

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
2015, να είναι γεμάτο υγεία, χαρά και
ευτυχία για όλες τις οικογένειες.

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

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΚΑΙ

ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ,

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ

ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΧΡΟΝΟΣ 2015

17 Γνώμη

4th annual Olive Me All of You Gala
By Teri Charuhas
On Saturday November 15th the 4th annual Olive Me All of You
Gala took place at the Hellenic Community of Vancouver with
great success! This Greek fall harvest themed fundraising dinner/
dance directly benefits
the HCV Greek School.
Income from the gala
helps with expenses such
as: new cabinets, whiteboards, class photos,
a new library, school
T-shirts, field trips, and in
the past has helped with
new computers for some
classrooms, updating wifi, outfitting the preschool,
purchasing reading books,
supplies etc.
In addition to funding
school needs, this gala is
first and foremost a community building event. Any family, regardless if they were involved
with the school or not, were welcome and encouraged to attend,
including relatives, friends, grandparents and dignitaries from both
the West and East Vancouver Greek Communities. This year we
had almost 250 guests, with 100 being children!

Gala organizers:Teri Charuhas, Nora Iliakis, Jaime Matheos, Nitsa Panago

There was a delicious buffet offered, as well as dancing and entertainment for the kids, not to mention a massive assortment of
prizes that were won. A big THANK YOU to all the sponsors who
donated the prizes & table decor!! Another big thank you to all the
volunteers that make this event possible!

Greek School Committee members: Daisy Frangolias, Georgia Aliphtiras, Dora Papoutsakis,
Denise Georgiopoulos, Voula Zerbinos-Siddiqui

Reflections on the life and
writings of Nikos Kazantzakis event
By Vangelis Catevatis
Reflections on the life and writings of Nikos Kazantzakis was
presented as scheduled on 26th
of November 2014, successfully, at the Hellenic Community
Centre in Vancouver.
Wonderful event, congratulations !!!

From left to right: Georgios Giannakis Maritime Attache of the Consulate of Greece in Vancouver, Effie Karapidakis, President of Cretan Cultural Association of BC, Dr. Eirini Kotsovili, Specialist in Greek Literature and
Culture at the SNF Centre for Hellenic Studies, Ilias Kremmydas, Consulate General of Greece in Vancouver,
and Effie Kerasiotis, President of the Hellenic Community of Vancouver.

18 Γνώμη

Information Bulletin: Chief Election
Officer declares candidates elected
(Contin. From page 2)

nications systems that are beyond economical repair or no longer meet operational
requirements.
$17,000,000
Total $95,700,000
If this question receives the assent of the electors, Council has the power, without
further assent of the electors, to pass by-laws, as and when Council considers appropriate, to borrow money for the projects described up to $95,700,000.
Response
Votes
YES 118,287, NO 44,088
3. COMMUNITY AND CIVIC FACILITIES
This question seeks authority to borrow funds to be used in carrying out the basic
capital works program with respect to Community and Civic Facilities.

ΓΝΩΡΙΣΑ ΤΟΝ κ.ΘΩΜΑ ΣΑΡΑ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ
ΕΝΑΝ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ
ΤΙΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΜΕ
(Συνέχεια από σελίδα 10)
φιλάσθενη. Βλέπει την ώρα
μου λέει πάνε για γεύμα στην
καφετήρια του Δημαρχείου,
και εδώ διαπίστωσα πάλι την
αγάπη που του έχουν όλοι οι
εργαζόμενοι στο περιβάλλον του
Δημαρχείου, γειά σας κ. Σάρα, τί
κάνετε κ. Σάρα, τι θα πάρετε κ.

γραφείο του και το μεσημέρι
πήγαμε στο Εμπορικό Κέντρο
του Eaton’s, όπου με κέρασε
πάλι το γεύμα, γιατί σε λίγες
ώρες θα επέστρεφα στο
Βανκούβερ. Αυτός πήρε έναν
καφέ, να μου κάνει παρέα και
σ’ ένα τραπεζάκι σαν δυο παλοί

Are you in favour of Council having the authority, without further assent of the electors, to pass by-laws between January 1, 2015 and December 31, 2018 to borrow an
aggregate $81,100,000 for the following purposes?
A. Community Facilities
To provide for major maintenance, upgrading or replacement of existing community
facilities, such as libraries, cultural facilities, affordable housing, social facilities and
childcare centres, that are beyond economical repair or no longer meet operational
requirements, and provision of new community facilities to serve Vancouver’s growing population.
$59,750,000
B. Civic Facilities and Infrastructure
To provide for major maintenance, upgrading or replacement of existing civic facilities and infrastructure, such as information technology systems, civic offices and
maintenance yards, that are beyond economical repair or no longer meet operational
requirements.
$21,350,000
Total $81,100,000
If this question receives the assent of the electors, Council has the power, without
further assent of the electors, to pass by-laws, as and when Council considers appropriate, to borrow money for the projects described up to $81,100,000.
Response
Votes
YES 110,378, NO 51,628

Σάρα, τον γνωρίζουν όλοι.

The official election results are also on file until December 19, 2014 at the City’s
Election Office at 450 W. Broadway during regular office hours.

3183 West Broadway
Vancouver, B.C. V6K 2H2

Tel: 604-731-0033

O Ιδιοκτήτης του κουρείου Nick’s Barber Shop, εύχεται στους
πελάτες, φίλους και σε όλη την Ελληνική Παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2015

Τελειώνοντας το γεύμα, βγήκαμε
έξω από το Δημαρχείο σε μια
γωνιά της πλατείας ετοιμάζανε
το πελώριο Χριστουγεννιάτιο
δένδρο, απέναντι είναι το
μεγάλο Εμπορικό Κέντρο του
Eaton’s, αυτό όπως μου είπε ο
κ. Σάρας είναι το μεγαλύτερο
Εμπορικό Κέντρο, ανοιχτό
όλες τις ημέρες και τις εορτές
όλο το χρόνο, κλείνει μόνο
τα μεσάνυχτα και το πρωή
ξανανοίγει. Μπήκαμε για λίγο
μέσα και σαν εορτινές ημέρες
το στολίζανε χριστουγεννιάτικα
ενώ πλήθος ανθρώπων μικρών
και μεγάλων κατέκλύζε
τις ηλεκτρικές σκάλες και
διαδρόμους. Πέρασε η ώρα
βγήκαμε έξω ήταν παγωνιά 14
Νοεμβρίου 2014, ο κ. Σάρας
πήγε πάλι στο γραφείο και εγώ
στο ξενοδοχείο να πάρω το
παλτό μου και θα αναταμώναμε
πάλι στο γραφείο του σε μια
ώρα για να πάμε για την τελετή.
Την άλλη ημέρα ανταμώσαμε
και πάλι με τον κ. Σάρα στο

φίλοι μου διηγήθηκε λίγο για
την ιστορία του. Τα δύσκολα
μαθητικά του χρόνια, τους
αγώνες του σαν φοιτητής στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης όπου αρίστευσε
στη Νομική, για την δημοκρατία
και ελευθερία. Τελικά ήρθε
στον Καναδά και δημιούργησε

οικογένεια και πάλι σαν
μαχητής της ελευθερίας του
λόγου και των ανθρώπινων
δικαιωμάτων ασχολήθηκε με
την δημοσιογραφία εκδίδοντας
την Ελληνική εφημερίδα
«ΠΑΤΡΙΔΕΣ», και στην
συνέχεια έκανε αγώνα και
δημιούργησε το National Ethnic
Press Media Council of Canada.
Αποχαιρετίζοντας τον κ. Θωμά
Σάρα για να επιστρέψω στο
Βανκούβερ, σκεπτόμουνα
το πόσο όλοι οι Έλληνες του
Καναδά, θα είχαμε μεγάλυτερη
πολιτική δύναμη αν όλες
οι ελληνικές Εφημερίδες,
Τηλεοράσεις και Ραδιόφωνα
είμασταν ενωμένοι και όχι
κομματιασμένοι, όπως είμαστε
σήμερα. Αν είχαμε ομόνοια,
αγάπη και συνεργασία, ο
Ελληνισμός του Καναδά
θα μπορούσε να είχε την
μεγαλύτερη σε κυκλοφορία
εφημερίδα που αυτό θα
βοηθούσε πάρα πολύ την
πολιτική μας δύναμη σαν
μειονότητα.
Μια χρονιά στο Συνέδριο του
Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ),
είχα προτείνει σε συναδέλφυς,
να βγάζαμε στον Καναδά μια
ελληνική εφημερίδα όλοι
μαζί να κυκλοφορεί σ΄όλο τον
Καναδά, με περιεχόμενα από
όλες τις πόλεις, Μοντρεάλ,
Τορόντο, Βανκούβερ κλπ. Αλλά
«πέρα βρέχει» που λέμε. Ας
μείνει το όνειρο...!
Κώστας Καρατσίκης

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

Χαρούμενα και Ευτυχισμένα
Χριστούγεννα
και
Ο καινούργιος χρόνος 2015 να φέρει
υγεία, αγάπη, πρόοδο και ειρήνη
σ’ όλο το κόσμο
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Η κορυφαία αντιδικτατορική
εκδήλωση η εξέγερση
του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο
του 1973 πριν 41 χρόνια
Ειρηνική η πορεία-Στα Εξάρχεια η ένταση
πετροπόλεμο με τις δυνάμεις της
ΕΛΑΣ.

Ήταν η κορυφαία
αντιδικτατορική εκδήλωση
το Νοέμβριο του 1973 που
ουσιαστικά προανήγγειλε
την πτώση της Χούντας των
Συνταγματαρχών,η οποία από
τις 21 Απριλίου 1967 είχε
επιβάλλει καθεστώς στυγνής
Δικτατορίας στη χώρα.
Δύο εικόνες χαρακτήρισαν
την επέτειο 41 χρόνια από την
εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων υπήρξαν
και κάτοικοι των Εξαρχείων
που από τα μπαλκόνια τους
εκτόξευσαν γλάστρες και άλλα
αντικείμενα εναντίον των ΜΑΤ.
Η απάντηση της αστυνομίας
ήταν δυναμική με αρκετές
διμοιρίες των ΜΑΤ και

Αττικής.
Κατά τη διάρκεια της πορεία
η μοναδική στιγμή ένταση
σημειώθηκε όταν δυνάμεις
των ΜΑΤ που ακολουθούσαν
από πολύ μικρή απόσταση το
μπλοκ των αντεξουσιαστών
είχαν φραστικές αντεγκλήσεις
μαζί τους με αποτέλεσμα
να σημειωθούν συμπλοκές
που οδήγησαν στη χρήση
δακρυγόνων από τις
αστυνομικές δυνάμεις κόβωντας
στα δύο την πορεία.
Επεισόδια σε Πάτρα, Βόλο,
Θεσσαλονίκη
Την ίδια στιγμή από ένταση και
επεισόδια χαρακτηρίστηκαν οι
πορείς για το πολυτεχνείο σε
Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.
Στην αχαϊκή πρωτεύουσα
σημειώθηκαν μικρής έκτασης
επεισόδια όταν άτομα που
φορούσαν κουκούλες και κράνη,
εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ
κατά του δικαστικού μεγάρου
της Πάτρας. Διμοιρίες των ΜΑΤ
απάντησαν με περιορισμένη
χρήση χημικών, ενώ στην
συνέχεια τέσσερα άτομα
προσήχθησαν στην Ασφάλεια.
Στη Θεσσαλονίκη τα επεισόδια
σημειώθηκαν μετά την
ολοκλήρωση της πορείας όταν
νεαροί βγήκαν από τους χώρους
του ΑΠΘ και άρχισαν να πετούν
αντικείμενα στη Εμπορική
Πύλη της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης.

Από τη μια η πορεία
ολοκληρώθηκε ειρηνικά χωρίς
ιδιαίτερα επεισόδια και από την
άλλη επικράτησε ένταση στα
Εξάρχεια μετά την πορεία με
συγκρούσεις αστυνομικών με
νεαρούς στην πλατεία και στους
δρόμους γύρω από αυτήν.
Ο απολογισμός από τα επεισόδια
αυτά που κράτησαν αρκετές
ώρες είναι 73 προσαγωγές, δέκα
συλλήψεις και πέντε τραυματίες
αστυνομικοί.
Ενω οι περισσότεροι, σύμφωνα
με την εκτίμηση της αστυνομίας,
από 25.000 διαδηλωτές που
βρέθηκαν στους δρόμους της
Αθήνας για να τιμήσουν όσα
συνέβησαν στις 17 Νοεμβρίου
1973 πραγματοποίησαν μια
ειρηνική πορεία, δεν συνέβη
το ίδιο και με τα μερικές
εκατοντάδες άτομα που
βρέθηκαν στη συνέχεια στα
Εξάρχεια βάζοντας φωτιές
σε κάδους και ξεκινώντας

άνδρες της ομάδας ΔΕΛΤΑ να
σαρώνουν τους δρόμους των
Εξαρχείων και να προχωρούν σε
χρήση χημικών και βομβίδων
κρότου-λάμψης.
Ωστόσο δεν έλειψαν και
τα «παρατράγουδα» καθώς
πληροφορίες αναφέρουν
ότι τραυματίστηκαν από
αστυνομικούς ελαφρά δύο
δημοσιογράφοι και ειδικότερα
μια γυναίκα φωτορεπόρτερ
της ιστοσελίδας VICE και
ένας δημοσιογράφος ο οποίος,
επίσης, εργάζεται για το VICE.
Με αφορμή τις πληροφορίες
αυτές η Ελληνική Αστυνομία
διέταξε τη διαδικασία
διοικητικής έρευνας για
τον τραυματισμό των
δημοσιογράφων. Μάλιστα
το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας ανακοίνωσε
πως παράλληλα διενεργείται
προανάκριση για το συμβάν
από τη Διεύθυνση Ασφάλειας

GREEK SENIOR CITIZENS
SOCIETY Β.C.
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

Όπως έγινε γνωστό από την
Αστυνομία, κατά τη διάρκεια
των συλλαλητηρίων για την
επέτειο του Πολυτεχνείου,
έγινε μια σύλληψη και
εφτά προσαγωγές με τους
προσαχθέντες, τελικά, να
αφήνονται ελεύθεροι.
Ένταση καταγράφηκε
και κατά τη διάρκεια της
πορείας όταν οι διαδηλωτές
μπλοκάρισαν για λίγη ώρα
τις αστυνομικές δυνάμεις
που είχαν περικυκλώσει την
πορεία ζητώντας τους να
απομακρυνθούν.
Στο Βόλο, τέλος, σύμφωνα με το
e-volos τα επεισόδια ξεκίνησαν
από ομάδα διαδηλωτών στο
Θόλο του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και προκάλεσαν
μικροζημιές σε υποκαταστήματα
τραπεζών και έστησαν
οδοφράγματα.
Ακολούθησε η επέμβαση
των ΜΑΤ, πετροπόλεμος,
χειροβομβίδες κρότου λάμψης

και σταδιακή εκτόνωση της
κατάστασης, όταν οι διαδηλωτές
κατέληξαν στο Θόλο του
Πανεπιστημίου, απ’ όπου
ξεκίνησαν νωρίτερα και πριν
διαχωριστούν από το κύριο
σώμα της πορείας.
Το χρονικό της εξέγερσης
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε
στις 14 Φεβρουαρίου 1973,όταν
ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές της
Αθήνας και συγκεντρώθηκαν
στο Πολυτεχνείο.
Ζητούσαν την κατάργηση του
Ν.1347, οποίος προέβλεπε την
υποχρεωτική στράτευση όσων
ανέπτυσσαν συνδικαλιστική
δράση κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους.
Η αστυνομία,παραβιάζοντας το
πανεπιστημιακό άσυλο,εισήλθε
στο χώρο του ιδρύματος,
συνέλαβε 11 φοιτητές και τους
παρέπεμψε σε δίκη με την
κατηγορία της «περιύβρισης
αρχής».
Οι 8 καταδικάστηκαν σε
διάφορες ποινές, ενώ περίπου
100 άλλοι αναγκάστηκαν να
διακόψουν τις σπουδές τους
και να ντυθούν στο χακί.
Επτά ημέρες μετά τα πρώτα

γεγονότα του Πολυτεχνείου,
στις 21 Φεβρουαρίου οι
φοιτητές κατέλαβαν το κτίριο
της Νομικής σχολής στην
Αθήνα,προβάλλοντας τα
συνθήματα «Δημοκρατία»,
«Κάτω η Χούντα» και «Ζήτω η
Ελευθερία».
Η αστυνομία επενέβη και
πάλι για να καταστείλει
την εξέγερση, αλλά η βίαιη
εκδίωξη των φοιτητών
από το κτίριο της Νομικής
ενίσχυσε ακόμη περισσότερο
την αγωνιστικότητά τους. Η
εξέγερση που ξεκίνησε στις 14
Νοεμβρίου του 1973 επρόκειτο
να αποτελέσει την κορύφωση
των αντιδικτατορικών
εκδηλώσεων.
Το πρωί εκείνης της ημέρας οι
φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο
προαύλιο του Πολυτεχνείου
και αποφάσισαν την κήρυξη
αποχής από τα μαθήματα, με
αίτημα να γίνουν εκλογές για
τους φοιτητικούς συλλόγους
τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους
και όχι στα τέλη του επόμενου
χρόνου, όπως είχε ανακοινώσει
το καθεστώς. Ακολούθησαν
συνελεύσεις φοιτητών στην

(Συνέχεια στη σελίδα 23)
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ΟΛΑ ΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ENΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε9
Γράφει η Αναστασία Χρ.Μήλιου Δικηγόρος Παρ’Εφέταις*
Η προθεσμία για την υποβολή νέου Ε9
παρατείνεται μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου
2014. Μετά τη διόρθωση των εσφαλμένων
ή ελλειπών στοιχείων, η εκκαθάριση του
φόρου θα γίνεται αυτόματα και τυχόν
επιπλέον φόρος θα συμψιφιστεί στις
επόμενες 4 δόσεις. Αν η επιστροφή φόρου
είναι άνω των 300 ευρώ,
4. Για βοηθητικούς χώρους που έχουν
έκπτωση 90% στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ
σε σχέση με τους κύρους χώρους.

ο φορολογούμενος θα κληθεί να
προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ τα
δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν
τον
λόγο
της
υποβολής
της
συμπληρωματικής δήλωσης.
Τα 8 βασικά σημεία του Ε9 που πρέπει
να προσέξουν όλοι είναι:
1. Για ημιτελές ακίνητο μη αποπερατωμένο,
μη ηλεκτροδοτούμενο ή ηλεκτροδοτούμενο με
εργοταξιακό ρεύμα και κενό, συμπληρώνονται
αθροιστικά οι ενδείξεις:
-Στη στήλη 10 του Πίνακα 1 ο κωδικός 99
«ημιτελές κτίσμα».
- Στη στήλη 30 του Πίνακα 1 η ένδειξη ΟΧΙ
«μη ηλεκτροδοτούμενο» ή, αν αναγραφεί η
ένδειξη ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο αριθμός της
εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Στη στήλη 32 του Πίνακα 1 ο κωδικός 8
«κενό κτίσμα».
Δεν συμπληρώνεται η στήλη 32 αν πρόκειται
για κτίσμα που έχει μεν αποπερατωθεί αλλά
αναγράφεται ως ημιτελές γιατί έχει μερική
έλλειψη στέγης ή έχει υποστεί ουσιώδεις
βλάβες που το καθιστούν μη κατοικήσιμο.
2. Για κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο
που παρέχει έκπτωση 20%.
Αφορά ακίνητα κενά και χωρίς ρεύμα καθ’
όλη τη διάρκεια του 2013. Συμπληρώνονται
αθροιστικά οι ενδείξεις:
- Στη στήλη 32 του πίνακα 1 ο κωδικός 8
«κενό κτίσμα».
-Στη στήλη 30 του πίνακα 1 η ένδειξη
«ΝΑΙ», ότι είναι δηλαδή ηλεκτροδοτούμενο,
αφού ηλεκτροδοτούμενο θεωρείται κάθε
ακίνητο στο οποίο υπάρχει παροχή ρεύματος
(μετρητής ρεύματος) ανεξάρτητα αν η
ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί.
- Στη στήλη 31 του πίνακα 1 ο αριθμός
παροχής ρεύματος.
3. Για όροφο κατοικίας που ανεβάζει τον
συντελεστή του φόρου.
Αν ιδιοκτήτης διαμερίσματος στον 1ο
όροφο δεν συμπλήρωσε καθόλου τη στήλη
11, τότε κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ
υπολογίζεται ότι διαμένει στον 6ο όροφο
και έτσι αυξάνεται ο συντελεστής στο 1,03
αντί 1 που ειναι το σωστό. Για να διορθωθεί
το λάθος πρέπει να γραφτεί στη στήλη 11 ο
σωστός κωδικός.
Οι κωδικοί είναι Υ για υπόγειο, Ο για ισόγειο,
1 για πρώτο όροφο, 2 για δεύτερο κ.ο.κ. Για
μεζονέτες αναγράφεται ο υψηλότερος όροφος.
Αν δηλαδή πρόκειται για μεζονέτα τρίτου και
τέταρτου ορόφου, πρέπει να συμπληρωθεί ο
αριθμός 4.

Η επιφανεια των βοηθητικών χώρων
αναγράφεται στη στήλη 13 του πίνακα 1.
Οι θέσεις στάθμευσης δηλώνονται με τον
κωδικό 6 στη στήλη 9 του πίνακα 1 εφόσον
ειναι δηλωμένες στην σύσταση ή στην αδεια
οικοδομής σας οριζόντιες ιδιοκτησίες. Αν δεν
προκύπτει η επιφάνεια της θέσης στάθμευσης
από την οικοδομική άδεια ή τον τίτλο αυτής, η
επιφάνεια θεωρείται ότι είναι 20 τ.μ., εκτός αν
η πραγματική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη.
Οι βοηθητικοί χώροι-θέσεις στάθμευσης
που δεν είναι αυτοτελείς οριζόντιες
ιδιοκτησίες, βρίσκονται στους κοινόχρηστους
ή κοινόκτητους χώρους πολυκατοικίας
και δεν ανήκουν ως παρακολούθημα σε
οριζόντια ιδιοκτησία της πολυκατοικίας δεν
αναγράφονται στο Ε9.
5. Τα εμπράγματα δικαιώματα αυξομειώνουν
μέχρι και 20% τον ΕΝΦΙΑ.
Οι βασικοί κωδικοί για τα δικαιώματα επί
ακινήτων είναι:
- Κυριότητα
- Ψιλή κυριότητα
- Επικαρπία ή οίκηση
- Δικαίωμα επιφανείας
-Πλήρης κυριότητα από προσύμφωνο αγοράς
με αυτοσύμβαση
- Ψιλή κυριότητα από προσύμφωνο αγοράς με
αυτοσύμβαση
-Επικαρπία από προσύμφωνο αγοράς με
αυτοσύμβαση.
Αν δεν συμπληρώθηκε κανένας κωδικός στη
στήλη 15 για τα κτίσματα, ενώ για την ψιλή
κυριότητα του ακινήτου θα έπρεπε να έχει
συμπληρωθει ο κωδικός 2, τότε κατά την
εκκαθάριση ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται στην
πλήρη κυριότητα του ακινήτου.
Αν δεν έχει συμπληρωθεί ή έχει συμπληρωθεί
λάθος η στήλη για την επικαρπία και
την ηλικία του επικαρπωτή, αυξάνεται
κατακόρυφα το ποσό του φόρου. Κι αυτό
γιατί αν ο επικαρπωτής είναι φυσικό
πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα
αυτό ορίζεται ως ποσοστό του φόρου που
κυμαίνεται από το 1/10 μέχρι τα 8/10 που
αναλογεί στην πλήρη κυριότητα του ακινήτου,
ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή.

Για τα κτίσματα η συνιδιοκτησία δηλώνεται
στη στήλη 16 του πίνακα 1, για τα οικόπεδα
στη στήλη 20 και για τα γήπεδα στη στήλη
19 του πίνακα 2. Αν δεν έχει αναγραφεί
ή έχει εγγραφεί λανθασμένα το ποσοστό
συνιδιοκτησίας, η Εφορία υπολογιζει ποσοστό
συνιδιοκτησίας 100%.

2014 δηλώνονται στην πραγματική τους
κατάσταση (είτε αναγράφονται για πρώτη
φορά, είτε η επιφάνειά τους προστίθεται στο
ήδη υφιστάμενο κτίσμα). Αυθαίρετη επέκταση
οριζόντιας ιδιοκτησίας σε κοινόχρηστο ή
κοινόκτητο χώρο προστίθεται στους κύριους
χώρους αυτής.

7. Για τα γεωργικά κτίσματα τα οποία
απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ.
- Οι βοηθητικοί χώροι και τα μαντριά
γεωργών και κτηνοτρόφων που εξαιρούνται
από τον ΕΝΦΙΑ πρέπει να δηλωθούν. Με τον
κωδικό 51 δηλώνονται στον πίνακα 1 στήλη
9 τα ειδικά κτίρια γεωργικής χρήσης, με τον
κωδικό 52 τα ειδικά κτίρια κτηνοτροφικής
χρήσης.
- Στέρνες και πηγάδια νερού δεν
αναγράφονται στο Ε9 αλλά οι γεωτρήσεις
δηλώνονται.

2. Ημιυπόγεια: Οι ημιυπόγειοι χώροι
θεωρούνται ισόγειοι, εκτός αν υπάρχει
βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής
υπηρεσίας ότι αυτοί είναι υπόγειοι.
Ημιώροφος αναγράφεται ως πρώτος όροφος.

8. Για κατοικία σε αγροτεμάχια που
διπλασιάζει τον συντελεστή του ΕΝΦΙΑ.
Στη στήλη 17α αναγράφεται η επιφάνεια
κατοικιών, στη στήλη 17β αναγράφεται
η επιφάνεια αποθηκών και γεωργικών
κτισμάτων, στη στήλη 17γ η επιφάνεια
επαγγελματικών ή ειδικών κτιρίων και στη
στήλη 17 αναγράφεται το άθροισμα της
επιφάνειας όλων των κτισμάτων.
Αν έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής
επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο
αγροτεμάχιο αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η
κατηγορία του ακινήτου κατά τον υπολογισμό
του ΕΝΦΙΑ, θεωρείται ότι στο αγροτεμάχιο
βρίσκεται κατοικία με αποτέλεσμα ο φόρος
να διογκωθεί υπέρμετρα. Για παράδειγμα,
στην περίπτωση φορολογουμένου που έχει
αποθήκη σε χωράφι για την οποία με βάση
τον νόμο απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ
και δεν έχει συμπληρώσει την επιφάνειά
της στη στήλη 17β, αυτόματα η αποθήκη
λογίζεται από την Εφορία ως κατοικία και ο
συντελεστής του φόρου πολλαπλασιάζεται
επί 2.
Επίσης προβληματα παρουσιάζονται στις εξής
κατηγορίες:
1. Αυθαίρετα: Αυθαίρετες κατασκευές ή
προσθήκες, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν
ή τακτοποιήθηκαν και για τις οποίες
δεν υπήρχε υποχρέωση αναγραφής στις
προηγούμενες δηλώσεις Ε9, από το έτος

Σε περίπτωση εμπράγματων δικαιωμάτων
σε μονοκατοικίες, κατοικίες ή διαμερίσματα
που εκτείνονται σε περισσότερους του ενός
ορόφους με ενιαία λειτουργικής ενότητα
αναγράφεται ο κωδικός του υψηλότερου
ορόφου. Προσοχή: Επαγγελματικές στέγες
οι οποίες έχουν ενιαία λειτουργική ενότητα
και εκτείνονται σε περισσότερους του ενός
ορόφους αναγράφονται ανά όροφο.
3. Επιφάνεια κύριων χώρων: Αναγράφεται
σε τετραγωνικά μέτρα σε ακέραιο αριθμό
και προαιρετικά μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
Εφόσον επί ακινήτου υπάρχει σύσταση
οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την οποία
εξαντλείται το σύνολο (100%) του ακινήτου,
αναγράφεται η επιφάνεια των κύριων
χώρων αυτής και όχι η επιφάνεια τυχόν
κοινόχρηστων χώρων της οικοδομής.
4. Δικαίωμα υψούν: Οταν έχει
δημιουργηθεί ως αυτοτελής ιδιοκτησία με
συμβολαιογραφικό έγγραφο, αναγράφεται ως
οικόπεδο με το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί
του όλου οικοπέδου, χωρίς να συμπληρώνεται
η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων.
Εάν υπάρχει, ως αυτοτελής ιδιοκτησία,
δικαίωμα υψούν που αντιστοιχεί σε
συγκεκριμένη επιφάνεια και έχει χτιστεί μόνο
ένα μέρος αυτής και υπολείπεται η ανέγερση
του υπολοίπου κτίσματος, δηλώνεται το
υφιστάμενο κτίσμα και στην ίδια γραμμή
δηλώνεται το οικόπεδο, με ποσοστό
συνιδιοκτησίας το ποσοστό επί του οικοπέδου,
που αντιστοιχεί στο δικαίωμα υψούν και
στο εμπράγματο δικαίωμα επ’ αυτού. Στην

(Συνέχεια στη σελίδα 21)

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

Αν ο επικαρπωτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο,
ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό
ορίζεται στα 8/10 του φόρου που αναλογεί
στην πλήρη κυριότητα. Επίσης ο φόρος που
αναλογεί στην ψιλή κυριότητα προκύπτει
αν από τον φόρο που αναλογεί στην πλήρη
κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί
στην επικαρπία.
6. Η έλλειψη δήλωσης συνιδιοκτησίας
χρεώνει σε έναν ιδιοκτήτη ολόκληρο το ποσό
του φόρου.

R E S TA U R A N T E Q U I P M E N T
Repair & Sales

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

Tel: 604-551-7474

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

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2015

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 ΥΓΕIΑ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ,
ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
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ΝΟΜΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 20)

περίπτωση αυτή στη στήλη 22
δύναται να αναγράφεται η επιφάνεια
των κτισμάτων της συγκεκριμένης
ιδιοκτησίας, τα οποία έχουν ήδη
ανεγερθεί.

γραμμή το οικόπεδο το οποίο
απομένει και σε διαφορετικές
γραμμές αναγράφονται τα τμήματα
για τα οποία εκκρεμεί αποζημίωση
και μέχρι την καταβολή αυτής.

5. Απαλλοτρίωση Σε περίπτωση
γηπέδου, το οποίο βρίσκεται σε
περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί
πράξη εφαρμογής και εκκρεμεί η
κύρωση αυτής, ο φορολογούμενος,
μέχρι την κύρωσή της, αναγράφει
το ακίνητο ως οικόπεδο στην
κατάστασή του, με την ένδειξη
ότι τελεί υπό αναγκαστική
απαλλοτρίωση. Επισημαίνεται
ότι, μετά την κύρωση της πράξης
εφαρμογής, αναγράφεται σε μία

6. Ενοικιαζόμενα δωμάτια ή
διαμερίσματα: Αν έχει εκδοθεί άδεια
οικοδομής κατοικίας αναγράφονται
ως κατοικίες ενώ αν έχει εκδοθεί
άδεια οικοδομής επαγγελματικής
στέγης ως επαγγελματικές στέγες

* Βιογραφικό:

στα οικογενειακά (επιμέλειας,
διαζυγίου συναινετικού ή αντιδικίας
και διατροφών), στις μισθωτικές
διαφορές (Δγη απόδοσης μισθίου,
καταβολή μισθωμάτων, επαγγελματικές
μισθώσεις) και στις διεκδικήσεις
ακινήτων. Έχει επιτύχει υψηλές
αποζημιώσεις σε τραυματισμούς από
τροχαία ατυχήματα και εργατικές
αποζημιώσεις, παρέχει συμβουλές
όσον αφορά φορολογικά θέματα
και ζητήματα οφειλών, δανείων,
αγοραπωλησίες και οποιουδήποτε
είδους μεταβιβάσεις ακινήτων,
καταχωρήσεις και διορθώσεις
εγγραφών στα κατά τόπους
Κτηματολόγια.

Η Αναστασία Χρ. Μήλιου είναι
Δικηγόρος Παρ’Εφέταις Αθηνών.
Γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά η
καταγωγή της είναι από Πάτρα και
Βοιωτία.
Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης και εργάστηκε από φοιτήτρια
σε δικηγορικό γραφείο αποκτώντας
πολύτιμες γνώσεις και δικαστηριακή
εμπειρία.
Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το
1997 μέχρι σήμερα και ασχολείται
καθημερινά με όλο το φάσμα του
ποινικού, διοικητικού και αστικού
δικαίου. Έχει ειδικευτεί στις εργατικές
υποθέσεις, στα κληρονομικά θέματα,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ
Τηλ. 6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, fb:
Αναστασία Μήλιου

Από το 2007 δραστηριοποιείται με
θέματα ομογενών στην Αμερική,
τον Καναδά, την Αυστραλία, τη

Νότια Αφρική και την Ευρώπη,
ενημερώνοντας τους για τα ζητήματα
που τους απασχολούν και θα πρέπει
να γνωρίζουν ζώντας συνεχώς
στο εξωτερικό. Αναλαμβάνει την
διαδικασία για να αποκτήσουν την
ελληνική ιθαγένεια με καθορισμό
και με πολιτογράφηση. Επίσης
τους συμβουλεύει και αναλαμβάνει
ζητήματα που αφορούν την
περιουσία τους κινητή και ακίνητη
οπουδήποτε κι αν βρίσκεται στην
Ελλάδα. Εξειδικεύεται σε θέματα
φορολογικά, συντάξεων, κληρονομικά,
μεταβιβάσεις ακινήτων (γονικές
παροχές, δωρεές, αγοραπωλησίες
κ.τ.λ.), τραπεζικά ζητήματα (μεταφορά
λογαριασμών από ελληνικές τράπεζες
σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους
στο εξωτερικό), δηλώσεις ακινήτων
στο Κτηματολόγιο, διορθώσεις
κτηματογραφικών εγγραφών,
διεκδικήσεις ή καταπατήσεις ακινήτων
τους, αποζημιώσεις από απαλλοτρίωση
ακινήτων καθώς και αναγνώριση
διαζυγίων και άλλων πράξεων που
έχουν γίνουν στο εξωτερικό και πρέπει
να αναγνωριστούν και στην Ελλάδα.
Δίνει νομικές συμβουλές και
ενημερώνει σχετικά με τις πιο
πρόσφατες αποφάσεις των
Δικαστηρίων αναφορικά με όλα
τα θέματα που αφορούν και
προβληματίζουν τους φορολογούμενους
ομογενείς, τους κληρονόμους, τους
ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, τους
μισθωτές, τους εκμισθωτές, τους
συνταξιούχους.
Είναι έγγαμη και μητέρα ενός ανήλικου
τέκνου. Το δικηγορικό της γραφείο
βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή
Αττικής, το τηλέφωνο επικοινωνίας
είναι 6945-028153 και το e-mail natmil@otenet.gr.

Το όνομα του Μάικλ Δουκάκη δόθηκε
στην κεντρική σιδηροδρομική αφετηρία
της Βοστώνης
Ήταν ο πρώτος ομογενής που έθεσε υποψηφιότητα
για την προεδρία των ΗΠΑ

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 2015
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
BOUZOUKI NIGHT Γιάννης Σαχαμης

44 years in business
2411 Nanaimo Street, Vancouver, B.C. V5N 5E5
Tel:604-253- 8714 or 604-253-6223 or 604-253-5126
H οικογένεια Κ. Αναγνωστόπουλου και η επιχείρηση
Trocadero Pizza & Steak House, εύχονται
στους πελάτες, φίλους και σε όλη την ομογένεια.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2015

MESSINIAN BROTHERHOOD OF B.C.
Ο Σύλλογος των Μεσσηνίων της Β.Κ.
εύχεται ολόψυχα στα μέλη στις οικογένειές τους
και σ’όλη την Ελληνική Παροικία

Η πολιτεία της Μασαχουσέτης τίμησε τον Μάικλ Δουκάκη μετονομάζοντας την κεντρική σιδηροδρομική
αφετηρία της Βοστώνης γνωστή ως «South Station» σε «Governor Michael S. Dukakis Transportation
Center», με επίσημη τελετή παρουσία του κυβερνήτη της Μασαχουσέτης, Ντεβόλ Πάτρικ.
Όπως γράφει η εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας», η απόφαση αυτή ελήφθη για να τιμηθεί ο κορυφαίος
Ελληνοαμερικανός πολιτικός, Μάικλ Δουκάκης, παιδί Ελλήνων πρωτοπόρων μεταναστών, ο οποίος
υπηρέτησε τη Μασαχουσέτη ως κυβερνήτης της επί τρεις θητείες και συγκεκριμένα από το 1975 μέχρι
το 1979 και από το 1983 μέχρι το 1991.
Συνέβαλλε τόσο στη σωτηρία του σταθμού από γκρέμισμα, αλλά και στην ανασυγκρότηση του
σιδηροδρομικού δικτύου της Μασαχουσέτης και τη σύνδεσή της με τη Νέα Υόρκη, την Ουάσιγκτον,
τη Φιλαδέλφεια, την Ουάσιγκτον, το Μέιν.
Το υψηλής ταχύτητας ηλεκτροκίνητο τραίνο γνωστό ως Acela το οποίο εκτελεί τα παραπάνω
δρομολόγια παράλληλα με τα παραδοσιακά πετρελαιοκίνητα τραίνα ήταν ιδέα και καθιέρωση του κ.
Δουκάκη.
Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης Δουκάκης ήταν ο πρώτος Ελληνοαμερικανός στην ιστορία της
ομογένειας της Αμερικής, ο οποίος έθεσε υποψηφιότητα για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών
και κατόρθωσε να κερδίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία το 1988.
«Ο κ. Δουκάκης είναι άξιος της τιμής που του γίνεται», υπογράμμισε ο κυβερνήτης της Μασαχουσέτης,
Ντεβόλ Πατρίκ και συμπλήρωσε πως «ήταν εκείνος ο οποίος κατάλαβε πως η συγκοινωνία δεν είναι
απλώς θέμα μετακίνησης των ανθρώπων από το σημείο Α στο σημείο Β αλλά είναι μάλλον μία
οικονομική μηχανή».
Ο κ. Δουκάκης ο οποίος διανύει το 81ο έτος της ηλικίας του αλλά εξακολουθεί και διδάσκει Πολιτικές
Επιστήμες στο πανεπιστήμιο Northeastern της Βοστώνης, ενώ δραστηριοποιείται σε συμπόσια,
διαλέξεις και πολιτικές αναλύσεις εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την τιμή που του έγινε.
Όπως ανέφερε, «δεν νομίζω πως θα σταματήσουν οι άνθρωποι να αποκαλούν τον σταθμό των τραίνων
με τη γνωστή του ονομασία South Station» και διερωτήθηκε «πόσα ονόματα δεν έχουν δοθεί στο Boston Garden, αλλά εξακολουθεί να είναι το Boston Garden, ωστόσο σας είμαι ευγνώμων».

“ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ”
Καλά Χριστούγεννα
ευτυχές το νέο έτος
2015
και σας προσκαλεί στην ετήσια χοροεσπερίδα

την ΚΥΡΙΑΚΗ 1η Μαρτίου 2015
Στον ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Για την τόνωση του κεφιού σας και τις χορευτικές σας
απολαύσεις ελάτε στο χορό των Μεσσηνίων ΒΚ

στο επάνω χώλ του Ελληνικού Κέντρου 4500
Arbutus Street.
Γιά εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες
Τηλεφωνήστε
στον Γιώργο Μπήτσιο:604-324-6801 και
στην Αλεξάνδρα Τσολίνας: 604-736-7526
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EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αγαπητοί μου Χριστιανοί,
Συμπληρώνοντας ένας κύκλος 40 ετής ιερατικής υπηρεσίας μου στην Κοινότητα και ιδιαίτερα
στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου. Έναν χώρο που πραγματικά αγάπησα παρά τις όποιες δυσκολιες και
αν αντιμετώπισα, και αποχωρόντας λόγω συνταξιοδότησης θέλω προσωπικά εγώ και η οικογένειά
μου να σας ευχαριστήσω.
Σ’ όλο αυτό το διάστημα πιστεύω ότι κατάφερα να γίνω όσο δυνατόν πιο χρήσιμος για την
Κοινότητα.
Χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη, τους προέδρους, τα διοικητικά συμβούλια, στις
κυρίες της Φιλοπτώχου. την χορωδία, τους ιεροψάλτες, τις κατηχήτριες και την νεολαία της
Κοινότητας που συνεργάστηκαν μαζί μου αυτά τα χρόνια.
Εγκάρδιες ευχαριστίες οφείλω επίσης στους Προέδρους και τα μέλη των Συλλόγων, και όλους
τους ομογενείς της Βρετανικής Κολομβίας, για την αρωγή, ανθρώπινη συνεργασία και υποστήριξη
στο θρησκευτικό και κοινωνικό μου έργο, και στις προσπάθειές μου να προσφέρω στην παροικία
το καλύτερο που μπορούσα σαν ιερέας.
Σας ευχαριστώ όλους με όλη μου την καρδιά που σταθήκατε δίπλα σε μένα και στην οικογένειά
μου και στηρίξατε με όλη την θρησκευτική σας δύναμη το δύσκολο έργο μου, το οποίο πολλές
φορές με έφερε και σε πολλές δυσκολίες, αλλά με τη δύναμη και δικής σας θέληση αναπτύξαμε
καλές σχέσεις εμπιστοσύνης σεβασμού και εκτίμησης και αντιμετωπίσαμε με σύναισει πολλά
κοινωνικά και κοινοτηκά προβλήματα.

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

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 2015

Ευχαριστώ την Κοινότητα για την μεγάλη δεξίωση που διοργάνωσαν προς τιμήν μου, καθώς όλες
και όλους για τις ευχές τους στο βιβλίο που χάρισε η Κοινότητα.
Αποχωρόντας σε μένα έμειναν μόνο οι χαρές και ευχάριστες στιγμές που ζήσαμε γιατί όλες τις
άλλες, με την πάροδο του χρόνου, τις ξεχάσαμε.
Με πατρική αγάπη
Πατήρ Δημήτριος Παρτσάφας

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Οικουμενκό Πατριάρχη Αθηναγόρα Ι και επεκτάθηκε
στον Καναδά από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Σωτήριο και αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος όλων των
Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων.
Δύο πρόσφατα στιγμιότυπα από την ενεργό δράση των δύο φιλοπτώχων Αδελφοτήτων της παροικίας μας, της
ενορίας του Αγίου Γεωργίου, και της ενορίας των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου φυσικά για να μη παραξηγηθούμε
υπάρχει και τρίτη Φιλόπτωχος της ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης που είναι επίσης γεμάτη ενέργεια
και προσφορά. ‘Ολες οι οργανώσεις της Φιλοπτώχου δεν έχουν μόνο σκοπό να βοηθούν τους φτωχούς μόνο αλλά
και ασθενείς και όσους έχουν ανάγκη συντροφιάς και ηθικής υποστήριξης ιδιαιτέρως αυτές τις μέρες που είναι
τέτοιες που ο καθένας ζητάει μια ζεστή αγκαλιά.
Στην Πρώτη φωτογραφία είναι κυρίες της Φιλοπτώχου Αγίου Γεωργίου από το πρόσφατο Βαζάρ την Κυριακή 30
Νοεμβρίου 2014.
Και στη Δεύτερη φωτογραφία κυρίες της Φιλοπτώχου των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου. Καθώς προετοίμαζαν τα
τραπέζια για το γεύμα αρχές Νοεμβρίου 2014.

Κυρίες Φιλοπτώχου του Αγίου Γεωργίου

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

Κυρίες Φιλοπτώχου των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου

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 2015
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Η κορυφαία αντιδικτατορική
εκδήλωση η εξέγερση
του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο
του 1973 πριν 41 χρόνια
(Συνέχεια από σελίδα 19)
Ιατρική και στη Νομική σχολή.
Μάλιστα, οι φοιτητές της
Νομικής εξέδωσαν ψήφισμα,
με το οποίο ζητούσαν την
ανάκληση των αποφάσεων
της Χούντας για τη διεξαγωγή
των φοιτητικών εκλογών,
εκδημοκρατισμό των
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων,
αύξηση των δαπανών για
την παιδεία στο 20% του
προϋπολογισμού και ανάκληση
του Ν.1347 για την αναγκαστική
στράτευση των φοιτητών.
Όσο περνούσε η μέρα άρχισαν
να μαζεύονται ολοένα και
περισσότεροι φοιτητές στο
Πολυτεχνείο, αλλά και άλλοι
που πληροφορήθηκαν το νέο. Η
αστυνομία αποδείχθηκε ανίκανη
να εμποδίσει την προσέλευση
του κόσμου. Το απόγευμα
πάρθηκε η απόφαση για
κατάληψη του Πολυτεχνείου.
Οι πόρτες έκλεισαν και από
τότε άρχισε η οργάνωση της
εξέγερσης. Το πρώτο βήμα
ήταν η εκλογή Συντονιστικής
Επιτροπής, στην οποία μετείχαν
22 φοιτητές και 2 εργάτες,
με σκοπό να καθοδηγήσει
τον αγώνα. Επιπλέον,
δημιουργήθηκαν επιτροπές
σε όλες τις σχολές για να
οργανώσουν την κατάληψη
και την επικοινωνία με την
ελληνική κοινωνία. Για το σκοπό
αυτό άρχισε να λειτουργεί
ένας ραδιοφωνικός σταθμός,
αρχικά στο κτίριο του Χημικού
και αργότερα στο κτίριο των
Μηχανολόγων, με εκφωνητές
τη Μαρία Δαμανάκη και τον
Δημήτρη Παπαχρήστου.
Επιπλέον, στο Πολυτεχνείο
εγκαταστάθηκαν πολύγραφοι,
που δούλευαν μέρα - νύχτα, για
να πληροφορούν τους φοιτητές
και τον υπόλοιπο κόσμο για τις
αποφάσεις της Συντονιστικής
Επιτροπής και των φοιτητικών
συνελεύσεων. Συγκροτήθηκαν
συνεργεία φοιτητών, που
έγραφαν συνθήματα σε πλακάτ,
σε τοίχους, στα τρόλεϊ, στα
λεωφορεία και στα ταξί, για να
τα γνωρίσουν όλοι οι Αθηναίοι.
Στο Πολυτεχνείο οργανώθηκε
εστιατόριο και νοσοκομείο,
ενώ ομάδες φοιτητών ανέλαβαν
την περιφρούρηση του χώρου,
ξεχωρίζοντας τους ενθουσιώδεις
και δημοκράτες Αθηναίους από
τους προβοκάτορες.
Η πρώτη αντίδραση του
δικτατορικού καθεστώτος ήταν
να στείλει μυστικούς πράκτορες
να ανακατευθούν στο πλήθος
που συνέρρεε στο Πολυτεχνείο
και να ακροβολίσει σκοπευτές
στα γύρω κτίρια. Στις 16
Νοεμβρίου μεγάλες αστυνομικές
δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον
του πλήθους που ήταν
συγκεντρωμένο έξω από το
Πολυτεχνείο, με γκλομπς,
δακρυγόνα και σφαίρες
ντουμ-ντουμ. Οι περισσότεροι
διαλύθηκαν. Όσοι έμειναν
έστησαν οδοφράγματα
ανατρέποντας τρόλεϊ και
συγκεντρώνοντας υλικά από
νεοανεγειρόμενες οικοδομές,
και άναψαν φωτιές για να

εξουδετερώσουν τα δακρυγόνα.
Αργότερα, η αστυνομία έκανε
χρήση όπλων, χωρίς όμως
να πετύχει το στόχο της, την
καταστολή της εξέγερσης.
Ο δικτάτορας
Παπαδόπουλος,όταν διαπίστωσε
ότι η αστυνομία αδυνατούσε
να εισέλθει στο Πολυτεχνείο,
αποφάσισε να χρησιμοποιήσει
το στρατό. Κοντά στο σταθμό
Λαρίσης συγκεντρώθηκαν
τρεις μοίρες ΛΟΚ και μία
μοίρα αλεξιπτωτιστών από τη
Θεσσαλονίκη. Τρία άρματα
μάχης κατέβηκαν από του Γουδί
προς το Πολυτεχνείο.
Τα δύο στάθμευσαν στις
οδούς Τοσίτσα και Στουρνάρι,
αποκλείοντας τις πλαϊνές πύλες
του ιδρύματος και το άλλο
έλαβε θέση απέναντι από την
κεντρική πύλη. Η Συντονιστική
Επιτροπή των φοιτητών ζήτησε
διαπραγματεύσεις, αλλά το
αίτημα τους απορρίφθηκε.
Στις 3 τα ξημερώματα της
17ης Νοεμβρίου το άρμα που
βρισκόταν απέναντι από την
κεντρική πύλη έλαβε εντολή να
εισβάλλει.
Έπεσε πάνω στην πύλη και
την έριξε, παρασέρνοντας στο
διάβα του μία κοπέλα που ήταν
σκαρφαλωμένη στον περίβολο
κρατώντας την ελληνική
σημαία. Οι μοίρες των ΛΟΚ,
μαζί με ομάδες -μυστικών και
μη- αστυνομικών, εισέβαλαν
στο Πολυτεχνείο και κυνήγησαν
τους φοιτητές, οι οποίοι
πηδώντας από τα κάγκελα
προσπάθησαν να διαφύγουν
στους γύρω δρόμους.
Τους κυνηγούσαν αστυνομικοί,
πεζοναύτες, ΕΣΑτζήδες. Αρκετοί
σώθηκαν βρίσκοντας άσυλο
στις γύρω πολυκατοικίες,
πολλοί συνελήφθησαν και
μεταφέρθηκαν στη Γενική
Ασφάλεια και στην ΕΣΑ.
Σύμφωνα με την επίσημη
ανακοίνωση της Αστυνομίας,
στις 17 Νοεμβρίου
συνελήφθησαν 840 άτομα.
Όμως, μετά τη Μεταπολίτευση,
αξιωματικοί της Αστυνομίας,
ανακρινόμενοι, ανέφεραν ότι
οι συλληφθέντες ξεπέρασαν τα
2400 άτομα. Οι νεκροί επισήμως
ανήλθαν σε 34 άτομα. Στην
ανάκριση που διενεργήθηκε το
φθινόπωρο του 1975 εναντίον
των πρωταιτίων της καταστολής
εντοπίστηκαν 21 περιπτώσεις
θανάσιμου τραυματισμού.
Ωστόσο, τα θύματα πρέπει να
ήταν πολύ περισσότερα, διότι
πολλοί βαριά τραυματισμένοι,
προκειμένου να διαφύγουν
τη σύλληψη, αρνήθηκαν να
διακομιστούν σε νοσοκομείο.
Ο δικτάτορας Γεώργιος

Παπαδόπουλος κήρυξε
στρατιωτικό νόμο, αλλά στις
25 Νοεμβρίου ανατράπηκε
με πραξικόπημα. Πρόεδρος
ορίστηκε ο αντιστράτηγος
Φαίδων Γκιζίκης και
πρωθυπουργός της νέας
κυβέρνησης ο Αδαμάντιος
Ανδρουτσόπουλος. Όμως

ο ισχυρός άνδρας του νέου
καθεστώτος ήταν ο διοικητής
της Στρατιωτικής Αστυνομίας,
ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης,
που επέβαλλε ένα καθεστώς
σκληρότερο από εκείνο του
Παπαδόπουλου.
Η δικτατορία κατέρρευσε στις
23 Ιουλίου του 1974, αφού

Γιατί στην Αγγλία οδηγούν από
την αριστερή πλευρά του δρόμου
Την εποχή του Μεσαίωνα, οι
καβαλάρηδες κινούνταν στην
αριστερή πλευρά του δρόμου
για να έχουν το δεξί τους χέρι
ελεύθερο σε περίπτωση που
έπρεπε να τραβήξουν το σπαθί
τους για να αμυνθούν.
Αργότερα η κίνηση έγινε θεσμός
το 1300 με απόφαση του Πάπα
Βονιφάτιου Η’, που έλεγε ότι
όσοι πήγαιναν για προσκύνημα
στη Ρώμη, έπρεπε να οδηγούν
στην αριστερή πλευρά των
δρόμων.
Στη Μεγάλη Βρετανία το
σύστημα διατηρήθηκε ίδιο
και το 1835 καθιερώθηκε με
νόμο. Άρα όλοι οδηγούσαν
αριστερά, δηλαδή ανάποδα
από ότι σήμερα. Το σύστημα
άλλαξε στην Αμερική, με νόμο
που ψηφίστηκε το 1792 στην
Πενσυλβάνια. Ο λόγος είναι
ο εξής: Οι δρόμοι γέμισαν με
μεγάλες άμαξες που χωρούσαν
με δυσκολία στους στενούς
δρόμους.
Οι οδηγοί κάθονταν στο πίσω
αριστερό άλογο για να μπορούν
να μαστιγώνουν τα υπόλοιπα
με το δεξί τους χέρι. Αφού οι
οδηγοί κάθονταν στα αριστερά,
τους συνέφερε να κινούνται
στη δεξιά μεριά του δρόμου,
για να υπολογίζουν καλύτερα
την απόσταση μεταξύ των

αμαξών, που έρχονταν από την
άλλη κατεύθυνση. Αυτό είναι
το σημερινό σύστημα οδήγησης
που ισχύει παντού εκτός από την
Αγγλία και τις χώρες που ήταν
αποικίες της.
Στη Γαλλία, όταν ακόμη
κυκλοφορούσαν άμαξες,
επικράτησε η οδήγηση στα δεξιά
αλλά για διαφορετικούς λόγους.
Μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση
του 1789, στην αριστερή μεριά
του δρόμου κυκλοφορούσαν οι
άμαξες των αριστοκρατών και
οι φτωχοί ήταν στην αντίθετη

είχε ήδη προηγηθεί η τουρκική
εισβολή στην Κύπρο. Ο
Γκιζίκης και ο αντιστράτηγος
Ντάβος, διοικητής του Γ’
Σώματος Στρατού, κάλεσαν
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή
να επιστρέψει στην Ελλάδα για
να επαναφέρει τη δημοκρατική
διακυβέρνηση.

πλευρά. Μετά την επανάσταση,
οι ευγενείς και οι πλούσιοι
άρχισαν να οδηγούν δεξιά για να
μπερδευτούν με τους φτωχούς
και να γλυτώσουν από την
ισοπεδωτική οργή του λαού
εναντίον των αριστοκρατών.
Όταν κυκλοφόρησαν τα
αυτοκίνητα, επικράτησε σε
όλο τον κόσμο η οδήγηση από
δεξιά, ώστε να μην υπάρχουν
δυσκολίες προσαρμογής.
Η Αγγλία δεν άλλαξε για λόγους
εγωισμού και για αυτό στις
διασταυρώσεις γράφουν στην
άσφαλτο «κοίτα δεξιά», ώστε να
μην μπερδεύονται οι τουρίστες.
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How the Canadian Museum of History
brought Ancient Greece to the new world
Don Butler More from Don Butler
Published on: December 5, 2014

This bust of Alexander the Great will be part of the exhibition.
Terence Clark
The biggest travelling exhibition
on Ancient Greece ever assembled opens Dec. 12 in Montreal.
And the Canadian Museum of
History in Gatineau, which will
host the stunning exhibition next
summer, played a key role in
making it happen.

They knew the change would
mean closing the museum’s
popular Canada Hall and replacing it with a new permanent
exhibit highlighting key events
and personalities from Canadian
history, due to open in 2017.
Though O’Neill won’t directly
link the museum’s interest in an
exhibition on Ancient Greece to
the name and mandate change,
he acknowledges that exhibitions on similar topics have done
“exceptionally well” in the past.
“The Western canon is very, very
popular.”
Moreover, such an exhibition
would effectively answer critics
who were quick to accuse the
museum of turning its back on
the world outside Canada.
Just weeks before the name
change announcement in Octo-

“I really think it’s a once-in-alifetime exhibition,” says Mark
O’Neill, the Canadian Museum
of History’s president and CEO.
“It’s going to make Ottawa a real
cultural destination next year.”
You can build audiences with
exhibitions like this, O’Neill
says. “I have every expectation
that we will with this exhibition,
as well.” The museum expects to
attract 150,000 visitors. Pointeà-Callière is projecting a similar
number.
The Gatineau museum heads a
four-museum consortium that, in
conjunction with Greek authorities, organized the exhibition;
something it had never done in
its 25-year history. How it came
to play the leading role is a tale
of luck, timing and interests
aligning.
In the spring of 2012 Jean-Marc
Blais, the museum’s director
general, raised the idea of a
Greek exhibit with Eleftherios
Aggelopoulos, then Greece’s
ambassador to Canada.

OF B.C.

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

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2015
ΜΕ ΥΓΕΊΑ, ΑΓΑΠΗ, ΠΡΟΟΔΟ
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

Agamemnon to Alexander the
Great.
They had invested time in it,
striking a committee, putting
together a list of objects and
sketching out themes. But the
project stalled when the National
Geographic Museum was unable
to secure funding.

Entitled The Greeks: From
Agamemnon to Alexander the
Great, the show spans nearly
6,000 years of history and
features more than 500 precious archaeological treasures
from 21 Greek museums. About
300 have never before left the
country.
After its run at Montreal’s
Pointe-à-Callière Museum ends
in April, the exhibition will shift
to the Canadian Museum of
History for four months starting
June 5. Then it’s off to the Field
Museum of Natural History in
Chicago and the National Geographic Museum in Washington,
where it will wrap up on Oct. 9,
2016.
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Terry Clark, an archaeologist at
the Canadian Museum of History, is lead curator of a stunning new exhibition on Ancient
Greece, at the National Archaeological Museum of Athens
in November. Pictured behind
him is the original “mask of
Agamemnon,” unearthed from
a royal grave at Mycenae by
Heinrich Schliemann in 1876.
Canadian Museum of History,
photo Giorgos Moutafis

ber 2012, Blais and Terry Clark,
the history museum’s curator
for Western Canada, travelled to
Greece on what Clark character

When Blais and Clark asked
Greek officials about the Alexander the Great exhibition, Maria
Vlasaki, then Greece’s director
general of antiquities, instead
proposed “something new” —
the aborted National Geographic

Giorgos Moutafis
A successful exhibition on Alexander the Great had just wrapped
up at the Louvre in Paris, and
the Canadian museum wondered
if Greece might allow something
similar to travel here.
Aggelopoulos bought in immediately. “I think I was dreaming
of this idea,” he says now. He
conveyed the museum’s interest
to his superiors in Athens, who
responded enthusiastically.
Another key ally was Robert
Peck, Canada’s ambassador to
Greece. “He opened so many
doors,” says O’Neill. “He was so
determined to make this happen.”
Around the same time, O’Neill
and other top officials at the
Gatineau museum — then still
known as the Canadian Museum
of Civilization — were working on what would prove to be a
controversial plan to change its
name and mandate.

The Canadian Museum of
History’s Terry Clark views restoration work under way inside
the Parthenon during a visit to
Greece in November. Canadian
Museum of History, photo Giorgos Moutafis
Giorgos Moutafis
izes as a “fishing expedition.”
What they didn’t know was that
the Greeks, mired in an appalling economic and social crisis,
had been working with the
National Geographic Museum
in Washington to develop an
exhibition called — not coincidentally — The Greeks: From

project. When she showed
Blais an outline, “He said, ‘Oh
well, it’s marvellous,’” Vlasaki
recalls.
Vlasaki “worked tirelessly” to
push the project forward, says
Peck, convincing sometimes
reluctant museum officials to
cooperate.
“It’s like a dream of mine
become a reality,” a beaming
Vlasaki told visiting Canadian
journalists in early November. “I
think it is a gift from Greece to
Canada and a gift from Canada
to Greece, because Canada pays
for this exhibition.”
Clark readily admits the history

museum couldn’t have mounted
such an ambitious exhibition on
its own. “We can certainly produce our own shows in-house.
But this one is big and unique.”
After embracing the Greek
proposal, the museum started
looking for partners. The Field
Museum, which had expressed
interest in the initial National
Geographic proposal, quickly
signed on. National Geographic
was still fretting about funding,
but ultimately agreed to participate.
The museums wanted a fourth
partner to share the costs of
transportation, audio-visuals,
text and graphics that amount to
about $1.6 million, Clark said,
on top of local production costs.
They approached the Royal
Ontario Museum, the Museum
of Fine Arts in Boston and a
few others, but ultimately found
a partner in Pointe-à-Callière,
Montreal’s museum of archaeology.
Each museum is responsible
for some aspect of the exhibition. The museum of history,
for instance, is producing all the
maps and acting as the liaison
between the four museums and
the Greeks.
The National Geographic
Museum hired Maggie Stogner,
an award-winning American
filmmaker who has worked on
numerous high-profile museum
exhibits, to provide the exhibition’s audio-visual elements. “I
think it’s going to be one of the
highlights of the show,” Clark
says.
The text was a group effort, written by the four curators at the
participating museums. “As lead
curator, I sort of assigned tasks,

(Continued on Page 25)
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How the Canadian Museum
of History brought Ancient
Greece to the new world
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(Contin. From Page 24)
broke off chunks depending on
people’s expertise,” says Clark.
At times, the collaboration was
logistically challenging because
the other curators were all doing
field work while the text was
being written, Clark says. “At
various times, we Skyped with
people in Greece, Turkey and
Kurdistan. It was … an experience.”
Once the curators had completed their work, the text went
to a committee of 30 museum
experts in Greece for review.
They had “many, many, many
changes,” Clark says.
The Canadian Museum of
History’s Terry Clark views restoration work under way inside
the Parthenon during a visit to
Greece in November. Canadian
Museum of History, photo Giorgos Moutafis
Giorgos Moutafis
“The Greeks are experts in their
field and want to tell the complete story,” he says. “And we
know from our visitor surveys
that people don’t want to read
that. They want to read short,
interesting passages. You can’t
bombard them with facts or
dates.”
The exhibition text “absolutely
had to be correct,” Clark says.
“We could not have any errors
in it. But we also had to respect
that we were picking and choosing stories. We’re really concerned about audience fatigue.”
Though the original name was
retained, the exhibition has
evolved significantly from the
seven-page outline the Greeks
developed for National Geographic.
“Just fleshing out basic concepts
to our scenarios was 100 pages,”
Clark says. “The guide for the
visitor experience is about 30
pages. And we’ve produced a
tonne of material.”
Will this be the best exhibition
ever presented at the Gatineau
museum? Several things suggest
that it could be, Clark says.
“The content is exceptionally
solid. It would be on a par with a
King Tut show or something of
that magnitude,” he says. Add to
that “great partners,” high-end
interactive and audio-visual elements, and an app with augmented reality features — the first
ever developed for an exhibition
at the museum.
The app was developed by the
SNF New Media Lab at Simon
Fraser University with funding from the Stavros Niarchos
Foundation in Athens. “That’s a
$200,000 price tag that we don’t
have to pay for,” Clark notes.
“If we were to calculate the
entire budget of in-kind things
that we’re getting on this,” he
says, “I don’t think we’ll have

a budget like that again. And
there’s no way we had anything
like that in the past.
“A lot of things have just lined
up. We haven’t been afraid to
shoot for the moon on this.”
The history museum has pulled
out all the stops to get the
word out. It even organized a
weeklong tour for journalists,
including the Citizen, paid for
by Greek authorities, of key
museums and sites in Greece —
something it has done only once
before.
For their part, the Greeks have
been “fantastically generous” as
the country’s public sector faced
crushing cuts, Clark says.
“On top of their regular duties
and the duties of all the people
who have been let go, we’re
asking them to do all this extra
work. It’s an enormous burden
and they’ve been fantastic about
it.”
The project has been memorable
for Clark, an amiable and unpretentious man with untamed locks
and a cropped beard frosted with
grey.
After working for developers as
an archaeological consultant —
“a bit soul-crushing, to be honest” — he went back to school
and completed his PhD. in 2009.
The museum of civilization, as it
was then still known, hired him
a year later as its archaeologist
for Western Canada.
Though his area of expertise was
entirely different, “I’ve always
had an interest and a passion for
Greek archaeology,”
Clark told Olga Kefalogianni,
Greece’s minister of tourism,
during November’s press tour.
“I’ve learned a lot in the last two
years. I’ve read so many books.
I’m getting up to speed.”
Clark knows how fortunate he
is. “There’s a few things I still
would have liked to see in the
show, but I can’t complain. I’m
reminded every day by my fellow curators that this is a unique
opportunity.”
dbutler@ottawacitizen.com
twitter.com/ButlerDon

The Greeks:
From Agamemnon to
Alexander the Great
runs from Dec. 12
to April 26, 2015 at
Montreal’s Pointe-àCallière Museum. It
will be shown at the
Canadian Museum of
History from June 5,
2015 to Oct. 12, 2015.

Zefyros Hellenic Dance Society, along with local musicians
and chanters from St. George’s
church, presented their 7th annual kalanta fundraiser for charity. The presentation included
traditional Greek carols for the
twelve days of Christmas, from
all different regions of Greece.
Thanks to the generosity of everyone who attended, the group
raised $735, which has been
donated to Doctors Without Borders for their efforts against Ebola in West Africa. Zefyros would
like to extend special thanks this
year to Iasonas Melissinos, his
son Alexandros Melissinos, and
his grandson Iasonas, for donating their time to introduce the
kalanta with humorous Karagiozis shadow-puppet presentations, through live streaming
from Athens on Skype. These
intervals brought to life such
characters as Karagiozis, his son
Birikoko, Hadziavatis, Alexander the Great, Barba Yorgos,
Stavrakas, and others. This
provided lots of laughter to all
those in attendance, as well as
memories of childhood for those
of us who grew up in Greece.
The most memorable quote of
the day belongs to puppeteer
Iason Melissinos, when he was
asked after the presentation what
Karagiozis means to him: “Karagiozis is our other self, our soul,
and our Greece”.

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
2015
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΟΥΡΕΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014

Adrienne Goulas

Koroni Imports Ltd
Tel:778-987-3580 Fax: 604-541-7296
Η εταιρεία Koroni Imports Ltd, εύχεται στους πελάτες και
σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2015
Το γνήσιο ελαιόλαδο ΚΟΡΟΝΙ μπορείτε να το βρείτε στα
παντοπωλεία ΠΑΡΘΕΝΩΝ. ΜΙΝΕΡΒΑΣ, στην Μπρόντγουεη
ΚΕΑ’Σ ΜΕΑΤΣ, στη Baresford Street, BBY, STONES FOOD
MARKET on Durban, END LESS SERVICE on Richmond και
στον ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΤΣΙΡΗ.

Μετά την Θεία Λειτουργία και το
σερβίρισμα φασολάδας ο ιερέας π.
Κωνσταντίνος Καλτσίδης έκανε
την προσευχή και ο Πρόεδρος
κ. Γιώργος Γιαννακόπουλος, για
να αρχίσει η Γενική Συνέλευση
πρότεινε
να
παραμείνει
ως
γραμματέας η κ. Βάσω Βαρσάκη και
ψηφίστηκε ομόφωνα. Στη συνέχεια
έγινε εκλογή προέδρου για την
Γενική Συνέλευση. Προτάθηκε ο κ.
Ευάγγελος Πάπας και ψηφίστηκε
ομόφωνα. Ψηφίστηκαν τα μέλη
της Εφορευτικής και Εξελεγκτικής
Επιτροπής και με την έναρξη της
Γενικής Συνέλευσης και το πέρας
της ανάγνωσης των πρακτικών της
προηγούμενης Συνέλευσης, μίλησε
ο ιερέας Κωσταντίνος Καλτσίδης,
εκφράζοντας την ευγνω-μοσύνη του
προς τα μέλη και ανέφερε ότι εκκλησία
είναι τα μέλη της κοινότητας και
στους τρεις μήνες ιερέας βλέπει ότι
κάθε Κυριακή είναι γεμάτη και θα
ήθελε να βλέπει περισσότερους και
τις καθημερινές όπου πολλές φορές
καλεί νεαρούς μέσου του διαδικτύου
να έρθουν στην εκκλησία. Ανέφερε
τις ώρες που είναι στο γραφείο
και όταν απουσιάζει μπορούν να
αφήσουν μήνυμα για να τους πάρει
όταν ευκαιρεί και αν είναι επείγον
μπορούν να τηλεφωνούν στο κινητό
του. Είπε ότι είναι ευχαριστημένος
από την προσέλευση νεολαίας στο
ιερό, τους έχει χωρίσει σε δύο ομάδες
και μόνοι τους καθορίζουν τον χρόνο
τους για να πηγαίνουν στο ιερό για
να τον βοηθούν.
Όπως ανέφερε ενδιαφέρεται να
δημιουργήσει δύο γκρούπ ένα με
την νεολαία και ένα γκρούπ για την
προέλκυση μελών της Κοινότητας.
Μίλησε με τις κατηχήτριες και
αγόρασε με δικά του έξοδα βιβλία
για τα παιδιά του Κατηχητικού, για
τα οποία τρέφει αδυναμία και κάθε
Κυριακή μετά το αντίδωρο τους
ομιλεί για λίγο και τους προσφέρει
από ένα σοκολατάκι για να έχουν την
γεύσει του γλυκίσματος πηγαίνονας
στην εκκλησία. Επίσης στην
αναφορά του ο ιερέας ανέφερε ότι

πήγε στο Νοσοκομείο του Σούρεη
και έδωσε τα στοιχεία του και του
παραχώρησαν χώρο για να βάζει το
αυτοκίνητό του όταν επισκέπτται
ασθενείς και έτσι να μπορούν
ομογενείς ασθενείς να τον καλούν
όταν τον χρειάζονται.
Στην συνέχεια στην αναφορά του
Προέδρου μίλησε ο Πρόεδρος
κ. Γιώργος Γιαννακόπουλος ότι
τα έργα, με την σκάλα και τον
ασανσέρ προχώρησαν και είναι σε
λειτουργία. Άτομα με ανάγκες και
αναπηρική καρέκλα μπορούν τώρα
να χρησιμοποιούν το ασανσέρ.,
ανέφερε ότι το σχολείο πηγαίνει
καλά έχει είκοσι μαθητάς και τρεις
δασκάλους, το χορευτικό γκρούπ έχει
εβδομήντα άτομα και πηγαίνει πολλύ
καλά. Ζήτησε από την ολομέλεια
νέα άτομα να πλαισιώσουν την
Επιτροπή για το Χρυσό Πιάτο, διότι
δεν πωλούν εισιτήρια αρκετά και
η Επιτροπή του Ανατ. Βανκούβερ
ζήτησε αν δεν μπορούν να πωλήσουν
αρκετά εισιτήρια δεν θα μοιράζονται
τα κέρδη και η Κονότητα του
Σούρεη θα λαμβάνει ένα ποσοστό
των πωλήσεων εισιτηρίων μόνο
που θα είναι ζημία μεγάλη για την
κοινότητα για να μπορέσουν να
καλύψουν τα ετήσια έξοδα που
ανέρχονται στις 140.000 δολλάρια.
Στο τέλος ευχαρίστησε τις κυρίες
της Φιλοπτώχου που όπως δήλωσε
χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαν να
είχαν κοινότητα. Δήλωσε επίσης
ο κ. Γιαννακόπουλος ότι μετά από
τέσσερα χρόνια Πρόεδρος, δεν
θα ξαναβάλει για πρόεδρος, αλλά
εάν προταθεί θα παραμείνει στο Δ.
Συμβούλιο για να προσφέρει.
Τελειώνοντας ο πρόεδρος την
αναφορά του, ζήτησε τον λόγω
ο κ. Σ. Σταματάκης και είπε ότι
συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια με
τον πρόεδρο κ. Γ. Γιαννακόπουλου
και τον ευχαρίστησε για την καλή
συνεργασία που είχαν.
Κατόπιν
έγινε αναφορά του
προέδρου
των
ηλικιωμένων
της «Ζεστής γωνιάς» κ Κώστα

Κοντογιαννάτο, ο οποίος ανέφερε ότι
το Καφενείο λειτουργεί με εθελοντές
από Δευτέρα ώς Παρασκευή και
χρειάζονται βοήθεια και άλλων
εθελοντών. Η «Ζεστή Γωνιά» έδωσε
στην Κοινότητα από τον Οκτώβριο
1.000 δολλάρια και προσβλέπει
να δώσουν και άλλα. Ακολούθησε
η αναφορά του Ταμία κ. Θανάση
Ζορμάκη, έγιναν
ορισμένες
ερωτήσεις
και
απαντήθηκαν
ικανοποιητικά με τις παρεμβάσεις

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

του προεδρείου.
Στη συνέχεια
άρχισαν να προτείνουν μέλη για το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο, δυστυχώς
ο αριθμός 17 μελών που απαιτείται
δεν συμπληρώθηκε, δέχθηκαν να
υπηρετήσουν μόνο 13 άτομα και ο
πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
κ. Ευάγγελος Πάπας σύστησε να

παραμείνουν οι κάλπες ανοιχτές
για άλλες δύο εβδομάδες μπορεί να
θέλουν να βάλλουν υποψηιότητα κα
άλλα μέλη που απουσίαζαν. Ωρα 3
μ.μ έλειξε η Γενική Συνέλευση.
Κώστας Καρατσίκης
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Ελληνοαμερικανός αθλητής βρέθηκε
νεκρός σε κάδο απορριμμάτων
Οχάιο 30 Νοεμβρίου 2014

Νεκρός βρέθηκε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 ο νεαρός Ελληνοαμερικανός αθλητής του φούτμπολ
στο Οχάιο, με τραύμα από πιστόλι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας
Όπως ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές στα μέσα ενημέρωσης, ο 22χρονος Kostas Karageorge, ο
οποίος αγνοείτο από την περασμένη
Τετάρτη, βρέθηκε νεκρός -πιθανώς
από αυτοπροκαλούμενο τραύμα- σε
κάδο απορριμμάτων κοντά στην
πανεπιστημιούπολη και δίπλα του
βρισκόταν ένα όπλο.
Ο αμυντικός της πανεπιστημιακής ομάδας
του Ohio State Buckeyes εθεάθη τελευταία
φορά ζωντανός στο διαμέρισμά του στο
Κολόμπους, όταν άφησε τους συγκάτοικους
του για να κάνει μία βόλτα.
Οι γονείς του Karageorge είχαν δηλώσει
την εξαφάνισή του το βράδυ της Τετάρτης
και η μητέρα του Σούζαν, δήλωσε στην
αστυνομία ότι είχε κλονισμούς και δείγματα
ότι ήταν αρκετά μπερδεμένος, σύμφωνα με
την αναφορά. Όπως είπε η μητέρα, περίπου
στη 1.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης
έστειλε ένα μήνυμα που αποδείκνυε αυτόν
τον κλονισμό του και το οποίο έλεγε:
«Συγγνώμη, αν είμαι μία ντροπή».
Οι αθλητικοί παράγοντες του πανεπιστημίου
δήλωσαν συγκλονισμένοι από την είδηση
του θανάτου του 22χρονου.
Ο Καραγιώργος, πρώην παλαιστής των
Buckeyes, εντάχθηκε στην ομάδα του
φούτμπολ την τρέχουσα σεζόν. Έπαιξε
σε έναν αγώνα αναφέρθηκε αγνοούμενος καθώς δεν εμφανίστηκε στην προπόνηση ούτε στην
οικογενειακή συγκέντρωση για τον εορτασμό των Ευχαριστιών.
Η αδελφή του άτυχου 22χρονου,Σοφία, ανέφερε στην Columbus Dispatch ότι ήταν αναστατωμένη
και οι συγκάτοικοι του είπαν ότι πήγε για περίπατο ντυμένος στα ολόμαυρα, από το καπέλο μέχρι τις
μπότες του.
Πρόσθεσε ακόμη ότι βρέθηκε χωρίς το πορτοφόλι και τη μηχανή του.

ΠΕΝΘΗ
BΑΣΣΟΣ JACK (JOHN)
1928-2014

Γεννήθηκε στην Regina στις
25 Ιανουαρίου το 1928, πέθανε
στο Βόρειο Βανκούβερ στις 30
Οκτωβρίου 2014, μετά από έναν
σκληρό αγώνα με Πάρκινσον.
Μεγάλωσε με τα τέσσερα αδέλφια
του στην Regina και στο Melville
Saskatchewan.
Η μάνα του Norma Doreen, o
πατέρας του Gus Constantine,
τα αδέλφια του Hugh και Gordon έχουν πεθάνει. Στα αδέλφια του που ζουν Don (Deb)
και Joe (Darleeen), πρώην συζύγους του Mona (Spearey) και
Fran, στα παιδιά του Troy (Lesley), Miles (Eileen) και Dino,
stepson Tynan στα εγγόνια και ανήψια του ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
Υπηρέτησε το Ναυτικό του Καναδά 1945-1950 ως
ασυρματιστής στο πλοίο HMCS Crescent που είχε έδρα την
Βικτόρια Β.C. Μετά το Ναυτικό, επέστρεψε στο Melville,
όπου έγινε ο εκδότης της εφημερίδας Melville Advance και
ήταν και φώτο-Δημοσιογράφος και bureau manager for the
Regina Leader Post μέχρι το 1965 όπου αυτός και η σύζυγός
του Mona (Spearey) μετακόμισαν με τα μικρά παιδιά τους στο
Βόρειο Βανκούβερ. Εργάστηκε στην εταιρεία Gordon Black
Publishing ως φώτο-Δημοσιογράφος και κέρδισε το βραβείο της
Βορείο Αμερικής βιομηχανικών εκδόσεων ενώ εργαζόταν ως
συντάκτης του Finning Tractor.
Αργότερα έκανε καριέρα ως κτηματομεσίτης στο Βόρειο
Βανκούβερ απ’ όπου και πήρε σύνταξη από το Sussex Realty.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους όσους
με οποιονδήποτε τρόπο συμπαραστασταθήκανε στο βαθύ
πόνο και μνημόσυνο της οικογενείας του αειμνήστου και
αγαπημένου

ΑΡΤΕΜΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ
Συζύγου, πατέρα, αδελφού Ντίνου και Μαρίας
Οι Οικογένειες
Αρτέμη Κουρτέση, Ντίνος Κουρτέσης και Μαρία Χήρα

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director: Norman Yates
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Sunshine Diner
2649 W Broadway, Vancouver, BC V6K 2G2 Canada Kitsilano

(604) 733-7717

Open Today 7:30am-4:30pm (see all)

Diner, Breakfast, Burgers

$$$$
Gluten-Free Friendly, Kid Friendly, Late Night, Free
Wi-Fi, Takes Reservations
Ο Δημήτρης Πάντσιος, η οικογένειά του και
το προσωπικό του Sunshine Diner, εύχονται στους
συγγενείς, φίλους, πελάτες και σε όλη την Ελληνική
Παροικία χρόνια πολλά

Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος
ο καινούργιος χρόνος 2015

ΤΟΥΡΤΕΣ ΓΕΝΝΕΘΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΓΙΟΡΤΕΣ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Ο Ερικ Σαγεώργης και
η οικογένειά του, εύχονται
στους πελάτες, φίλους και
συγγενείς
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ
ΕΤΟΣ 2015

Greek Orthodox
Community Surrey
& Fraser Valley

St. Constantinos & Helen
13181 96th Avenue, Surrey, BC V3V 1Y2

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΣ
ΧΟΡΟΣ

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014
Στο Eagle Golf Course
At 6:30 pm

Τιμή εισιτηρίου για τους μεγάλους $80 για παιδιά 3-12 χρόνων $40

Ελάτε με τις οικογένειές σας μέλη και φίλοι
της κοινότητας να υποδεχθούμε τον καινούργιο
χρόνο όλοι μαζί με κέφι.
Για εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πρόεδρο
κ. Γ. Γιαννακόπουλο Τηλ: 604-551-7177

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

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

