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Επίσημη έναρξη της
Ελληνικής προεδρίας
στο Ζάππειο
Αντώνης Ανακέφαλος

PM launches negotiations to expand free trade with Israel

Prime Minister Stephen Harper meets with Shimon
Peres, President of the State of Israel, during his first
official visit to Israel.
Jerusalem 21 January 2014

Με την επίσημη υποδοχή του προέδρου της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ
Μπαρόζο και του Κολεγίου των Επιτρόπων, από τον πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά, ξεκίνησε λίγο μετά τις 13:00,την Τετάρτη, 8
Ιανουαρίου 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο η επίσημη τελετή έναρξης
της ελληνικής Προεδρίας.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν
με την επίσημη ανακήρυξη της
ανάληψης της προεδρίας από
τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο
Μουσικής παρουσία πλήθους
επισήμων μεταξύ των οποίων
όλων των μελών του κολεγίου
των Επιτρόπων της Ε.Ε. του
Οικουμενικού
Πατριάρχη
Βαρθολομαίου και πολιτικών.
Τα μέτρα ασφαλείας είναι
αυστηρά, ενώ στο Ζάππειο
Μέγαρο έχει διαμορφωθεί ειδική
αίθουσα Τύπου για να καλύψει τις
ανάγκες των ελληνικών ΜΜΕ,
αλλά και των περίπου 65 ξένων
ανταποκριτών με ειδίκευση
στα ευρωπαϊκά θέματα.Στους
ξένους ανταποκριτές έδωσαν
συνεντεύξεις
οι
υπουργοί
Οικονομικών και Εξωτερικών,
προκειμένου να ενημερώσουν για
τις προτεραιότητες της ελληνικής
προεδρίας.

Η Ελληνική κυβέρνηση αποσκοπεί σε μία επιτυχημένη
προεδρία που θα ενισχύσει
περαιτέρω το κύρος της
χώρας μας στο εξωτερικό,ο
πρωθυπουργός έχει δηλώσει
ότι “θα είναι μία προεδρία
ελπίδας για την Ευρώπη και ότι
η χώρα αναλαμβάνει με θετικές
προοπτικές και έχοντας πετύχει
το πρωτογενές πλεόνασμα το
2013”.
Έχει καταρτίσει σφικτό πρόγραμμα εργασιών, με λιτό
-μόλις 50 εκατομμυρίων ευρώπροϋπολογισμό,προβάλλοντας
συγχρόνως την Ελλάδα,καθώς
θα οργανωθούν στην Ελλάδα 14
άτυπα συμβούλια υπουργών,εκ
των οποίων τα 13 θα γίνουν στο
Ζάππειο Μέγαρο.
Η Ελληνική προεδρία έχει

Hellenic Community of Vancouver, B.C.

Donating $15,000 to variety children’s Telethon.

A photo of the Hellenic community of Vancouver , donating
$15,000 to variety children’s telethon ! The community has donated for 12 consecutive years , we also host their annual Christmas party for the kids at the centre ! Manos Kanavaros and John
Lekakis are presenting on behalf of the HCV.

Prime Minister Stephen Harper and Benjamin Netanyahu, Prime Minister of the State of Israel, today
(21/01/14) announced the launch of negotiations to expand and modernize the Canada-Israel Free Trade
Agreement (CIFTA), a cornerstone of the commercial relationship between the two countries. The announcement was made during an official visit by Prime Minister Harper to Israel.
An expanded and modernized CIFTA will enhance bilateral commercial flows by reducing technical
barriers, enhancing cooperation, increasing transparency in regulatory matters and reducing transaction
costs for businesses. In the area of sanitary and phytosanitary measures, a modernized agreement will
provide new mechanisms to increase cooperation and resolve market access irritants more expeditiously.
This initiative will also create new opportunities for Canadian agriculture, agri-food, and fish and seafood companies in the Israeli market. The first round of negotiations is scheduled to take place in Israel
from February 3-9, 2014.

θέσει τέσσερις βασικές προτεραιότητες: την ανάπτυξη
και την απασχόληση, την
εμβάθυνση της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ),
την αποτελεσματική διαχείριση
της παράνομης μετανάστευσης
και την προώθηση της θαλάσσιας
πολιτικής.
Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και
την απασχόληση, η κυβέρνηση

επικεντρώνει στην ενίσχυση των
Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων
ενώ ειδική πρόβλεψη υπάρχει για
την υλοποίηση της πρωτοβουλίας
«Εγγύηση για τη Νεολαία», η
οποία αφορά την προσφορά
εργασίας ή την εκπαίδευση σε
κάθε νέο κάτω των 25 ετών το
αργότερο σε τέσσερις μήνες μετά
την ολοκλήρωση των σπουδών
του.

Δεύτερη
προτεραιότητα
της
Ελληνικής
προεδρίας,
στο πλαίσιο της εμβάθυνση
της ΟΝΕ, είναι η επίτευξη
συμφωνίας με την Ευρωβουλή
για την τραπεζική ενοποίηση
στο πλαίσιο της απόφασης που
ελήφθη στο Συμβούλιο Κορυφής
του Δεκεμβρίου. Η ελληνική
(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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Επίσημη έναρξη της Ελληνικής
προεδρίας στο Ζάππειο

όλους!

(Συνέχεια από σελίδα 1)
προεδρία θα πρέπει να διεκπεραιώσει
τις διαδικασίες και να εγκριθεί η
συμφωνία μέχρι τον Απρίλιο οπότε
θα διαλυθεί το Ευρωκοινοβούλιο
λόγω των ευρωεκλογών της 25ης
Μαΐου.
Τρίτη προτεραιότητα,έχει και η
προώθηση κοινής μεταναστευτικής
πολιτικής καθώς και η συνεργασία
με τις χώρες προέλευσης των
μεταναστών.

Η ΕΕ έχει αποφασίσει την ενίσχυση
της φύλαξης των συνόρων και την
μεγαλύτερη αλληλεγγύη προς τα
κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, που
αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο βάρος
της παράνομης μετανάστευσης.
Τέταρτη προτεραιότητα, η προώθηση
της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ
στην οποία συμπεριλαμβάνονται η
ασφάλεια, η ενέργεια, οι μεταφορές,
ο τουρισμός και η ευρωπαϊκή
στρατηγική για την Αδριατική και το
Ιόνιο.
Χαιρετισμός του Πρωθυπουργού
κ. Αντώνη Σαμαρά
Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής
Δημοκρατίας,
Παναγιώτατε,
Μακαριώτατε,
κύριε
Πρόεδρε
του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε
της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι
Επίτροποι, κύριε Αντιπρόεδρε της
Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι
Υπουργοί, φίλες και φίλοι,
Θυμάμαι πριν σχεδόν από 35 χρόνια,
στο χώρο του Ζαππείου, εκεί δηλαδή
που βρισκόμασταν πριν λίγη ώρα,
ο
οραματιστής
Κωνσταντίνος
Καραμανλής υπέγραφε την ένταξη

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

Η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί. Και η
Ευρώπη απέδειξε ότι μπορεί!
Όλοι μαζί πετύχαμε εκείνα που
πολλοί θεωρούσαν ακατόρθωτα:

της Ελλάδας στην Ευρώπη, ως το
δέκατο μέλος της Κοινότητας. Ήμουν
εκεί τότε, ως νεαρός βουλευτής. Κι
από τότε έζησα όλη την Ευρωπαϊκή
πορεία της Χώρας μου, αλλά και όλες
τις μεγάλες καμπές του Ευρωπαϊκού
ονείρου. Και το έζησα, μαζί με
εκατομμύρια Ευρωπαίους της γενιάς
μου, και στα καλά και στα δύσκολα.
Στα καλά παίρνοντας κουράγιο.
Και στα δύσκολα χαλυβδώνοντας
τη θέλησή μας να προχωρήσουμε

μπροστά, πάντα μπροστά, παρά τις
αντιξοότητες
Σήμερα η Ελλάδα αναλαμβάνει
και επίσημα την Προεδρία της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
πέμπτη
φορά. Όμως, δεν πρόκειται για μια
απλή εναλλαγή στην Προεδρία της
Ευρώπης από ένα κράτος-μέλος…
Σήμερα, η χώρα, η Ελλάδα, που
δοκιμάστηκε περισσότερο από την
κρίση, η χώρα που πλήρωσε πιο
ακριβά δικά της σφάλματα, αλλά και
κατασκευαστικές ελλείψεις της ίδιας
της Ένωσης, έχει ήδη διαψεύσει όλες
τις «Κασσάνδρες» και αναλαμβάνει
την Προεδρία. Αναμφίβολα αυτό
έχει μεγάλο συμβολικό βάρος. Και
για την Ελλάδα ασφαλώς, αλλά και
για ολόκληρη την Ευρώπη…
Πράγματι, όπως είπαν και οι
ομιλητές προηγουμένως, μέχρι πριν
ένα χρόνο πολλοί ήταν εκείνοι – και
μέσα στην Ευρώπη και διεθνώς – που
προεξοφλούσαν ότι η Ελλάδα δεν θα
μπορέσει να μείνει στην Ευρωζώνη.
Όπως πολλοί ήταν εκείνοι που
στοιχημάτιζαν ότι και η Ευρωζώνη
δεν θα αντέξει. Και ότι η Ευρώπη
δεν θα αντέξει… Τους διαψεύσαμε

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

Η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη
δημοσιονομική προσαρμογή που
έγινε ποτέ, αλλά μέσα στις συνθήκες
της πιο μακροχρόνιας και της πιο
οδυνηρής ύφεσης που υπήρξε από τα
μεταπολεμικά χρόνια.
Η Ευρώπη πέτυχε αυτό που πολλοί
θεωρούσαν ανέφικτο: να μείνει
ενωμένη, να δει κατάματα τις
αδυναμίες της, να αρχίσει να τις
θεραπεύει και να τις ξεπερνά.
Όλοι μαζί, κοιτώντας πίσω, δεν
ξεχνάμε γιατί ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή
Ενοποίηση και τι πέτυχε στις
τελευταίες πέντε δεκαετίες. Δεν
ξεχνάμε ότι το κοινό «Ευρωπαϊκό
μας σπίτι», που για αιώνες ήταν
ένα άπιαστο όνειρο, σήμερα είναι
πραγματικότητα! Μια Ένωση λαών
και πολιτισμών, που έχουν πολλά
κοινά, αλλά που διχάστηκαν τόσες
πολλές φορές στο παρελθόν.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, φίλες
και φίλοι, είναι το πιο φιλόδοξο
εγχείρημα που επιχειρήθηκε ποτέ!
Μια Ένωση με Ελευθερία και
Δημοκρατία! Με αρχές και αξίες.
Με κοινές προοπτικές Ανάπτυξης και
ευημερίας. Μια Ένωση όπου κάθε
λαός, χωρίς να χάνει την ιδιαίτερη
ταυτότητά του, μπορεί να πετύχει
μαζί με όλους τους άλλους λαούς της
Ευρώπης, πολύ περισσότερα απ’ ό,τι
από μόνος του.
Όμως σήμερα κοιτάμε κυρίως
μπροστά και κατανοούμε: Ότι το
σύγχρονο κόσμο τον διαμορφώνουν
τέσσερα θεμελιώδη προτάγματα:
Ελευθερία, Δημοκρατία, Ανταγωνιστικότητα
και
Κοινωνική
Δικαιοσύνη. Κι αυτά, μόνον
όλοι μαζί μπορούμε να τα
κατοχυρώσουμε. Όλοι μαζί πέρα
από γεωγραφικά σύνορα. Κι όλοι
μαζί πέρα από ιδεολογικά σύνορα.
Όλοι μαζί, απαντάμε στην κρίση
με «περισσότερη και καλύτερη
Ευρώπη». Κι αυτό σημαίνει,
περισσότερη συνοχή! Περισσότερη
λογοδοσία! Περισσότερη υπευθυνότητα! Περισσότερη αλληλεγγύη!
Περισσότερη ασφάλεια!

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

....... 9.1.1

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

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

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

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.

Σημαίνει ακόμα, ότι κάθε Ευρωπαίος
Πολίτης θα βρίσκεται πιο κοντά στις
αποφάσεις που τον αφορούν. Κι ότι
κάθε λαός της Ευρώπης αναγνωρίζει
το δικό του καλύτερο μέλλον, στην
κοινή προοπτική όλων.

(Συνέχεια στη σελίδα 12)

Σκίτσο του Ηλία Μακρή “Kαθημερινή”

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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St. George’s Philoptochos Ladies Society

Saint George’s Philoptochos Ladies Spciety held their annual Vasilopita Luncheon on Sunday, January
12, 2014.
A heartfelt thank-you to all who attended and a most sincere thank-you to everyone for supporting
Philoptochos. “Your support allows us to support those in need.”

BACK TO OUR ROOTS
St. George’s Philoptochos Ladies Society held
a Wine and Cheese info night
“Back to Our Roots” on Friday, January 10.
The program was explained and discussed, then everyone brainstormed ideas for future meetings.
A vasilopita was cut and the traditions around New Years were
talked about. The next gathering will be on Tsourekia forming
and baking and Easter customs and traditions will be discussed.
It will be held on Tuesday, February 18, at 6:30 PM in the
kitchen of the Hellenic Community.
Everyone is welcome, however space is limited, so please reserve
your spot by either
phoning or emailing

Helen Arvanitis at 604- 736- 4096 arvanitis.eleni@
gmail.com Lizette Pappas at 604- 421- 4556 lpappas@telus.net

The Greek school of the Greek Orthodox Community of East Vancouver has
the following announcements:
The Greek School is organizing its second annual APOKRIES
PARTY:
Sat. February 8th,2014. 4641 Boundary Rd, Vancouver
doors open at 4:30 pm, children parade at 5:00 pm,
dinner at 5:30 pm. Dancing,raffles & silent auction!
Please come and join us.
Tickets: East Van Community Centre, (604) 438-6432

Το ελληνικό σχολείο της Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ
ανακοινώνει:
Το σχολείο διοργανώνει ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ:
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου,2014 4641 Boundary Rd, Vancouver
πόρτες ανοίγουν στις 4:30 μ.μ παρέλαση παιδιών στις 5:00 μ.μ
φαγητό στις 5:30 μ.μ χορός, και δώρα
Ελάτε να διασκεδάσουμε μαζί!
Εισιτήρια: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Ανατολικού
Βανκούβερ (604) 438-6432

Απίστευτη νέα πρόκληση από
τα Σκόπια
Τύπωσαν χαρτονόμισμα με τον Μ.Αλέξανδρο
Τη στιγμή που ο
“αναπληρωτής
πρωθυπουργός” Ευάγγελος
Βενιζέλος βρίσκεται στις
ΗΠΑ και τον περνάει
από πολιτικό νυστέρι ο
Τζων Κέρι για το θέμα
της απόδρασης του
Χριστόδουλου Ξηρού, τα
Σκόπια ρίχνουν ακόμη ένα
“χαστούκι” στην Ελληνική
διπλωματία.
Συγκεκριμένα, οι
Σκοπιανοί τύπωσαν νέο
χαρτονόμισμα με τον Μέγα Αλέξανδρο καβάλα στον Βουκεφάλα.
Το χαρτονόμισμα είναι των 200 δηναρίων δηλαδή 3,5 ευρώ περίπου.
Η κατρακύλα της Eλληνικής εξωτερικής πολιτικής δεν έχει τέλος από ένα συνονθύλευμα
εθνοτήτων που καπηλεύονται την ελληνική ιστορία στο νέο τους χαρτονόμισμα.
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Συνάξεις ιερέων στο Τορόντο
και στο Μοντρεάλ
Τορόντο 24 Ιανουαρίου, 2014
Στην Ιερά Μητρόπολη Τορόντο Καναδά γίνονται μηνιαίες συνάξεις ιερέων σε διάφορες πόλεις.
Ο Καναδάς είναι 68 φορές μεγαλύτερος από την Ελλάδα. Οι 80 ιερείς της Ιεράς Μητρόπολης είναι
σκορπισμένοι στην αχανή αυτή χώρα. Γι’αυτό συνάξεις γίνονται σε διάφορες πόλεις.
Η σύναξη των ιερέων στην περιοχή Τορόντο έγινε με κύριο θέμα, «Διαφορετικά τα τάλαντα των
ιερέων, αλλά όλα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πρόοδο της Εκκλησίας». Εισηγητής του θέματος
ήταν ο Αρχιμ. π. Σιαράπης.

Ελληνορθόδοξη Παιδεία:
Το σωσίβιο των Κοινοτήτων μας και της Ομογένειας
Μητροπολίτη Σωτηρίου
Τετρακόσια χρόνια της πιο σκληρής σκλαβιάς, δεν μπόρεσαν να
εξαφανίσουν το Ελληνικό Έθνος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία
χρησιμοποίησε τα πιο αποτρόπαια μέσα να εξισλαμίσει τους Έλληνες.
Βαρείς φόρους. Διωγμούς και το σατανικό σχέδιο των γενιτσάρων.
Άρπαζαν τα παιδιά από την αγκαλιά της μάνας τους. Τα εξισλάμιζαν.
Τα πότιζαν μίσος εναντίον της Ορθόδοξης Πίστης και τα έβαζαν να
πολεμούν και να σκοτώνουν τους γονείς τους και τα αδέλφια τους.
Και με όλα αυτά, η σκληρή Οθωμανική αυτοκρατορία δεν κατάφερε
να εξαφανίσει τους Έλληνες.
Το σωσίβιο του Ελληνισμού στη σκληρή αυτή σκλαβιά των 400
χρόνων, ήταν η Ορθόδοξη πίστη. Η Εκκλησιά. Ο καλόγερος. Το κρυφό
σχολειό. Είναι αυτό το ίδιο σωσίβιο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί
σήμερα για να σωθούν οι Κοινότητές μας και η Ομογένεια.
Η ζωή στον Καναδά δεν είναι σκλαβιά στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Ο Καναδάς είναι η πιο σωστή δημοκρατία και η πιο
πολιτισμένη χώρα στον κόσμο. Δεν επιζητεί ούτε τον εκκαναδισμό
των μεινοτήτων. Με την πολιτική του πολιπολιτισμού και της
ανεξιθρησκείας βοηθεί στην διατήρηση των Κοινοτήτων και της
Ομογένειας. Ακόμη και κάποια χρηματική βοήθεια δίδει για να
διατηρούνται τα Ελληνικά Σχολεία.
Με αυτή την θέση και την πολιτική του Καναδά, γιατί η
Ελληνορθόδοξη Παιδεία είναι τό σωσίβιο των Κοινοτήτων και της
Ομογένειας;
Ναι. Δεν υπάρχει στον Καναδά σκλαβιά ούτε καταναγκασμός, ούτε
ακόμη πιέσεις. Υπάρχουν όμως άλλα προβλήματα. Υπάρχουν άλλες
σειρήνες που υπνωτίζουν τον άνθρωπο. Υπνωτίζουν τον Ομογενή
και ξεχνά την καταγωγή του. Ξεχνά ποιος είναι και ξεχνά ποιοι είναι
οι ευγενικότεροι σκοποί της ζωής του. Αυτές οι σειρήνες είναι η
απόλυτη ελευθερία και η χλιδή. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι
αγαπούν την χλιδή, αλλά οι μεγαλύτερες αυτοκρατορίες ξεψύχησαν
πάνω στο μαλακό κρεβάτι της χλιδής.

Από το γεύμα των ιερέων και πρεσβυτέρων στο Μοντρεάλ, με τον Γ. Πρόξενο κ. Καφόπουλο, τους
ιδιοκτήτες του Palace Reception Halls, Ν. Τσατά και Τ. Νικηφόρο, τον Πρέσβη της Ελλάδας στον Καναδά
κ. Αγγελόπουλο και τον Μητροπολίτη Σωτήριο.
Προσήλθαν 23 ιερείς και η
σύναξη έγινε υπό την προεδρία
του Μητροπολίτη Σωτηρίου.
Υπήρχε
ημερησία
διάταξη
με άλλα θέματα τα οποία
συνεζητήθησαν και ελήφθησαν
αποφάσεις.
Η μηνιαία σύναξη ιερέων
στην περιοχή Μοντρεάλ, έγινε με
το ίδιο θέμα και εισητητής ήταν
ο π. Νικόλαος Παπαγεωργίου.
Στην συνέχεια της σύναξης,
ο
Μητροπολίτης
Σωτήριος
παρέθεσε γεύμα για τους ιερείς
Άνω: Η φωτογραφία από
τη σύναξη των ιερέων στο
Τορόντο.
και τις πρεσβυτέρες. Στο
γεύμα έλαβαν μέρος, ο
εξοχώτατος Πρέσβης της
Ελλάδας στον Καναδά κ. Ε.
Αγγελόπουλος, ο Γ. Πρόξενος
της Ελλάδας στο Μόντρεαλ
κ. Ο. Καφόπουλος και οι
ιδιοκτήτες του Palace Reception Halls Ν. Τσατάς και Τ.
Νικηφόρος.

Η φωτογραφία από τη σύναξη των ιερέων στο Μοντρεάλ.

Στο γεύμα των ιερέων συνεζητήθησαν διάφορα θέματα. Ομίλησε ωραιότατα ο Πρέσβης κ. Αγγελόπουλος
και επήνεσε το έργο της Ιεράς Μητρόπολης και την σημασία που έχει το έργο της Εκκλησίας για τον
Ελληνισμό του Καναδά.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος άρχισε την ομιλία του, με τους στίχους «Μ’αν την Πατρίδα απαρνηθείς,
που την λατρεύουν όλοι, νά ‘ναι η ζωή σου όπου κι αν πας αγκάθια και τριβόλοι» και είπε ότι, ό,τι γίνεται
από τους Ελληνορθοδόξους στον Καναδά, εμπνέεται από την Πατρίδα Ελλάδα και το Οικουμενικό μας
Πατριαρχείο, ιδιαίτερα τη φωτεινή προσωπικότητα του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.
Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Πρέσβη κ. Αγγελόπουλο και τον παρεκάλεσε να διαβιβάζει στην
Πατρίδα Ελλάδα, ότι οι Ελληνορθόδοξοι του Καναδά ζουν, ενεργούν και προοδεύουν πειθόμενοι πάντοτε
στα κελεύσματα της αθάνατης Πατρίδας Ελλάδας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ευχαρίστησε τους
ιερείς για το θαυμάσιο έργο το οποίον επιτελούν, αλλά και τις Κοινότητες και όλους τους άλλους φορείς
του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας του Καναδά.
Από το Γραφείο της Ι. Μητρόπολης

Προσέξτε. Είπαμε το σωσίβιο είναι η Ελληνορθόδοξη Παιδεία.
Δεν είπαμε ούτε η Ελληνική Παιδεία, ούτε η Ελληνική Γλώσσα.
Η Ελληνική Παιδεία και η Ελληνική Γλώσσα χωρίς την Ορθόδοξη
Πίστη, στον Καναδά δεν μπορεί να πάει πολύ μακρυά. Χωρίς την
Ορθόδοξη Πίστη. Η Ορθόδοξη Πίστη σε συνδιασμό με την Παιδεία,
σώζει τις Κοινότητές μας και την Ομογένεια. Η Ελληνορθόδοξη
Παιδεία είναι η ρίζα που κρατεί όρθιο το δένδρο της Ομογένειας. Το
ζωογονεί και το κάμνει να μεγαλώνει.
Στο παρελθόν έγιναν πολλά λάθη. Υπήρξαν στα Ελληνικά μας
Σχολεία δάσκαλοι αθεϊστές ή δωδεκαθεϊστές του Ολύμπου, που
πολέμησαν την Ορθόδοξη πίστη. Μην σας φαίνεται παράξενο. Ένας
δάσκαλος σε Ελληνικό Σχολείο είπε στα παιδιά να γράψουν φράσεις
με την λέξη καλός. Ένα παιδί έγραψε, «Ο καλός παπάς». Ο δάσκαλος
εμάλλωσε και εγελοιοποίησε το παιδί, λέγοντας ότι, καλός παπάς
δεν υπάρχει. Θαυμάστε αυτόν τον «παιδαγωγό»!
Η Παιδεία στον Καναδά, δεν είναι ομοσπονδιακή αλλά επαρχιακή.
Στις τέσσερες ανατολικές επαρχίες του Καναδά, δεν έχομε αρκετό
Ελληνισμό για να έχουν Ημερήσια Ελληνορθόδοξα Σχολεία. Στις
άλλες έξι επαρχίες έχομε αρκετό Ελληνισμό για να έχομε Ημερήσια
Ελληνορθόδοξα Σχολεία. Οι έξι επαρχίες με την εξαίρεση του
Οντάριο, επιχορηγούν την Ελληνική Παιδεία με 50% ή 60% του
κόστους.
Έχομε Ημερήσια Ελληνορθόδοξα Σχολεία στις επαρχίες του Κεμπέκ
και του Οντάριο. Αλλά δεν έχομε στις επαρχίες, Μανιτόμπα,
Σασκάτσιουαν, Αλμπέρτα και Βρετανική Κολομβία. Παντού και
πάντοτε φωνάζω να οργανώσομε παντού Ελληνορθόδοξα Ημερήσια
Σχολεία, γιατί αυτά είναι το σωσίβιο των Κοινοτήτων και της
Ομογένειας.
Θα γιορτάσομε πάλι εφέτος την γιορτή των Τριών Ιεραρχών και την
εβδομάδα των Ελληνικών Γραμμάτων. Με γιορτές. Με ποιήματα.
Με απαγγελίες. Με χορούς. Ο καλύτερος όμως γιορτασμός των
Ελληνικών Γραμμάτων θα είναι αν, στο 2014 οργανώσομε έστω και
ένα ακόμη Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Ελληνικό Σχολείο. Υποστηρίζω
τα Ελληνορθόδοξα Απογευματινά και Σαββατιανά Σχολεία, αλλά η
ουσιαστική λύση είναι τα Ημερήσια Ελληνορθόδοξα Σχολεία. Εκεί
διδάσκονται βασικά και ουσιαστικά και εμπεδώνονται, η Ορθόδοξη
Πίστη, η Ελληνική Γλώσσα, ο Ελληνικός Πολιτισμός.
Ευχαριστώ τις Κοινότητές μας που υποστηρίζουν τα Ελληνορθόδοξα
Σχολεία. Ημερήσια, Απογευματινά ή Σαββατιανά. Ευχαριστώ τους
συνειδητούς δασκάλους και δασκάλες. Ευχαριστώ τους γονείς και
όλους τους εθελοντές που βοηθούν τα Ελληνορθόδοξα Σχολεία.
Ευχαριστώ τον Θεό γιατί δεν είμαι μόνος που φωνάζω για την
Ελληνορθόδοξη Παιδεία. Εύχομαι να καταλάβουν όλοι, ότι η
Ελληνορθόδοξη Παιδεία είναι το σωσίβιο των Κοινοτήτων και της
Ομογένειας και να βοηθήσουν με την ψυχή τους. Να βάλομε όλοι
μας, τη ψυχή μας στον σκοπό αυτό. «Και ταν ψυχάν ποτέθηκα».
Και την ψυχή μου έβαλα για τον σκοπό αυτό, γι’αυτό έχει τόση
επιτυχία.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

5 Γνώμη

Εορτή των Θεοφανείων στη Μασσαλία 2014-Χειροτονία
Πρεσβύτερου στη Μασσαλία
Στην Μασσαλία, τη αρχαία Ελληνική πόλη που ιδρύθηκε το 600 π.Χ
από τους Φωκαείς της Μ.Ασίας στην οποία ζούν και εργάζονται πάρα
πολλοί Έλληνες ομογενείς ερτάστηκαν και φέτος τα Θεοφάνεια.
Συγκεκριμένα την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 στο Ιερό Ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου τελέστηκε Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβ.Μητροπολίτου Γαλλίας κ.κ
Εμμανουήλ και συνιερουργούντων κληρικών της Ι.Μητροπόλεως και
εξ Ελλάδος.Κατά τη διάρκεια της Θ.Λειτουργίας ο Σεβ.Μητροπολίτης
ετέλεσε την εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου του ναού
π.Κυρίλλου Costanza,εγγάμου και πατέρα δύο τέκνων.Το μυστήριο
τελέστηκε μέσα σε συγκινησιακή ατμόσφαιρα αφού είναι η πρώτη
φορά που τελείται χειροτονία πρεσβυτέρου
τα τελευταία 50 έτη στη Μασσαλία.Ο
Σεβασμιώτατος εξήρε το ήθος και τη
βιοτή του π.Κυρίλλου. Ακολούθως με
μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική τάξη
τελέστηκε ο Αγιασμός των Υδάτων στο
λιμάνι Vieux Port της Μασσαλίας στον
οποίο συμμετείχαν πολλοί πιστοί. Τηρήθηκε
το παραδοσιακό έθιμο της ανάσυρσης του
Τ.Σταυρού από κολυμβητές. Στη συνέχεια
στην αίθουσα τελετών του Δημαρχείου
Μασσαλίας έλαβε χώρα δεξίωση προς τιμή
της Ελληνόρθοδοξης Κοινότητας στην οποία
μίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας,ο Αντιδήμαρχος
Μασσαλίας και ο Γεν.Πρόξενος της Ελλάδος.
Στη Θ.Λειτουργία και στη τελετή παρέστησαν ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδος κ. Στ. Γαβριήλ, ο
Προξενικός Λιμενάρχης της Ελλάδος Πλοίαρχος ΛΣ
κ. Δημοσθ. Παπαλεονάρδος, ο Πρόξενος
της Κύπρου κ. Αλκ. Βοσκαρίδης,οι Αντσυντχες (ΣΞ)
κ.Λιόβας Ι. και Πρασσάς Γεωργ.,οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων κ. Πεταλάς Στ. και Ακαρζού Δημ.,ο εκπροσωπος της Κυπριακής Κοινότητας κ Γιαν. Σταυρινού,οι Αρχιμ.π
Γρηγόριος Ιωαννίδης , Αρχ. Επίτροπος Ν.Γαλλίας, π. Μεθόδιος
Κυριακού και π. Φιλόθεος Πετράκος εξ Ελλάδος,ο Αντιδήμαρχος
Μασσαλίας κ.Gerard Detaille ως εκπρόσωπος του Δημάρχου
Μασσαλίας,η Δήμαρχος του 2ου/3ου Διαμερισματος κ. Lisette Narducci και πολλοί πιστοί από τη Μασσαλία και τα περίχωρα

Prime Minister Julia Gillard
- Australia
Jan13,2014
Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on
Wednesday to get out of Australia, as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks.
Separately, Gillard angered some Australian Muslims on Wednesday by saying she supported spy agencies monitoring the nation’s
mosques. Quote:
‘IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT... Take It
Or Leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are
offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks
on Bali , we have experienced a surge in patriotism by the majority
of Australians.’
‘This culture has been developed over two centuries of struggles,
trials and victories by millions of men and women who have sought
freedom.’
‘We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you
wish to become part of our society, learn the language!’
‘Most Australians believe in God. This is not some Christian, right
wing, political push, but a fact, because Christian men and women,
on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our
schools. If God offends you, then I suggest you consider another part
of the world as your new home, because God is part of our culture.’
‘We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask
is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment
with us.’
‘This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE,
and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once
you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our
Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom, ‘THE
RIGHT TO LEAVE’.’

6 Γνώμη

Σπαγκέτι φούρνου
με πλευρώτους και
γραβιέρα
15.01.2014

Κλέφτικο κότσι στη λαδόκολλα
(από τη Στερεά Ελλάδα)

Συνταγή ΝΙΚΗ ΤΡΕΣΣΟΥ,
ΕΥΔΟΚΙΑ ΦΥΛΑΚΟΥΡΗ

Υλικά

Υλικά

• Κότσια
από αρνάκι ή
κατσικάκι: 3,
γύρω στα 500 γρ.
το καθένα
• φέτα σκληρή:
1/2 κιλό κομματιασμένη
• κεφαλοτύρι ή κεφαλογραβιέρα: 1 φλιτζάνι,
κομμένα σε κύβους
• σκόρδο: 6-7 σκελίδες, κομμένες σε
φετάκια
• βούτυρο φρέσκο: 3-4 κουταλιές
• ντοματάκια Κρήτης: 12 ολόκληρα ή
κομμένα στη μέση
• αλάτι: λίγο
• πιπέρι: φρεσκοτριμμένο

• 500 γρ. σπαγκέτι
• 300 γρ. μανιτάρια πλευρώτους,
καλά σκουπισμένα με νοτισμένη
πετσέτα και ψιλοκομμένα
• 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι,
ψιλοκομμένο
• 200 ml κρέμα γάλακτος
(μπορούμε να βάλουμε και light)
• 100 ml φρέσκο γάλα
• 150 γρ. γραβιέρα της
αρεσκείας μας, τριμμένη
• το ξύσμα από 1 μικρό ακέρωτο
πορτοκάλι (δίνει έξοχο άρωμα,
αλλά, αν μας ξενίζει, το
παραλείπουμε)
• 2 κουτ. γλυκού δεντρολίβανο
ξερό, καλά κοπανισμένο
• 60 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Μερίδες 8 άτομα (για ταψί ~
32x38 εκ.)

Εκτέλεση
1. Πλένετε τα κότσια με κρύο νερό και
τα αφήνετε να στραγγίσουν καλά. Τα
αλατοπιπερώνετε και τα αφήνετε στην άκρη.
Παίρνετε ένα κομμάτι λαδόκολλα και το
αλείφετε με βούτυρο.
2. Βάζετε σε κάθε λαδόκολλα 1 κότσι,
μερικά κομμάτια τυριών, λίγο σκόρδο,
4 ντοματάκια και 1 κουταλιά βούτυρο,
διπλώνοντάς την έτσι ώστε να κλείσει καλά
το κρέας μέσα. Φτιάχνετε με τον ίδιο τρόπο
άλλα 2 πακέτα με τα κότσια.
3. Βάζετε τα πακετάκια με τα κότσια σε μια
ευρύχωρη γάστρα ή σε ένα πυρίμαχο σκεύος.
Ρίχνετε 2 φλιτζάνια χλιαρό νερό και βάζετε
το σκεύος στο φούρνο στους 170-180 °C.
Ψήνετε για 4-5 ώρες, ανοίγετε προσεκτικά
τα πακετάκια και σερβίρετε το φαγητό
ζεστό.

Κεφτέδες γαλοπούλας με καρότο
και πάπρικα
20.01.2014

Συνταγή ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ
Φωτογραφίες ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ
Υλικά
• 600 γρ. κιμάς από γαλοπούλα,
περασμένος μία φορά από τη
μηχανή και πολύ κρύος
• 1 ξερό κρεμμύδι, λιωμένο στο
μούλτι
• 1 φέτα ψωμί ολικής άλεσης,
μουσκεμένη σε νερό και
στυμμένη
• 2 ασπράδια αυγών χτυπημένα
σε ελαφριά μαρέγκα
• 2 κ.σ. μαϊντανός,
ψιλοκομμένος
• 2 κ.σ. δυόσμος, ψιλοκομμένος
• 2/3 κ.γ. καπνιστή πάπρικα
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• αλατοπίπερο, κατά βούληση
• 2 καρότα, ψιλοτριμμένα
Σάλτσα
• 200 γρ. γιαούρτι light
• 2 κ.σ. δυόσμος, ψιλοκομμένος
• αλατοπίπερο, κατά βούληση
• Διαδικασία Βάζουμε σε ένα
μπολ τον κιμά, το κρεμμύδι,
το ψωμί, τα ασπράδια, τα
μυρωδικά, την πάπρικα και
αλατοπίπερο και ανακατεύουμε
με ένα κουτάλι. Προσθέτουμε
το λάδι και ανακατεύουμε λίγο

ακόμη.
Στύβουμε
ελαφρώς
με τις
παλάμες
μας
τα καρότα (πάνω από μπολ,
ώστε να μαζέψουμε το χυμό
τους) και τα προσθέτουμε στο
μείγμα. Ζυμώνουμε καλά,
βρέχοντας τα χέρια μας συχνά
με κρύο νερό. Πλάθουμε μικρά
κεφτεδάκια και τα ακουμπάμε
σε λαδωμένο ταψί. Τα βάζουμε
στην κατάψυξη για 30 λεπτά
ή στη συντήρηση για 1 ώρα,
να σφίξουν. Προθερμαίνουμε
καλά το φούρνο στους 220° C.
Ψήνουμε στη μεσαία σκάλα για
12 - 15 λεπτά, γυρνώντας τα
στα 10 λεπτά. Τα βγάζουμε σε
πιατέλα. Δεν πετάμε τα υγρά του
ταψιού.
Σάλτσα: Ρίχνουμε τα υγρά του
ταψιού στο μούλτι, προσθέτουμε
τα υλικά της σάλτσας και
το χυμό του καρότου που
κρατήσαμε και χτυπάμε για
1 λεπτό. Σερβίρουμε τους
κεφτέδες με τη σάλτσα.

Προετοιμασία 30΄ Μαγείρεμα
~15΄ Ψήσιμο ~30΄
Διαδικασία:
Σε μια βαθιά κατσαρόλα με
άφθονο αλατισμένο νερό
που κοχλάζει, βράζουμε τα
μακαρόνια 2 - 3 λεπτά λιγότερο
από το χρόνο που δίνεται στις
οδηγίες της συσκευασίας. Τα
στραγγίζουμε και τα αφήνουμε
στην άκρη.
Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε
το ελαιόλαδο σε μέτρια
φωτιά και σοτάρουμε το
κρεμμύδι και τα μανιτάρια
για περίπου 4 - 5 λεπτά, μέχρι
να μαλακώσουν λίγο και να
ροδίσουν. Προσθέτουμε το
δεντρολίβανο, αλατοπίπερο,
το ξύσμα, το γάλα, την κρέμα
γάλακτος, ανακατεύουμε απαλά
και συνεχίζουμε το μαγείρεμα
για περίπου άλλα 2 - 3 λεπτά,
έως ότου αρχίσει η κρέμα να
κοχλάζει.
Προθερμαίνουμε το φούρνο
στους 180° C. Αδειάζουμε τα
μακαρόνια και τα απλώνουμε
στο ταψί, αλατοπιπερώνουμε
και περιχύνουμε με τη σάλτσα.
Ανακατεύουμε να αναμειχθούν
και σκορπίζουμε ομοιόμορφα το
τυρί. Ψήνουμε για περίπου 25
- 30 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν
στην επιφάνεια. Ξεφουρνίζουμε,
αφήνουμε 5 λεπτά να σταθούν
και σερβίρουμε.
Πηγή: Καθημερινή-Γαστρονόμος

Γίγαντες με σπανάκι
και ντομάτα
Υλικά
• γίγαντες: 500 γρ.
• ελαιόλαδο: 1 φλιτζάνι του
τσαγιού
• ντομάτες: 5 ώριμες
• κρεμμύδι ξερό: 1 ψιλοκομμένο
• σπανάκι: τρυφερό,
καθαρισμένο και πλυμένο
• σκόρδο: 2 σκελίδες,
ψιλοκομμένες
• μαΐντανός: 3-4 κουταλιές της

σούπας
• σέλινο: 1 κλωνάρι
ψιλοκομμένο
• αλάτι: λίγο
• πιπέρι: φρεσκοτριμμένο
• ζάχαρη: λίγη
Εκτέλεση:
1. Από την προηγούμενη μέρα
μουσκεύετε σε νερό τους
γίγαντες. Την επομένη τους
στραγγίζετε και τους βράζετε
σε καθαρό νερό μέχρι να
μαλακώσουν. Ζεματίζετε το
σπανάκι 2’-3’, το στραγγίζετε
και το χοντροκόβετε.
2. Ζεσταίνετε τα 2/3 από το λάδι
και σοτάρετε το κρεμμύδι και

το σκόρδο 4’-5’. Προσθέτετε τις
ντομάτες ξεφλουδισμένες χωρίς
σπόρους και χοντροκομμένες,
το αλατοπίπερο και τη ζάχαρη.
Βράζετε τη σάλτσα 20’. Κατόπιν
ρίχνετε τους γίγαντες και τα
μυρωδικά (μαϊντανό και σέλινο)
και αφήνετε να πάρουν δύο
βράσεις.
3. Σε άλλη κατσαρόλα
ζεσταίνετε το υπόλοιπο λάδι
και σοτάρετε το σπανάκι 4’-5’.
Μεταφέρετε σε πήλινο σκεύος
τους γίγαντες και το σπανάκι.
Αλατοπιπερώνετε, ρίχνετε λίγο
ζεστό νερό και ανακατεύετε
απαλά. Ψήνετε το φαγητό
50’ στους 170ο C, μέχρι να
χυλώσουν ελαφρά οι γίγαντες.

Metro Vancouver housing market characterized by
modest home sale and price increases in 2013
VANCOUVER, B.C. – January 3, 2014 – The Greater Vancouver housing
market maintained a consistent balance between demand and supply throughout 2013. The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports that
total sales of detached, attached and apartment properties in 2013 reached
28,524, a 14 per cent increase from the 25,032 sales recorded in 2012, and an
11.9 per cent decrease from the 32,390 residential sales in 2011.
“Home sales quietly improved last year compared to 2012, although the volume of activity didn’t compare to some of the record-breaking years we experienced over the last decade,” Sandra Wyant, REBGV president said.
Last year’s home sale total ranks as the third lowest annual total for the region in the last ten years, according to the region’s Multiple Listing Service®
(MLS®).
The number of residential properties listed for sale on the MLS® in Metro
Vancouver declined 6.2 per cent in 2013 to 54,742 compared to the 58,379
properties listed in 2012. Looking back further, last year’s total represents an
8.1 per cent decline compared to the 59,539 residential properties listed for
sale in 2011. Last year’s listing count is on par with the 10 year average.
“It was a year of stability for the Greater Vancouver housing market,” Wyant, said. “Balanced conditions allowed home prices in the region to remain
steady, with just a modest increase over the last 12 months.”
The MLS® Home Price Index composite benchmark price for all residential
properties in Metro Vancouver is currently $603,400. This represents a 2.1
per cent increase compared to December 2012.
December summary
Residential property sales in Greater Vancouver totalled 1,953 in December
2013, an increase of 71 per cent from the 1,142 sales recorded in December
2012 and a 15.9 per cent decline compared to November 2013 when 2,321
home sales occurred. December sales were 8.1 per cent above the 10-year
December sales average of 1,807.
New listings for detached, attached and apartment properties in Greater
Vancouver totalled 1,856 in December 2013. This represents a 34.5 per cent
increase compared to the 1,380 units listed in December 2012 and a 42.8
per cent decline compared to November 2013 when 3,245 properties were
listed.
Sales of detached properties in December 2013 reached 762, an increase of
79.3 per cent from the 425 detached sales recorded in December 2012, and a
21 per cent increase from the 630 units sold in December 2011. The benchmark price for detached properties increased 2.5 per cent from December
2012 to $927,000.
Sales of apartment properties reached 850 in December 2013, an increase of
68.7 per cent compared to the 504 sales in December 2012, and an increase
of 9.8 per cent compared to the 774 sales in December 2011.The benchmark
price of an apartment property increased 1.8 per cent from December 2012
to $367,800.
Attached property sales in December 2013 totalled 341, an increase of 60.1
per cent compared to the 213 sales in December 2012, and a 34.3 per cent
increase from the 254 attached properties sold in December 2011. The benchmark price of an attached unit increased 1.2 per cent between December 2012
and 2013 to $456,100.
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In Brussels, Samaras urges Putin
to cut gas prices for Greece
A meeting on Tuesday between Prime Minister Antonis Samaras and
Russian President Vladimir Putin, their first in more than two years,
presented the Greek leader with a chance to discuss the high cost
of natural gas and to reaffirm interest from Russia in the sale of the
Hellenic Railways Organization (OSE) and Thessaloniki port.

Ministry of International Trade and
Minister Responsible
for the Asia Pacific
Strategy and Multiculturalism
Last call for multiculturalism
champions
VICTORIA- Jan. 30, 2014
- Nominations close on Tuesday, Feb. 11 for the fifth annual Provincial Nesika Awards.
Nominees and the five award
recipients will be recognized at
the awards event in Vancouver
on April 4, 2014. Five categories are open for nomination:
individual, business, organization, youth and new this year
- multicultural excellence in
government.

The two men met in Brussels after Samaras addressed a Business
Europe conference and Putin had met with European Union officials.
The cost of natural gas was a key item on the agenda of talks between Samaras and Putin as the meeting came amid discussions between Russian gas giant Gazprom and Greece’s Public Gas Corporation (DEPA) about the same issue. The Greek government is thought
to have ordered DEPA officials to reject any price of more than $400
per 1,000 cubic meters.
Sources said that Putin did not make any binding commitments on
the matter but indicated that he would examine the issue. In his comments after the meeting, Samaras drove home the point that Greece
could not afford to keep paying natural gas prices that are about 30
percent above the European average. “My country is currently coming out of a six-year recession and low energy prices from Russia are
crucial to our recovery,” he said.
On the issue of OSE, Putin made it known that there is Russian interest and asked whether Athens would be able to package the railways
and Thessaloniki port into a single privatization tender. The government, however, will be unable to comply with this request.
Samaras extended an invitation to Putin to make an official visit to
Greece soon.
Meanwhile in Athens leftist SYRIZA leader Alexis Tsipras lashed
out at the imposition of austerity reforms over the past few years,
claiming that the troika-imposed measures violated the Greek Constitution. “For three years now, the Constitution and the procedures
that it dictates have been violated, on the orders of our lenders,”
Tsipras said after talks with Sotiris Rizos, the president of the Council of State, the country’s highest administrative court.
Tsipras subsequently met with Eleni Raikou, the capital’s top corruption prosecutor, for a briefing on the progress of the graft probes she
is overseeing. “Whoever stole public money must return it,” he said.
ekathimerini.com

Minister Responsible for Multiculturalism Teresa Wat said she
encourages British Columbians
to nominate individuals, organizations and businesses that make
the effort to go the extra mile to
embrace multiculturalism and
celebrate our differences.
The provincial Nesika Awards
started in 2008 to recognize the
people, organizations and businesses whose exceptional work
helps bring our diverse cultures
together. The Province’s Multicultural Advisory Council organizes and sponsors the awards
to honour and celebrate British
Columbia’s cultural diversity
and Aboriginal heritage.
All recipients will receive special recognition. Recipients in
the first four categories will also
receive $5,000 to further support
the work of multiculturalism in
the province.
Nominations must be received
by 5 p.m. on Feb. 11, 2014. For
more information, eligibility
requirements, or to download the
Nesika Awards nomination form,
visit:
www.EmbraceBC.ca
or email: MAC@gov.bc.ca

Trudeau leads on Senate Reform: Liberal
Leader takes concrete action to remove partisanship and patronage from the Senate
OTTAWA January 29, 2014 – The Leader of the Liberal Party of Canada, Justin Trudeau, today issued the following statement:
“Canadians expect their leaders to be open and honest with them, and
they expect us to come forward with practical solutions that address
problems directly. The Senate, through extreme patronage and partisanship, has become an institution that poorly serves the interests of
Canadians.
“Paired with patronage, the pervasive issue of partisanship and control
in the Senate is a deeply negative force. We need immediate action to
address this. That is why, as of today, the National Liberal Caucus
will only include elected Members of Parliament, and not Senators.
This action will immediately mean that each of the 32 current Liberal
Senators will become independent of the Liberal Caucus.
“This is about doing the right thing for Canadians and our institutions. I believe that Canadians are rightly seeking an effective institution that debates the difficult issues they are facing today. Equally, I
believe that Canadians have no desire to re-open the Constitution. I
am taking action today with these reforms, and I hope to earn the opportunity to go further as Prime Minister.
“That is why I am also announcing today that if I am elected Prime
Minister, I will put in place an open, transparent and non-partisan appointment process for Senators. This process will be developed working with experts and informed by other non-partisan appointment
processes, such as that of the Supreme Court Justices and Order of
Canada recipients.
“Further, as the majority party in the Senate, immediate and comprehensive change is in Conservative hands. I’m calling on the Prime
Minister to do the right thing and join us in ending patronage and
partisanship in the Senate. All he needs is the judgment and will to
get it done.
“Taken together, these steps represent the most significant and concrete actions to reform the Senate in its history. At our best, Liberals are relentless reformers. When public institutions fail to serve the
public interest, we take bold steps to change them. These proposals
will bring real, positive change for Canadians.”

“Back to Our Roots”
The next meeting of the St. George’s Philoptochos Ladies Society
new program “Back to Our Roots” will be held on Tuesday, February 18, at 6:30 PM in the kitchen of the Hellenic Community.
The purpose of this gathering is to bake Tsourekia. The Ladies will
demonstrate, the mixing of the dough, the forming of the tsourekia in
a variety of ways, and the baking of the tsourekia. Everyone present
will make and then take a tsoureki home with them to enjoy. The
customs and traditions of Easter will also be discussed. Bring your
questions, ideas and suggestions. Everyone who is interested in
learning more about his/her Greek heritage is more than welcome to
attend. Surprise your family this Easter and you be the one to bake
the tsourekia. Give yiayia and mom a break this year. Also you will
be able to explain to your children/friends the origins of the customs
and traditions we follow at this time of the year.
We can only accommodate a certain number, so please email or
phone Eleni or Lizette at the following numbers to reserve your spot.
Helen Arvanitis at 604 736 4096 arvanitis.eleni@gmail.com
Lizette Pappas 604 421 4556
lpappas@telus.net

www.contemporaryrailings.com
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Μανδραϊκός (Βογιατζής):
Χρόνης, Χουσουλάκης,
Κουσούρης (61’ Λελούδας),
Μεσσήνη, Κολτσίδας, Αγκόλι,

ÁèëçôéêÜ
Φάουλ εσείς, οφσάιντ εμείς
και... ΟΦΗ-Παναθηναϊκός 1-1
Γράφει: Δημήτρης Μιχάλης 01/02/2014

από το ύψος της μεγάλης
περιοχής με σουτ-κεραυνό
έγραψε το 2-0.
Ο Μπρέσεβιτς στο 40’ έκανε
χατ-τρικ, όταν μετά από σέντρα
του Τσουκαλά με πλασέ στην
κίνηση σημείωσε το 3-0 για
την ΑΕΚ, που ήταν και σκορ
ημιχρόνου στο ΟΑΚΑ.

Μπιλίτσης, Μπούγιας,
Καϊμακούδης, Ζαχαράτος (85’
Κανάκης), Σερέπας

Πηγή: Sports.gr

Δέλλας: Η αντίστροφη μέτρηση
για την άνοδο έχει ξεκινήσει
01/02/2014
Ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη νίκη της ΑΕΚ και δίχως
διάθεση για ιδιαίτερη ανάλυση του αγώνα (τι να πει άλλωστε... 8-0 ήρθε
το ματς) ο Τραϊανός Δέλλας στην συνέντευξη Τύπου, έπλεξε το εγκώμιο
των παικτών του, υπογραμμίζοντας πως η αντίστροφη μέτρηση για την
άνοδο έχει ξεκινήσει...

Με την έναρξη του δευτέρου
μέρους, ο Ανάκογλου έκανε
μια προσωπική ενέργεια και
με ωραίο σουτ έγραψε το 4-0
για την Ενωση, που έδειχνε
ασταμάτητη!

Από δύο διαιτητικά λάθη καθορίστηκε το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον
Παναθηναϊκό, που αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Γεντί Κουλέ.
Οι πράσινοι προηγήθηκαν με τον Κλωναρίδη στο 39’ (η φάση
ξεκίνησε από φάουλ του Μπεργκ στον Ζε στη μεσαία γραμμή),
αλλά ισοφαρίστηκαν με πέναλτι του Ζε Εντουάρντο στο 85ο λεπτό
(ο Ροβίθης που το κέρδισε από τον Ρισβάνη ξεκίνησε από θέση
οφσάιντ). Με δέκα τελείωσε το ματς ο ΠΑΟ.
ΟΦΗ: Φερνάντεζ, Μπούρμπος, Μιλιάζες, Ζόρο, Τριποτσέρης
(82’ Στάθης), Μακρής, Κάλαϊτζιτς (65’ Ροβίθης), Ζε Εντουάρντο,
Κουτσιανικούλης (74’ Μπανούσης), Παπάζογλου, Περογαμβράκης.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Καπίνο, Τριανταφυλλόπουλος, Νάνο,
Σίντενφελντ, Ρισβάνης, Κουτρουμπής, Λαγός, Καρέλης (62’
Μπαϊράμι), Κλωναρίδης, Αμπέιντ (62’ Μέντες), Μπεργκ.

Το πάρτι δεν σταματά!
Με χατ τρικ του Μπρέσεβιτς (τρίτο τη φετινή σεζόν, με τον Κροάτη
να φτάνει τα 15 γκολ), δύο γκολ του Ανάκογλου και από ένα των
Πλατέλλα, Πεταυράκη και αυτογκόλ του Χουσουλάκη, η ΑΕΚ
έκανε... πλάκα στον Μανδραϊκό διασύροντάς τον με 8-0 στο άδειο
λόγω τιμωρίας ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου στον 6ο
όμιλο της Football League 2.

Το 5-0 ήρθε στο 55’ και πάλι
με τον Ανάκογλου που έπαιξε
το “1-2” με τον Μπρέσεβιτς
και με σουτ ανέβασε ακόμη
περισσότερο τον δείκτη του
σκορ.
Η Ενωση δεν σταμάτησε εκεί
αφού πέτυχε κι άλλο γκολ. Στο
65’, ο Κορδέρο έβγαλε στον
Μπρέσεβιτς που πέρασε τον
Χρόνη και άφησε τη μπάλα στον
Πλατέλλα, ο οποίος με πλασέ σε
κενό τέρμα έκανε το 6-0...
Το πάρτι όμως δεν σταματά
για την ΑΕΚ, που στο 70’
έφτασε στο 7-0, όταν ο
Ανάκογλου άλλαξε το παιχνίδι
για τον Πεταυράκη, ο οποίος
αμαρκάριστος έπιασε ένα
διαγώνιο σουτ και έστειλε για
έβδομη φορά τη μπάλα στα
δίχτυα του Χρόνη.
Το σκορ έκλεισε στο 89’ με
τον Τσουκαλά να βγάζει τη
σέντρα και τον Χουσουλάκη, σε
μια προσπάθεια να διώξει, να
στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα της
ομάδας του για το 8-0!
ΑΕΚ (Δέλλας): Καραγκιολίδης,
Τσουκαλάς, Πεταυράκης,
Γεωργέας (65’ Τσούπρος),
Ρόβας, Κορδέρο (65’ Κατσικάς),
Ανάκογλου, Πλατέλλας,
Πόποβιτς Ντακόλ, Μπρέσεβιτς
(72’ Τσεβάς).

Με σημαντικές αλλαγές
παρέταξε την ΑΕΚ ο Τραϊανός
Δέλλας. Κάτω από τα γκολπόστ
ο Καραγκιολίδης, δεξί μπακ
ο Τσουκαλάς, αριστερό ο
Πεταυράκης, στόπερ οι
Γεωργέας και Ρόβας, αμυντικό
χαφ ο Κορδέρο με τον
Ανάκογλου μπροστά του να έχει
ελεύθερο ρόλο, στα εξτρέμ ο
Πλατέλλας με τον Πόποβιτς, ο
Ντακόλ δεκάρι και στην κορυφή
της επίθεσης ο Μπρέσεβιτς.
Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο
15ο λεπτό, όταν ο Πλατέλλας
έκανε σέντρα από αριστερά και
μετά απο τραγικό λάθος του
Κουσούρη, ο Μπρέσεβιτς με
σουτ στην κίνηση έκανε το 1-0.
Ο Κροάτης διπλασίασε τα
προσωπικά του τέρματα, αλλά
και της Ενωσης στο 29’, όταν
μετά από ασίστ του Ανάκογλου

Αναλυτικά ο Δέλλας είπε στη συνέντευξη Τύπου:
“Το να κάνουμε κριτική μετά από ένα 8-0 δεν ξέρω κατά πόσο
χρησιμεύει. Τα παιδιά μπήκαν σοβαρά, όπως είχαμε συζητήσει όλη την
εβδομάδα, γνωρίζοντας ότι θα παίξουμε σε ένα άδειο και κρύο γήπεδο.
Τους ζήτησα να βρουν κίνητρα, που άλλες φορές μας δίνει ο κόσμος.
Ανταποκρίθηκαν πλήρως. Πέτυχαν 8 γκολ, θα μπορούσαν κι άλλα,
είχαν διάθεση, έκαναν «τρίγωνα».
Με όλο το σεβαμό που έχω προς όλες τις ομάδες, εύχομαι να μην
τις ξαναβρούμε μπροστά μας. Κάθε ομάδα που περνάει, για μας, δεν
ξαναπερνάει πλέον...Η αντίστροφη μέτρηση στο θέμα ανόδου έχει
ξεκινήσει για μας. Είναι λυπηρό να λείπει ο κόσμος από το γήπεδο.
Αυτό με στεναχωρεί”.
Βογιατζής: Δεν μετανιώνω για τον τρόπο που παίξαμε
Ο Μανδραϊκός ήρθε στο ΟΑΚΑ και προσπάθησε να παίξει ανοιχτά.
Αποτέλεσμα αυτού είχε η ΑΕΚ να βρει χώρους και να φτάσει στο
επιβλητικό 8-0. Ο τεχνικός του Μανδραϊκού, Στέλιος Βογιατζής,
ωστόσο τόνισε στη συνέντευξη Τύπου, πως δεν μετανιώνει για τον
τρόπο που έστησε την ομάδα του.
Αναλυτικά είπε: “Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΑΕΚ για τη φιλοξενία
της. Για το παιχνίδι να πω πως ήταν δική μου επιλογή και έχω μάθει
στα παιδιά να παίζουν χωρίς σκοπιμότητες. Βέβαια είναι ένα μεγάλο
ρίσκο και αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν μετανιώνω για τίποτα, όσον
αφορά την έκταση του σκορ. Απ’ αυτό το παιχνιδι έχουμε μόνο να
κερδίσουμε.
Η ΑΕΚ στο σημερινό παιχνιδι ήταν εξαιρετική και νομίζω και η δική
μας η παρουσία στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλή. Τα παιδιά
απογοητεύτηκαν και γέμισαν ένα μεγάλο βάρος, με αποτέλεσμα να
μην... μπουν στο δεύτερο ημίχρονο.
Χτίζουμε τώρα ομάδα, πήρα ένα μεγάλο μάθημα. Πρέπει να
προπονηθούμε, να γίνουμε καλύτεροι και να αλλάξουμε επίπεδο. Η
ομάδα έχει καλά στοιχεία, παρά την έκταση του σκορ και σε σύντομο
χρονικό διάστημα θα γίνει πολύ καλύτερη”.
Πηγή:Sports.gr

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors
120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.
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Ανέκδοτα
Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΤΥΠΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ
ΕΝΤΥΠΑ
Κάθονται τρεις ξαδέλφες ...

Όταν βλέπουμε σήμερα να κλείνουν μεγάλες ιστορικές εφημερίδες

και άλλες να φυτοζωούν, είναι ευνόητο το τι συμβαίνει και στον
Ομογενειακό Τύπο και συγκεκριμένα και σε μας που εκδίδουμε την
«ΓΝΩΜΗ».
Οταν δεν υπάρχουν διαφημίσεις, είναι το πρόβλημα ανυπέρβλητο
και στις περισσότερες περιπτώσεις μοιραίο, εάν δεν βρεθεί τρόπος
οικονομικής υποστήριξης για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την
έκδοσή μας.
Η Έλλειψη του έντυπου Ομογενειακού Τύπου στην παροικία θα είναι
μεγάλη απώλεια και ζημιά για την Ελληνική Παροικία. Χάσαμε την
Ελληνική Τηλεόραση, χάσαμε το Ελληνικό Ραδιόφωνο, αν χαθεί
και Η ΓΝΩΜΗ, η οποία ειναι συνδεδεμένη με την βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας και μπορεί κάποιος
εγγονός σας αργότερα να βρεί το όνομα και την φωτογραφία του
παππού ή προσπάππου,σε μια ομογενειακή εκδήλωση, ή όταν οι
πολιτικοί θα βλέπουν ότι η Παροικία είναι χωρίς τηλεόραση, χωρίς
Ραδιόφωνο και χωρίς εφημερίδα, θα καταλαβαίνουν πόσο αδύναμοι
είμαστε πολιτικά και δεν θα δίνουν σημασία. Δεν χρειάζεται να
αναφέρω περισσότερα για το τι προσφέρει η τοπική εφημερίδα στην
παροικία. Γνωρίζουμε ότι η νεολαία με την σημερινή τεχνολογία
μπορεί να μην την χρειάζεται, αλλά οι περισσότεροι ηλικιωμένοι την
χρειάζονται και θα πρέπει να την συνεχίσουμε.
Το κόστος του χαρτιού συνεχώς αυξάνεται, και για τον λόγο αυτό
κάνουμε έκκληση στις κοινότητες, συλλόγους και άλλες ελληνικές
οργανώσεις, σαν εκδότες που μέχρι σήμερα εκδίδουμε σχεδόν
αφιλοκερδώς για τους περισσότερους την ΓΝΩΜΗ, να οργανώσουμε
υπό την αιγίδα, μιας κοινότητας ή όποιας άλλης οργάνωσης
μια συνάντηση να σας θέσουμε ολοφάνερα το πρόβλημα που
αντιμετωπίζουμε και αν υπάρχει τρόπος να συνεχίσουμε το έργο μας
με μια βιώσιμη οικονομική βοήθεια από την Ελληνική Παροικία
έχει καλώς, διαφορετικά θα πρέπει και μείς σαν εκδότες σύντομα να
αποφασίσουμε για το μέλλο της ΓΜΩΜΗΣ.
«Τα ομογενειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης των υπερπόντιων
χωρών, όπως προέκυψε από τα στοιχεία της μελέτης του Υπουργείου
Απόδημου Ελληνισμού , είναι η κύρια πηγή πληροφόρησης των
ομογενών για Ελληνικά θέματα και ο ρόλος τους αναδεικνύεται ότι
είναι πολυδιάστατος. Είναι συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους ίδιους
τους ομογενείς. Συνιστούν, επίσης, μέσα προβολής και διαφήμισης
των ομογενών στις Ελληνικές παροικίες.
Τόσο η μακροχρόνια διαμονή στο εξωτερικό όσο και η πάροδος των
γενεών, συντελούν ώστε το ενδιαφέρον των ομογενών για την Ελληνική
γλώσσα και παιδεία να αμβλύνεται σταδιακά. Αν το φαινόμενο αυτό
συνδυασθεί με την ελλιπή εκπαίδευση που παρέχεται ακόμη και σε
όσους εξακολουθούν να ενδιαφέρονται πραγματικά, και την έλλειψη
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τότε η διαδικασία της αποκοπής των
ομογενών από τον Ελληνικό πολιτισμό και της ενσωμάτωσης και
αφομοίωσής τους στις νέες πατρίδες, διευκολύνεται και επιταχύνεται
σε σημαντικό βαθμό.»
Αν όλα αυτά δεν μας λένε τίποτα, δεν έχουμε και μεις να προσθέσουμε
τίποτα περισσότερα.
Για τους ΕΚΔΟΤΕΣ
Κώστας Καρατσίκης

Ο Κώστας Μητρόπουλος σατιρίζει
την επικαιρότητα

Κάθονται τρεις ξαδέλφες στο
σαλόνι του σπιτιού τους και
συζητάνε ενώ μπροστά είναι και
η θεόκουφή γιαγιά τους. Λεει
η πρώτη: -Κορίτσια διάβασα
στο Elle ότι φέτος τα γάντια θα
φορεθούν μέχρι εδώ, και δείχνει
τον καρπό της. Λέει η δεύτερη
-Εγώ πάλι διάβασα στο Vogue
ότι θα φορεθούν μέχρι εδώ, λεει
η δεύτερη και δείχνει μέχρι και
τον αγκώνα. -’’Εγώ κορίτσια’’,
λεει η τρίτη, ‘’μίλησα εχτές
με την Λιτσα που δουλεύει για
τον Ασλάνη και μου είπε ότι
τα γάντια φέτος θα φορεθούν
μέχρι εδώ’’, και δείχνει ως
τον ώμο της. Και η γιαγιά που
παρακολουθούσε τόση ώρα:
- ‘’ Ελάτε βρε κορίτσια, καλό
παιδί να είναι και τα υπόλοιπα
βρίσκονται...’’
O Ναυαγός
Ένα υπερπολυτελές
κρουαζιερόπλοιο, καθώς
διαπλέει την Καραϊβική,
περνά μπροστά από ένα έρημο
νησάκι. Σε μια παραλία του
νησιού ξαφνικά εμφανίζεται
ένας ταλαιπωρημένος,
κουρελιασμένος ναυαγός, ο
οποίος κουνάει δυνατά τα
σηκωμένα χέρια του, ανάβει
φωτιές και κάνει σήματα
καπνού, φωνάζει και κάνει
ο,τιδήποτε δυνατό για να
κινήσει την προσοχή επάνω
του. Κάποιος από τους επιβάτες
που τον είδε ρωτάει ένα μέλος
του πληρώματος: - Τί έπαθε
αυτός; - Αααα αυτός; Πάντα
έτσι χαίρεται όταν περνάμε από
εδώ...
Είναι 2 νάνοι και ρωτάει
ο ένας τον άλλο:
Είναι 2 νάνοι και ρωτάει ο ένας
τον άλλο: - Τί ώρα νάνε;
Μπαμπά, εγώ από που ήρθα;
Μπαμπά, εγώ από που ήρθα;
- Σε γέννησε η μαμά. - Και
η μαμά, από που ήρθε; - Τη
γέννησε η πεθερά μου, δηλαδή
η γιαγιά σου. - Κι εκείνη, από
που ήρθε; - Κατευθείαν απο την
κόλαση, παιδάκι μου.
Υποβρύχιο με ξανθιες
Πως βυθίζεις ένα υποβρύχιο με
ξανθιές;
- Χτυπάς την πορτα και σου
ανοίγουν...
Ο Βλάχος και ο Πόντιος
Ένας Πόντιος συναντάει έναν
βλάχο βοσκό και του λέει:
- “Αν βρω πόσα κατσίκια έχεις,
θα μου χαρίσεις ένα;” λέει ο
Πόντιος.
- “Ναι”, απαντά ο Βλάχος.
- “Έχεις 1856 κατσίκια.”
Τα μετράει ο Βλάχος και
πραγματικά ήταν 1856 κατσίκια.
Παίρνει ο Πόντιος ένα κατσίκι
και φεύγει. Μετά από λίγο
συναντάει ο Βλάχος τον ίδιο
Πόντιο και τον ρωτά:
- “Αμα βρω τι είσαι, θα μου το
δώσεις πίσω;”
- “Ναι”, απαντά ο Πόντιος.
- “Είσαι Πόντιος!”
- “Nαι! Από που το κατάλαβες;”,
ρωτάει ο Πόντιος.
- “Γιατί από τα 1856 κατσίκια,
εσύ το σκυλί πήρες!!!”
Απρόοπτο
Μια κυρία πανάσχημη και

μύωπας τριγυρίζει σ` ένα
μουσείο με τον άνδρα της και
προσπαθεί να κριτικάρει τα
έργα.
- “Και με αυτό εδώ το τέρας,
τι θέλει να πει ο ζωγράφος;”,
ρωτάει κάποια στιγμή τον άνδρα
της.
- “Μα, χρυσή μου, αυτό
δεν είναι πίνακας, είναι
καθρέφτης!”, της ψιθυρίζει
αμήχανα εκείνος!
Το Σφουγγάρι
Ο Γιαννάκης μπαίνει στο μπάνιο
και βλέπει τη μαμά του γυμνή.
-Μαμά, τι είναι αυτό; ρωτάει
δείχνοντας ανάμεσα στα πόδια
της.
-Εεεε, αυτό είναι απλά ένα
μαύρο σφουγγάρι!
Την άλλη μέρα και αφού έκανε
μια μικρή έρευνα στο μπάνιο,
πηγαίνει στην κουζίνα και
ρωτάει τη μαμά του.
-Μαμά που είναι το μαύρο
σφουγγάρι που είχες χθες;
-Εεε δεν ξέρω, κάπου εδώ γύρω
θα είναι. Πήγαινε τώρα έξω να
παίξεις.
Ο Γιαννάκης, φεύγει και
επιστρέφει καταχαρούμενος σε
λίγα λεπτά.
-Μαμά, μαμά, το βρήκα το
σφουγγάρι σου!
-Αλήθεια; Και πού είναι;
-Πρέπει να το δάνεισες στην
κυρία Μαρίκα δίπλα. Κοίταξα
από το παράθυρό της και την
είδα να σκουπίζει το πρόσωπο
του μπαμπά με αυτό...
Οπαδός του Μπούς
Σε μια μικρή κωμόπολη στο
Τέξας ρωτάει ο δάσκαλος: “Ποιά
παιδάκια είναι
οπαδοί του Μπούς;”
Σηκώνουν το χέρι όλα τα
παιδάκια, εκτός από τον Μπόμπ.
“Εσύ Μπόμπ δεν είσαι
οπαδός του Μπούς;”, ρωτάει ο
δάσκαλος με έκπληξη.
“Όχι κύριε, είμαι οπαδός του
Κέρι, γιατί η μαμά είναι οπαδός
του Κέρι, και ο
μπαμπάς είναι οπαδός του
Κέρι”, απαντάει ο Μπόμπ.
“Και αν η μαμά σου ήταν ηλίθια,
και ο μπαμπάς σου βλάκας, εσύ
τι θα ήσουν;”,
ρωτάει περιπαικτικά ο
εκνευρισμένος ο δάσκαλος.
“Οπαδός του Μπούς!”, απαντάει
θριαμβευτικά ο Μπόμπ.
Κάτι που έχει πόδια
Ήταν μια φορά, ο Τοτός στο
σχολείο και η δασκάλα ζήτησε
από τα παιδάκια να πουν κάτι
που έχει πόδια. - Ο σκύλος,
λέει η Ελενίτσα. - Ο άνθρωπος
κυρία, λέει ο Κωστάκης. - Η
καρδιά, λέει ο Τοτός... - Η
καρδιά δεν έχει πόδια Τοτέ,
απαντάει η δασκάλα. - Πώς δεν
έχει; λέει ο Τοτός. Αφού εγώ
κάθε βράδυ ακούω τον πατέρα
μου που λέει: - “Έλα καρδούλα
μου, άνοιξε τα πόδια σου...”
Ο Μπόμπος και ο Ταξιτζής
Υπήρχε κάποτε μια γυναίκα
που την ήθελε υπερβολικά ο
Μπόμπος αλλά αυτή δεν του
έδινε καμία καθόλου σημασία...
Εκείνη έφυγε και πήγε να γίνει
καλογριά. Τότε ο Μπομπος
απελπισμένος όπως ήταν την
ακολούθησε. Μετά από πολλές
αποτυχημένες προσπάθειες
αποφάσισε να φύγει και
τηλεφώνησε σε ταξί να έρθει να
τον παραλάβει. Την στιγμή που
πάει να μπει στο ταξί του λέει
ο ταξιτζής. “Την γυναίκα που
θέλεις μπορώ να σου πω πως
να την κανείς δική σου. Κάθε
νύκτα πηγαίνει στο νεκροταφείο
κ ανάβει τα καντήλια...να

ντυθείς παπάς καινά πας να την
αποκτήσεις”...και έτσι και έγινε.
Πήγε την νύκτα ντυμένος σαν
παπάς, βρίσκει την γυναίκα και
της λέει “σκύψε ευλογημένη”
τότε η γυναίκα έσκυψε και ο
Μπομπος της κάνει άγριο ερωτά.
Όταν τελείωσε ο Μπομπος,
βγάζει την ενδυμασία του
παπα και της λέει “ΚΟΥΚΟΥ...
ΜΠΟΜΠΟΣ” τότε ξαφνικά
βγάζει και εκείνη τα ρούχα και
του λέει... ..............”ΚΟΥΚΟΥ Ο
ΤΑΞΙΤΖΗΣ”
Η Γραβάτα του γκαρσονιού
Πάει το γκαρσόνι για
παραγγελία και λέει ο πελάτης:
- “Για να δούμε τι καλό έχετε
σήμερα” και μυρίζει την
γραβάτα του γκαρσονιού. “Μμμμ... λέει ο πελάτης σήμερα
έχετε μοσχαράκι κοκκινιστό.
Φέρε μου μια μερίδα”. Το
γκαρσόνι απόρησε. Την άλλη
μέρα ο πελάτης ξαναμυρίζει τη
γραβάτα του γκαρσονιού και
βλέπει πως μαγείρεψαν στιφάδο
και παραγγέλνει μια μερίδα.
Την επόμενη μέρα μύρισε
τη γραβάτα και παρήγγειλε
φασολάκια κλπ. Το γκαρσόνι
τσαντίστηκε και την άλλη
μέρα, πριν πάει στο μαγαζί
λέει στη γυναίκα του τη Μαρία
την ιστορία και αυτή βάζει τη
γραβάτα του στο μ.... της και
του τη δίνει να τη φορέσει.
Το βράδυ ο πελάτης μυρίζει
τη γραβάτα, την ξαναμυρίζει
και λέει στο γκαρσόνι: - “Μα
καλά τόσο καιρό γιατί δεν μου
έλεγες πως είσαι ο άνδρας της
Μαρίας;”
Η γριά και η αεροσυνοδός
Σε ένα αεροπλάνο, αφού έκανε
την καθιερωμένη ανακοίνωση
ο πιλότος, ξέχασε να κλείσει το
μικρόφωνο. Μετά από λίγη ώρα
λέει στον άλλο πιλότο:
- Λοιπόν, πάω να χέσω και θα
γ...σω μετά την αεροσυνοδό.
Το ακούν λοιπόν όλοι οι
επιβάτες και αρχίζουν τα
κρυφόγελα. Ακούγοντας το
και η αεροσυνοδός, αρχίζει
να τρέχει, για να τους πει να
κλείσουν το μικρόφωνο. Εκεί
που έτρεχε, έπεσε πάνω στην
τσάντα μιας γριάς. Βλέποντας
την αεροσυνοδός, η γριά γελάει
και της λέει:
- Σιγά-σιγά κόρη μου. Είπε ότι
θα πάει να χέσει πρώτα.
Ο Υπάλληλος
Πάει ο υπάλληλος στο αφεντικό
μια μέρα και του λέει:
“Αφεντικό σήμερα έχω τρομερό
πονοκέφαλο τι να κάνω;”.
Το αφεντικό το όποιο ήταν πολύ
κάλος άνθρωπος του απαντάει:
“Επειδή είσαι κάλος υπάλληλος
θα σου πω τι κάνω εγώ σε
ανάλογη περίπτωση και μου
περνά.”
“Τι;” Ρωτά ο υπάλληλος.
“Πηγαίνω στο σπίτι και
κάνω έρωτα με τη γυναίκα
μου και αμέσως μου περνά ο
πονοκέφαλος. Άντε πήγαινε
να κάνεις το ίδιο και θα με
θυμηθείς”. Πράγματι ο υπάλληλος έρχεται την επόμενη μέρα
και λέει όλο χαρά στο αφεντικό:
“Πράγματι είχες δίκιο αφεντικό
νιώθω υπέροχα σήμερα, πέρασε
και ο πονοκέφαλος και είμαι σαν
άλλος άνθρωπος σε ευχαριστώ.
Οφείλω πάντως να ομολογήσω
ότι το σπίτι σου είναι τέλειο.”

FROM VICTORIA B.C.
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On Sunday January 12th, 2014 Ypapanti Greek Orthodox Church
and All Saints of Alaska Orthodox Church held their annual Blessing
of the Waters and Dive for the Cross at Cordova Bay in Victoria, BC.
The service was concelebrated by Rev. Fr. Constantinos Economos
and Rev. Fr. Larry Reinheimer.
Present was the Consul General of Greece Mr. Elias Kremidas,
the Maritime Attache, Mr. Georgios Giannakis and President of
the Victoria and Vancouver Island Greek Community Dr. Michael
Ikonomou.
Three young Greek Canadians dove for the cross:
Nicholas Lempesis (Age 12)
Apostoli Nicolinas (age 12)
James Petropoulos (Age 14)
Many thanks to Lee Milliken and Bob Vanderford for their talented
photography!

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων με αντιπροσωπεία
Eλληνο-Aμερικανικών και Aμερικανο-Eβραϊκών οργανώσεων
Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης συναντήθηκε με ηγετικά στελέχη Eλληνο-Aμερικανικών και Aμερικανο-Eβραϊκών οργανώσεων, παρουσία
του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και Προέδρου της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Τραγάκη, του Προέδρου της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς κ.
Σάββα Αναστασιάδη και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα.
Κατά τη συνάντηση, ο κ. Μεϊμαράκης ευχαρίστησε τα μέλη της αντιπροσωπείας και τον επικεφαλής της, Πρόεδρο του Αμερικανο-ελληνικού Ινστιτούτου, κ. Νικ Λαρυγγάκη,
για τη συμπαράσταση στην Ελλάδα και τη συμβολή τους στην αναστροφή του διεθνούς αρνητικού κλίματος και τόνισε:
«Αυτή σας η στάση μάς έδωσε ελπίδα και στήριγμα, μας κράτησε
όρθιους, μας πείσμωσε ακόμα περισσότερο στην προσπάθειά μας.
Όπως σας είχα πει τότε, όλοι μιλάνε για την αρχαία Ελλάδα, αλλά
θα τους κάνουμε να μιλάνε και για τη νέα Ελλάδα. Σήμερα, όπως
βλέπετε, στην Ευρώπη αλλά και σ’ ολόκληρο τον κόσμο, όλοι
παραδέχονται ότι οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών έχουν πιάσει
τόπο. Βρισκόμαστε σε καλή, σταθερή πορεία, δεν έχουν τελειώσει
τα προβλήματα, δεν επιτρέπεται εφησυχασμός. Θεωρούμε όμως
ότι έχουμε δώσει τα μηνύματα εκείνα που δείχνουν ότι η Ελλάδα
μπορεί πράγματι να σταθεί όρθια και να είναι μια ευρωπαϊκή χώρα.
Θέλω, επίσης, να σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία της χώρας μας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την προετοιμασία που έχει
γίνει, θα είναι επιτυχημένη, θα δείξει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες
και διεθνώς ότι η Ελλάδα μπορεί, τα καταφέρνει και κοιτάζει με
αισιοδοξία το μέλλον το δικό της και της Ευρώπης.
Βλέπουμε με θετικές προοπτικές το 2014. Μπαίνουμε καταρχάς σ’
αυτόν το χρόνο με επιτυχία στο πρωτογενές πλεόνασμα, που αποτελεί
επίτευγμα των Ελλήνων πολιτών, δεύτερον προγραμματίζουμε
τα έργα της ανάπτυξης και τρίτον, από το περίσσευμα που θα
υπάρξει, θα βοηθήσουμε τις αδύναμες κοινωνικά τάξεις και θα
προσπαθήσουμε να διορθώσουμε, έστω εν μέρει, όποιες αδικίες
έγιναν την περίοδο αυτή.
Θέλω, λοιπόν, να σας συγχαρώ γι’ αυτή σας την πρωτοβουλία και
σας ζητώ να μεταφέρετε προς όλους το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ένας πόλος σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή, θέλει να συνεργάζεται δημιουργικά και εποικοδομητικά
με όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Ιδιαίτερα με τις χώρες τις οποίες θα επισκεφθείτε επιθυμούμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας κυρίως στον ενεργειακό τομέα».

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, κ. Νικ Λαρυγγάκης, μεταξύ άλλων, δήλωσε:
«Η Ελλάδα έχει πολυκύμαντη ιστορία μεγαλύτερη των 2000 χρόνων. Σε αυτή της την πορεία, έχει δεχθεί εισβολές, έχει κατακτηθεί, έχει περάσει δικτατορίες και άλλες
περιπέτειες, όμως είναι σήμερα εδώ. Πιστεύω, λοιπόν, ότι μια κρίση δεν μπορεί να λυγίσει τη χώρα.
Η αντιπροσωπεία αυτή είναι ιστορική, γιατί συμμετέχουν δύο κορυφαίες ελληνο-αμερικανικές οργανώσεις (AHEPA και American Hellenic Institute) και πολύ σημαντικές
αμερικανο-εβραϊκές οργανώσεις με σπουδαίες προσωπικότητες. Η συνεργασία μεταξύ των πυλώνων αυτής της περιοχής του κόσμου, δηλαδή της Ελλάδας, του Ισραήλ και της
Κύπρου, είναι πολύ στενή. Όσο περισσότερο προχωρούσαν οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, θεωρήσαμε φυσικό να υπάρξει και να ενισχυθεί μια αντίστοιχη συνεργασία
μεταξύ των ελληνο-αμερικανικών και αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων στις ΗΠΑ.
Πιστεύω ότι οι επαφές που θα έχουμε είναι πολύ σημαντικές, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές τη συνδρομή μας και πρέπει να προωθηθούν τέτοιες
πρωτοβουλίες».

11 Γνώμη


Ʌʌʉʍʉʖɼɲʐʏʊɷɸʆɸʀʆɲɿ



ȰɇɈȵȻɃ!!!
ȳɿɲʋʌʙʏɻʔʉʌɳɷʑʉʍʑʄʉɶʉɿʍʐʆɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ
ɶɿɲʅɿɲɴʌɲɷɿɳʃɸʔɿʉʑʃɲɿɶɹʄɿʉʐ.
Ƀɿʍʑʄʄʉɶʉɿ“ɀȵȳȰɇȰȿȵɂȰɁȴɆɃɇ”&“ɃɀȸɆɃɇ”
ɻ,ɶɿɲʆɲʅɻʆʋʄɲʃʘɽʉʑʅɸʋʌɿʆɲʃʊʅɲɶɸʄɳʍʉʐʅɸ,
“ɃɀȸɆɃɇ”&“ɀȵȳȰɇȰȿȵɂȰɁȴɆɃɇ”,ɷɿʉʌɶɲʆʙʆʉʐʆɹʆɲ

“JOKENIGHT”
ʏɻʆɅɲʌɲʍʃɸʐɼ28Ɍɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐ,ʍʏɿʎ7:28ɀɀɲʃʌɿɴʙʎ,
ʍʏɻʆɸʋɳʆʘɲʀɽʉʐʍɲʏʉʐȾʉɿʆʉʏɿʃʉʑȾɹʆʏʌʉʐ,4500ArbutusSt.
Ɍɹʌʏɸʏɲʃɲʄʑʏɸʌɳʍɲʎɲʆɹʃɷʉʏɲ,ʏʉʃɹʔɿʍɲʎ,ʏɻʆʋɲʌɹɲʍɲʎ
ʃɲɿɶɿɲʃɲʄʊʃɲɿɶɿɲʃɲʃʊʃɲɿʃɲʅɿɳʋɳʆɲ

ɶɿɲʏʐʖʊʆɲʏʐʖɼʅɲʏɲ

ɲʋʉʏɲʋʉʄʄɳɶɹʄɿɲʃɲɿɸʄɳʏɸʆɲɷɿɲʍʃɸɷɳʍʉʐʅɸʋɲʌɹɲ.
Ɉɿʅɼȵɿʍɻʏɻʌʀʉʐ$15.69Ͳɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʃɲɿʅɸɺɸɷɳʃɿɲ.

(Ȳɳʄʏɸʍʏɻʆʏʍɹʋɻʃɲɿʃɲʆɹʆɲʗɿʄʊɶɿɲʃɲʆɹʆɲ

ʃʌɲʍɳʃɿ).

ȳɿɲɸɿʍɻʏɼʌɿɲʏɻʄɸʔʘʆɼʍʏɸʍʏɲ:
(604)730Ͳ0950ͲɆɹʆɲɁɿʃʉʄɲʁɷɻɻ
(604)880Ͳ5428ͲȵʄɹʆɻȾɳʌʋʉʐͲɇʋɻʄɿʘʏʉʋʉʑʄʉʐ
ɇɲʎʐʋʉʍʖʊʅɲʍʏɸʉʏɿɲʐʏɼʏɻʆ
ɃʅɻʌɿʃɼɴʌɲɷɿɳɽɲɶʀʆɸɿʏʉʐɀɸɶɳʄʉʐȰʄɸʇɳʆɷʌʉʐ!!







Ο Κώστας Μητρόπουλος σατιρίζει την επικαιρότητα ΤΑ ΝΕΑ

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

To ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Με 40 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας στο Κιτσιλάνο, περήφανοι για τη συνεχή ανταπόκριση
και στήριξη τής παροικίας μας, βλέπουμε μπροστά μας ένα φωτεινό μέλλον!
Με ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σ’ όλη την ομογένεια!!

12 Γνώμη

Επίσημη έναρξη της Ελληνικής
προεδρίας στο Ζάππειο
(Συνέχεια από σελίδα 12)

Κυρίες και κύριοι,
Τώρα που περάσαμε τα πιο δύσκολα
και που αποφύγαμε τα χειρότερα,
είναι η όχι των διαπιστώσεων,
αλλά των αποφάσεων. Είναι η ώρα
των πράξεων, όχι των λόγων. Είναι
η ώρα να νικήσουμε την ύφεση
και την ανεργία. Είναι η ώρα να
βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην
σταθεροποίηση που χρειαζόμαστε
και την Ανάπτυξη που αποζητάμε.
Είναι η ώρα να θεμελιώσουμε
ακόμα πιο στέρεα τη δημοσιονομική
Ένωση, την Τραπεζική Ένωση, το
κοινό μας νόμισμα. Είναι η ώρα
να διαχειριστούμε αποφασιστικά
τις μεταναστευτικές ροές και να
κατοχυρώσουμε την ασφάλειά μας.
Είναι η ώρα να χαράξουμε θαλάσσιες
πολιτικές και να αναπτύξουμε τους
πλουτοπαραγωγικούς πόρους της
θάλασσας.
Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω από την
Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό
και μόνον αρκεί για να καταλάβουμε
όλοι, πως αυτά που μας ενώνουν
είναι πολύ σημαντικότερα απ’ ό,τι
μας χώρισε στο παρελθόν.
Η Ελληνική Προεδρία θα αναδείξει
αυτά που μας ενώνουν, αυτά που
μας θέτουν σε σταθερή προοπτική
Ανάπτυξης με Ανταγωνιστικότητα
και Ευημερία, με δημοσιονομική
ευθύνη και – κυρίως – με Κοινωνική
Δικαιοσύνη.
Όπου και να κοιτάξουμε – μέσα
μας, μπροστά μας και γύρω μας – η
απάντηση είναι μία: Περισσότερη
και καλύτερη Ευρώπη!
Κοιτάζοντας μέσα μας, διαπιστώνουμε ότι «περισσότερη και
καλύτερη Ευρώπη» είναι η μοναδική
απάντηση στις αγωνίες μας, αλλά και
στις φιλοδοξίες μας. Κοιτάζοντας
μπροστά μας, διαπιστώνουμε ότι
«περισσότερη και πιο συνεκτική
Ευρώπη» είναι ο καλύτερος κόσμος
που μπορούμε να χτίσουμε για τα
παιδιά μας. Κοιτάζοντας γύρω μας,
διαπιστώνουμε ότι «περισσότερη και
καλύτερη Ευρώπη» είναι αυτό που
ζητά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος
από μας. Ένα «φάρο» Σταθερότητας,
Ανάπτυξης και Ασφάλειας, με
ακτινοβολία πολύ πέρα από τα
γεωγραφικά σύνορα της Ευρώπης.
«Ευρώπη» δεν είναι ένας οργανισμός
πάνω και πέρα από μας. Η Ευρώπη
είμαστε εμείς, ο καλύτερος εαυτός
μας και η καλύτερη προοπτική για
τις επόμενες γενεές. Η Ευρώπη δεν
είναι οι αφηρημένες στατιστικές και
τα στρυφνά κείμενα.
Η Ευρώπη είναι σήμερα μήτρα
Δημοκρατίας,
Ελευθερίας
και
Ανάπτυξης, που μας χωρά όλους,
που μας χρειάζεται όλους και που ο
καθένας από μας είναι αναπόσπαστο
μέρος της.
Είναι η υπέρτατη επιταγή της
Ευρωπαϊκής μας Ιστορίας και η
μεγαλύτερη εγγύηση για το μέλλον
μας. Για το μέλλον της Ευρώπης και
πέρα απ’ αυτήν…
«Περισσότερη
και
καλύτερη
Ευρώπη» είναι το μήνυμα Ελπίδας
που χρειάζεται σήμερα και όλος ο
υπόλοιπος Κόσμος.
Κυρίες και κύριοι,
Θα ακούσετε σε λίγο τραγούδια
και ποίηση μιας Πατρίδας που
πονάει. Αλλά και μιας Πατρίδας που
υπερήφανη επουλώνει τις πληγές της.
Και που όρθια παίρνει τις ευθύνες
της. Για το δικό της μέλλον, αλλά και
για το κοινό μέλλον της Ευρώπης.
Εμείς οι Έλληνες είμαστε περήφανοι.
Είμαστε πεισματάρηδες. Και θα
τα καταφέρουμε! Για λογαριασμό
όλων μας. Αλλά και για λογαριασμό
ολόκληρης της Ευρώπης…
Πριν λίγο καιρό κάποιοι θεωρούσαν
την Ελλάδα τον «αδύναμο κρίκο»
της Ένωσης. Τώρα τα πράγματα

είναι ήδη πολύ διαφορετικά. Και στο
τέλος της Ελληνικής Προεδρίας, η
Ελλάδα θα ’ναι πάλι όρθια στα πόδια
της, η Ευρώπη θα έχει κάνει το
μεγάλο βήμα να βγει από την κρίση
της και αυτό που ήταν κάποτε ο
«αδύναμος κρίκος», θα είναι πια ένα
σύμβολο ότι η Ευρώπη δουλεύει, ότι
η Ευρώπη μπορεί, κι ότι η Ευρώπη
θα τα καταφέρει…Σας ευχαριστώ.
Δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ.
Αντώνη Σαμαρά και του Προέδρου
της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής κ. Jose
Manuel Barroso
Αντώνης Σαμαράς: Καλησπέρα σας,
πρώτα από όλα, και καλή χρονιά
σε όλους! Είχα σήμερα τη χαρά να
συναντηθώ με τον Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το φίλο
μου τον Jose Manuel Barroso και
το Κολέγιο των Επιτρόπων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επίσημη
τελετή με την οποία η Ελλάδα
αναλαμβάνει την Προεδρία της
Ευρώπης, για πέμπτη φορά στην
ιστορία της.
Στις συζητήσεις που είχαμε
επισήμανα ότι η Ελλάδα φιλοδοξεί
στην Προεδρία της να πετύχει την
πιο θετική επαφή του Ευρωπαίου
πολίτη με την Ένωση.
Γι’ αυτό το λόγο, οι αρχές που
θα οδηγούν την πολιτική μας το
πρώτο εξάμηνο του 2014 θα είναι
πρωταρχικά η αντιμετώπιση των
ζωτικών προβλημάτων που αφορούν
στο ίδιο το μέλλον της Ευρώπης:
α) η οικονομική ανάκαμψη, η
καταπολέμηση της ανεργίας- που
είναι η μεγάλη σύγχρονη πληγή-, η
θωράκιση της συνοχής της Ένωσης
και- θα έλεγα- κυρίως της κοινωνικής
συνοχής της Ένωσης, η κατοχύρωση
της
Ευρωπαϊκής
ασφάλειας,
εσωτερικής και εξωτερικής.
β) είναι μετά η εμβάθυνσης της
Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης, ώστε να αντιμετωπιστούν
αυτά τα οποία θα ονομάσω
«κατασκευαστικά
ελλείμματα»
που ανέδειξε η κρίση, προκειμένου
κυρίως να διασφαλίσουμε πλήρως
το ενιαίο μας νόμισμα, το ευρώ.
γ) τρίτο σημείο η δημοκρατική
νομιμοποίηση και λογοδοσία της
Ένωσης, καθώς και αλληλεγγύη
ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τους
λαούς της. Ώστε να ενισχυθεί το
κοινό Ευρωπαϊκό μας οικοδόμημα
και να διευρυνθούν τα δικαιώματα
των πολιτών.
Με πυξίδα, λοιπόν, αυτές τις αρχές, η
Ελληνική Προεδρία θα επιδιώξει: (1)
την τόνωση της ανάπτυξης και της
απασχόλησης, (2) την εμβάθυνση
της Ευρωζώνης, (3) τη συνολική
διαχείριση της μετανάστευσης και
(4) την Ανάπτυξη των θαλάσσιων
πολιτικών, καθώς και την θωράκιση
της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας.
Περισσότερη Ευρώπη, καλύτερη
Ευρώπη, πιο συνεκτική Ευρώπη!
Περισσότερη ασφάλεια για τους
Ευρωπαϊκούς λαούς. Περισσότερες
ευκαιρίες και περισσότερη ευημερία
για τους Ευρωπαίους πολίτες. Κι
όλα αυτά με περισσότερα έργα και
περισσότερη λογοδοσία.
Η Ελλάδα με τεράστιες θυσίες αφήνει
πίσω της την κρίση. Η Ευρώπη
αφήνει πίσω της την κρίση. Ασφαλώς
δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα.
Ασφαλώς, έχουμε ακόμα πολλά να
κάνουμε… Αλλά τώρα η Ελλάδα
έχει σταθεί στα πόδια της, η Ευρώπη
ξέρει καλά το δρόμο της. Κοιτάξτε
πίσω πόσα περάσαμε μόνο τα
τελευταία χρόνια. Και κοιτάξτε γύρω
σας που βρισκόμαστε σήμερα. Και
τι γίνεται γύρω μας, γύρω από την
Ευρώπη… Πάνω μας, πάνω στην
επιτυχία, δηλαδή, του Ευρωπαϊκού
εγχειρήματος, έχουν εναποθέσει τις
ελπίδες τους, όχι μόνο οι λαοί της
ίδιας της Ευρώπης, αλλά και πολλοί
λαοί έξω από την Ευρώπη, στην
περιφέρειά της αλλά και πιο πέρα
ακόμα.
Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση που τώρα

μπαίνει στην πιο αποφασιστική φάση
της, είναι σίγουρα, λοιπόν, η μεγάλη
ελπίδα για τους λαούς της Ευρώπης.
Κάτι που υπήρξε «άπιαστο όνειρο»
για πολλές γενιές Ευρωπαίων και
που τώρα γίνεται πραγματικότητα.
Αλλά η Ολοκλήρωση της Ένωσής
μας- επαναλαμβάνω- είναι και ελπίδα
για πολλούς λαούς εκτός Ευρώπης,
οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι μια
ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη είναι
και ασφαλέστερη εγγύηση για έναν
καλύτερο και για έναν ασφαλέστερο
κόσμο.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία
σας εδώ, για το γεγονός ότι σε αυτή
τη φάση τη δύσκολη, την οποία
ακολουθούν Ευρωεκλογές, είσαστε
εδώ μαζί με το Κολέγιο των
Επιτρόπων και αναλύσαμε μαζί σε
λεπτομέρειες ένα-ένα τα ζητήματα
τα οποία αφορούν στην Ελληνική
Προεδρία και το πρώτο εξάμηνο

του 2014. Θέλω να ξέρετε ότι για
μας σήμερα είναι μια ξεχωριστή
μέρα για τον κάθε Έλληνα και την
κάθε Ελληνίδα. Η Ελλάδα πέρασε
απίστευτες δυσκολίες. Η Ελλάδα
«έχασε» βιοτικό επίπεδο που δεν
έχει χάσει κανένας λαός από τον Β’
Παγκόσμιο πόλεμο μέχρι σήμερα.
Και το έκανε συντονισμένα, με τη
βοήθεια της Ευρώπης, προκειμένου
να δώσουμε το δικαίωμα στα νέα
παιδιά να έχουν μέλλον, να έχουν
Ελπίδα και να έχουν γνώση ότι
η Ευρώπη ενωμένη μπορεί να
λύνει τα προβλήματα και μπορεί
να εξυπηρετεί τους ανώτερους
ανθρώπινους, πολιτικούς, ηθικούς,
οικονομικούς, κοινωνικούς στόχους.
Κύριε Πρόεδρε, και πάλι σας
ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε
αυτή την ευκαιρία σήμερα και να πω
μόνον ότι ο καλός καιρός που έχει
έξω και ο ήλιος που σας υποδέχτηκε
αποκτά
και
έναν
ιδιαίτερο
συμβολισμό σήμερα, γιατί αυτή
πρέπει να είναι και η Ελπίδα και το
μέλλον για μια καλύτερη Ευρώπη.
Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ.
José Manuel Barroso: Σας ευχαριστώ
πολύ κύριε Πρωθυπουργέ , αγαπητέ
φίλε ,
Κυρίες και κύριοι ,
Πρώτα απ ‘όλα , Ευτυχισμένο το Νέο
Έτος . Και πιστεύω πραγματικά αυτό
το έτος για την Ευρώπη πρόκειται
να είναι καλύτερη από ό, τι τα
τελευταία χρόνια , και συγκεκριμένα
, από οικονομική άποψη . Είμαι
πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι
εδώ στην Αθήνα, καθώς η Ελλάδα
ξεκινά την πέμπτη Προεδρίας
του Συμβουλίου - καθιστώντας
το ένα πολύ έμπειρος πιλότος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης . Όπως λέγαμε
πριν από αυτή τη συνάντηση , αυτή
είναι η τρίτη ελληνική προεδρία
μου . Ήμουν σε συνεργασία με την
Ελληνική Προεδρία το 1994 , ως
υπουργός Εξωτερικών της χώρας
μου , το 2003 , ως πρωθυπουργός της
χώρας μου , και τώρα , ως Πρόεδρος
της Επιτροπής , έχω την τιμή και
τη χαρά να συνεργαστεί με την
ελληνική προεδρία και την ηγεσία
του φίλου μου , Αντώνη Σαμαρά .
Έχουμε μόλις συναντήθηκαν , όχι
μόνο προσωπικά - και οι δύο από μας
, σε διμερές - αλλά και την πλήρη
ελληνική κυβέρνηση και το Σώμα
των Επιτρόπων . Και μπορώ να σας
πω ότι η ελληνική προεδρία είναι,
φυσικά , πολύ καλά προετοιμασμένοι

και ότι θα δούμε μια πραγματική
αποφασιστικότητα για τις ελληνικές
αρχές να κάνουν μια επιτυχία για
την Ελλάδα και για την Ευρώπη
να κάνει . Και η Ελλάδα μπορεί να
υπολογίζει στην πλήρη υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
το σκοπό αυτό . Δεδομένου ότι η
ελληνική προεδρία σύνθημα λέει ,
« η Ευρώπη είναι κοινή προσπάθειά
μας » .
Ο Πρωθυπουργός Σαμαράς και άγγιξα
και από τις εξελίξεις στο ελληνικό
πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας
της οικονομίας και . Θα υπεισέλθω
σε
περισσότερες
λεπτομέρειες
σχετικά με αυτό αργότερα . Αλλά
επιτρέψτε μου να κάνω μια γενική
παρατήρηση , δεδομένου ότι
βρισκόμαστε τώρα σε ένα Νέο Έτος
διάθεση , σχετικά με την οικονομική
κατάσταση στην Ευρώπη και τι
μπορούμε να περιμένουμε για το
τρέχον έτος , δηλαδή , όσον αφορά

τα προβλήματα που αναφέρθηκαν σε
πολλές αναλύσεις που αφορούν τη
ζώνη του ευρώ .
Όπως είπα ακριβώς πριν από ένα
χρόνο, το 2013 θα είναι , και ήταν ,
το έτος που η ευρωπαϊκή οικονομία
να αρχίσει να μετατρέψει τη γωνία .
Και ήταν , στην πραγματικότητα , το
έτος της αλλαγής των αντιλήψεων και
των προσδοκιών για την ευρωπαϊκή
οικονομία . Ας μην ξεχνάμε ότι
πριν από όχι και τόσο πολύ χρόνο
, οι άνθρωποι έκαναν εικασίες για
ελληνική έξοδο , για την κατάρρευση
του ευρώ , και για την κατάρρευση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Έτσι , το ίδιο το γεγονός ότι
είμαστε εδώ σήμερα στην Αθήνα
, γιορτάζοντας την έναρξη της
Ελληνικής Προεδρίας - ένα πλήρες
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,
καθώς και ένα πλήρες μέλος της
ζώνης του ευρώ - αποτελεί σαφή
ένδειξη ότι οι προβλέψεις ήταν λάθος
. Και ότι η Ελλάδα ήταν σε θέση να
κάνει αξιοσημείωτες προσπάθειες
- δηλαδή , τον ελληνικό λαό - και
ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ
απέδειξε την αντοχή της και ότι ,
ουσιαστικά , είμαστε στο σωστό
δρόμο .
Έχω πει , πριν από έναν ακριβώς
χρόνο, ότι η υπαρξιακή κρίση του
ευρώ θα είναι πίσω μας , και πιστεύω
ότι αυτό συμβαίνει τώρα . Είμαστε
, σε γενικές γραμμές , ανακάμπτει
από την ύφεση και ελπίζω ότι φέτος
η Ελλάδα θα βγει από την ύφεση .
Πέρυσι , η Ιρλανδία έγινε το πρώτο
μέλος της ζώνης του ευρώ να βγει
με επιτυχία από το πρόγραμμα
προσαρμογής . Καλωσορίσαμε 18ο
κράτος μας στη ζώνη του ευρώ
μέλους , τη Λετονία , μια άλλη
χώρα που έχει κάνει μια τεράστια
, πολύ απαιτητικό , το πρόγραμμα
οικονομικής βοήθειας και τώρα είναι
η χώρα με τον υψηλότερο ρυθμό
ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
. Αυτό δείχνει ότι τα προγράμματα
δεν λειτουργούν όταν εφαρμόζονται
σωστά . Αυτό αποδεικνύεται από
το γεγονός ότι μόλις τώρα , τις
τελευταίες ημέρες , η Ιρλανδία ήταν
σε θέση να εκδίδουν μακροπρόθεσμο
χρέος σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,
τι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
, στη ζώνη του ευρώ , που δεν ζητούν
ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα .
Έτσι , έχετε μία χώρα που δεν
θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει
πριν από λίγο καιρό , και τώρα την

έξοδο από το πρόγραμμα , είναι σε
θέση να το κάνει σε μια καλύτερη
κατάσταση από ό, τι οι χώρες που
δεν χρειάζονται ένα πρόγραμμα
οικονομικής βοήθειας . Νομίζω ότι
είναι μια πολύ σαφή απόδειξη που
λειτουργούν προγράμματα , υπό
την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται
με αποφασιστικότητα και , φυσικά
, με το σωστό τρόπο . Διότι ας μην
ξεχνάμε τι ήταν , και είναι , ο στόχος
των προγραμμάτων . Ο στόχος των
προγραμμάτων ήταν να αποφευχθεί
η άτακτη στάση πληρωμών και να
βοηθήσει τις χώρες να σταθούν στα
πόδια τους και να είναι σε θέση να
χρηματοδοτήσουν οι ίδιες άμεσα
- και όχι μόνο να βασίζεται στην
αλληλεγγύη των άλλων ευρωπαϊκών
χωρών .
Ας δούμε την Ισπανία , η οποία
είχε ένα ειδικό πρόγραμμα για τις
τράπεζες . Αναμένουμε η Ισπανία
να βγείτε από αυτό το πρόγραμμα
με επιτυχία αυτό το μήνα . Στην
πραγματικότητα , η υποστήριξη
προς τις ισπανικές τράπεζες αποδίδει
καρπούς και αυτό το πρόγραμμα
έχει
εφαρμοστεί
με
μεγάλη
επιτυχία . Πάρτε την περίπτωση
της Πορτογαλίας , όπου η θετική
ανάπτυξη είναι πίσω από το δεύτερο
τρίμηνο του περασμένου έτους
και όπου το εξωτερικό έλλειμμα
έχει διορθωθεί και τα spreads των
επιτοκίων μειώνεται . Και μόλις
σήμερα , τα στοιχεία της Eurostat
επιβεβαιώνουν ότι για ένατη συνεχή
μήνα η ανεργία μειώνεται. Πάρτε ,
επίσης, την περίπτωση της Κύπρος
- φυσικά είναι ένα πιο πρόσφατο
πρόγραμμα - αλλά οι πρώτες ενδείξεις
είναι επίσης ενθαρρυντικά .
Και τώρα , ας πάρουμε την
περίπτωση της Ελλάδα , γιατί
πιστεύω επίσης ότι για την Ελλάδα
μερικές φορές υπάρχει μια αντίληψη
που δεν είναι απολύτως σωστό , ότι
υποτιμά τις μεγάλες προσπάθειες ,
τις αξιοσημείωτες προσπάθειες που
οι ελληνικές αρχές και οι Έλληνες
έχουν κάνει , ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών.
Ελλάδα είναι έτοιμη να βγει από την
ύφεση το τρέχον έτος και η Ελλάδα
αναμένεται τώρα να επιτευχθεί
πρωτογενές
δημοσιονομικό
πλεόνασμα . Η πρόοδος είναι η
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
των ευρωπαίων εταίρων στην
Ελλάδα και προσελκύει την προσοχή
των διεθνών επενδυτών . Έτσι ,
το σημείο μου είναι πολύ σαφές :
τα προγράμματα εργασίας και δεν
πρέπει να χάνουμε τις προσπάθειες
που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα
. Θα ήταν λάθος να θέσει σε κίνδυνο
την επιτυχή έξοδο των χωρών από
τα προγράμματα . Τούτου λεχθέντος
, γνωρίζουμε καλά ότι δεν υπάρχει ,
είναι εκεί, είναι εξαιρετικά δύσκολες
καταστάσεις , συμπεριλαμβανομένης
της σε μια χώρα όπως η Ελλάδα κοινωνικές δυσκολίες , κακουχίες
, πολύ σημαντικές θυσίες - και
γνωρίζουμε ότι αυτές οι θετικές
επιπτώσεις που ήδη βλέπουμε δεν
είναι άμεσα αισθητά από τον άνδρα
και τη γυναίκα στο δρόμο .
Είμαι, επίσης, πλήρη επίγνωση
των δυσκολιών που οι Έλληνες
περνούν και θέλω πραγματικά να
συγχαρώ τους για το θάρρος τους
και την αξιοπρέπειά τους . Και
ενθαρρύνω τον ελληνικό λαό , υπό
την ηγεσία της κυβέρνησης τους,
να μην παραιτηθεί και να θέσει σε
κίνδυνο ό, τι έχει ήδη επιτευχθεί .
Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε στον
ελληνικό λαό ότι οι προσπάθειες
και οι θυσίες σας ανοίγοντας
ένα καλύτερο μέλλον . Φέτος ,
αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της
σύσφιξη της ανάκαμψης , σε μια
εποχή που η ανεργία παραμένει σε
απαράδεκτα υψηλά επίπεδα . Για
να αντιστρέψουμε την κατάσταση ,
πρέπει να τονωθούν οι επενδύσεις και
ιδίως για τη βελτίωση της πρόσβασης
των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση .
Χαιρετίζω την εστίαση στην Ελλάδα
σε αυτές τις προτεραιότητες .
Έτσι, ενώ δεν μπορούμε να πούμε η
κρίση είναι πίσω μας , γιατί έχουμε
ακόμη απαράδεκτα υψηλά επίπεδα
ανεργίας σε ορισμένες από τις χώρες
μας , και έχουμε ακόμα προβλήματα
χρηματοδότησης της οικονομίας ,

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

13 Γνώμη

Ο ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΑ
Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα της κοινότητας παρουσία του Προέδρου
και του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε ένα ένθερμο οικογενειακό περιβάλλον μέλη της κοινότητας
μετά από ένα καλομαγειρεμένο ψητό αρνί με πάστα λινγκουίνη και μια πιατέλα με ποικοιλία σαλατικά
και αλαντικά, το κέφι ανέλαβε ο νεαρός ΝΤΙ ΤΖΕΥ (DJ) Αλέξανδρος Ταβλαρίδης.
Ο Πρόεδρος μη ικανοποιημένος από την απουσία πολλών μελών εξέφρασε την δυσαρέσκειά του και
ευχήθηκε στους παρευρισκόμενους καλή διασκέδαση απολαμβάνοντας όπως είπε την μουσική από τον
νεαρό Αλέξανδρο Ταβλαρίδη που θα είναι και ο μελλοντικός Ντι Τζέη της κοινότητας. Ο Ιερέας της
κοινότητας π. Κων/νος Τσιόλας ήταν εκτός Βανκούβερ την βραδιά αυτή.
Οπως πληροφορηθήκαμε ο νεαρός Αλέξανδρος Ταβλαρίδης έχει παντρευτεί στις 24 Δεκεμβρίου 2013
με την νεαρά Φανούλα Αντώνη Ζήσκου και ζουν στο Σούρεη. Η μουσική που έπαιζε κατά την διάρκεια
του φαγητού ήταν ελαφρά λαϊκή μουσική που άρεσε σε όλους. Φυσικά μετά το φαηγητο άρχισε το
ξεφάντωμα του χορού, όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες από την εκδήλωση.
Κώστας Καρατσίκης

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΥ ΑΡΧΙΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΣΑΝΣΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ- ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΈΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΗ ΚΑΙ
ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

14 Γνώμη

Η ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ Β.Κ.

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2013, και ώρα 7 μ.μ. στην μικρή αίθουσα του Ελληνικού Κοινοτικού μας
Κέντρου 4500 Arbutus Street, Βανκούβερ ο Σύλλογος διοργάνωσε αυτή την ετήσια παραδοσιακή
εκδήλωση για τα μέλη του.
Δεν γνωρίζω αν ήταν αιτία τα ημιτελικά του Αμερικανικού φουτμπώλ που έπαιζαν την βραδιά αυτή
και δεν προσήλθαν πολλά μέλη στην ωραία εκδήλωση που είχαν διοργανώσει η Πρόεδρος και τα μέλη
του Δ. Συμβουλίου. Η αίθουσα και τα τραπέζια ήταν επίσημα στολισμένα πολύ εντυπωσιακά έχοντας
σε κάθε τραπέζι ένα ανθοδοχείο με φανταστικά τροπικά λουλούδια. Η καθυστέρηση αναμένοντας να
έρθουν και άλλα μέλη, ανάγκασε το Διοικητικό Συμβούλιο να συντομεύσει την διαδικασία της Γενικής
Συνέλευσης και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την σύντομη αναφορά στα νέα
θέματα έγινε μια εκτενέστερη συζήτηση για την προσπάθεια της
προσέλευσης στο σύλλογο των παλαιών μελών του συλλόγου
και έγινε σύσταση να σταλούν επιστολές σε όλα τα μέλη των
προηγούμενων χρόνων. Το φλουρί της βασιλόπιτας κέρδισε ο μικρός
Παναγιώτης Ρουμελιώτης.
Ο Μάγειρος της κοινότητας και οι βοηθοί του είχαν ετοιμάσει
έναν μπουφέ με ποικιλία γεύσεων που ευχαρίστησαν τους πάντες.
To νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγει είναι: Πρόεδρος:΄Αννα
Ταραβήρας, Αντιπρόεδρος: Γιώργος Παυλάκης, Α΄Ταμίας: Νίκος
Σούδας, Β΄Ταμίας: Σταμούλα Παπαγεωργίου, Α΄Γραμματέας: Σοφία
Μιτζέλος, Β΄Γραμματέας: Ελένη Λουκοπούλου.
Σύμβολοι: Γεωργία Αδαμάκη, Θανάσης Αραβαντινός, Δήμητρα
Γιώργας, Παντούλα Γκρουμούτη, Βασίλης Λακουμέντας, Ειρήνη
Λακουμέντα, Αλέκος Λουκόπουλος, Γιάννης Μιτζέλος, Σοφία
Ρουμελιώτη, Κώστας Ταραβήρας, Γιώργος Τσακούμης.
Συγχαρητήρια στην Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Κώστας Καρατσίκης

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ
ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΡΗΤΩΝ Β.Κ.
Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 20014, μέσα σε μια οικογενειακή
ατμόσφαιρα οι Κρήτες της Βρετανικής Κολομβίας γιόρτασαν το
κόψιμο της παραδοσιακής Βασιλόπιτας.

15 Γνώμη

Ο ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Β.Κ.

Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ., στο Ελληνικό Κοινοτικό μας Κέντρο 4500 Arbutus Street, Βανκούβερ,
οι Μακεδόνες όπως πάντα στις εκδηλώσεις τους έχουν επιτυχία χάρη στην εργατικότητά τους να παρουσιάζουν
κάθε εκδήλωση την μία καλλίτερη της άλλης. Αλλά η επιτυχίες τους στις εκδηλώσεις οφείλεται περισσότερο και
στην ομόνεια που υπάρχει μέσα στον σύλλογο. Χωρίς δισταγμό μπορώ ειλικρινά να γράψω ότι τώρα τελευταία,
αν αφαιρέσουμε τις τρεις κοινότητες, δύο είναι οι συλλόγοι που άνετα μπορούν και συγκεντρώνουν σε κάθε
τους εκδήλωση πάνω από 200 άτομα. Ο Σύλλογος των Κρητών Β.Κ. και ο σύλλογος των Μακεδόνων «Μέγας
Αλέξανδρος». Τι συμβαίνει με τους άλλους συλλόγους είναι κάτι που θα πρέπει σοβαρά να απασχολήσει τα
διοικητικά συμβούλια όλων των άλλων συλλόγων και οργανώσεων. Είναι ένα θέμα σοβαρό για τους συλλόγους, να
ασχοληθούν με το θέμα αυτό για να βρεθεί μια λύση, η οποία δεν είναι εύκολη αλλά ούτε και ακατόρθωτη.
Στην εκδήλωση αυτή παρευρέθηκε και ο Γενικός μας Πρόξενος κ. Ηλίας Κρεμμύδας, απολαμβάνοντας τους
Μακεδονικούς και Ποντιακούς χορούς που επικράτησαν την βραδιά αυτή. Το φλουρί της πίτας το κέρδισε ο μικρός
Παναγιώτης Ρυμελιώτης. Λόγω απουσίας ιερέα την προσευχή για το φαγητό έκανε ο Παύλος Καλτσίδης.
Μεγάλη και εντυπωσιακή έκπληξη παρουσίασαν μέλη του Δ.Σ., στον Πρόεδρο του Συλλόγου Βασίλη Φιλιτόγλου
τούρτα γεννεθλίων κρατώντας μια ομπρέλλα και δυο μεγάλα ανθοδοχεία με πολύχρωμα λουλούδια.
Ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Φιλιτόγλου, ευχαρίστησε όλους που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και ιδιαίτερα
ευχαρίστησε εκτός από τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου που πάντα παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις τους.
Η κυρία Ρούλα Λιάσκα που είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και είναι πάντα μέλος στα εκάστοτε
Διοικητικά Συμβούλια και έχει διετελέσει και πρόεδρος, ευχαρίστησε τα νεαρά σε ηλικία μέλη του συλλόγου που
προσχωρούν ενεργά και παρακάλεσε όλους να ενθαρρύνουν την νεολαία να γίνουν μέλη.
Ο Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος «το Αλφα Βίντεο» με χορευτικά τραγούδια Μακεδονιάς, Θράκης και ποντιακά άρχισε
τον χορό και το κέφι. Ανάμεσα έβαζε νησιώτικά και δημοτικά ώστε βαστούσε πάντα την πίστα γεμάτη. Έτσι δεν
έμεινε κανένας παραπονεμένος και όλοι είχαν μια ευχάριστη βραδιά.
Το φαγητό ήταν πλούσιο και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Συγχαρητήρια στους μαγείρους της κοινότητας.
Κώστας Καρατσίκης

Βλέπετε στιγμιότυπα από την εκδήλωση και
στη σελίδα 16.

Άνω:Η κα Ρούλα Λιάσκα, ιδρυτικό μέλος
του Συλλόγου.

16 Γνώμη
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”

(Συνέχεια από σελίδα 15)

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
ΠΑΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!!!
Αρχές Γενάρη ο συνταξιούχος αλλά πάντα γεμάτος ενέργεια
Πρωτοπρεσβύτερος π. Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος, μου ζήτησε να
πάμε παρέα επίσκεψη στο σπίτι του κ. Λευτέρη και κας Ελευθερίας
Κομνηνού στο Maple Ridge, να δούμε τον χριστουγεννιάτικο
στολισμό του σπίτι τους πριν τον βγάλουν.
Με την ευκαιρία αυτής της πρόσκλησης δέχτηκα να πάμε παρέα με
τον π. Τρυφωνόπουλο να βγάλω και φωτογραφίες του σπιτιού από
κοντά. Ξεκινήσαμε από το Μπούρναμπη μεσημέρι και μετά από μικρή
ταλαιπωρία βρήκαμε το σπίτι, αφού αναγκάσαμε τον κ. Κομνηνό να
βγεί λόγω βροχής με μια ομπρέλλα στην κυρία αρτηρία του δρόμου
να μας δείξει την οδό του σπιτιού του, που δεν μπορούσαμε να δούμε
το όνομα της οδού.
Στην είσοδα μας περίμενε η κυρία Κομνηνού και μας οδήγησε στην
κυρία αίθουσα του σπιτιού. Το προαύλιο του σπιτιού ηταν στολισμένο
χριστουγεννιάτικα με φάτνες, αγγέλους, που θύμηζε ότι ήσουνα
στο σπίτι των θαυμάτων. Οι σκάλες, οι τοίχοι τα πάντα ήταν τόσο
όμορφα στολισμένα που φθάνοντας στην αίθουσα υποδοχής (Living
Room) πάγωνες όρθιος να κοιτάζεις τον στολισμό από το πάτωμα που
ήταν γραμμές τραίνου, τους τοίχους, πολυελαίους, τους τρεις μάγους
στα τραπεζάκια και γεμάτα χριστουγεννιάτικα μπιμπελό, φωτάκια,
μικρα κουτάκια να παίζουν μουσική και πλησίον στο παράθυρο ήταν
χτισμένο ένα πλατό με σπίτια, εκκλησίες και δυο γραμμές τραίνων
που πηγαινο-έρχονταν το ένα αντίθετα στο άλλο.
Ο
κ.
Κομνηνός
μ
α
ς
παρακάλεσε
ν
α
καθήσουμε
και αυτός
θα πήγαινε
να
μας
ετοιμάσει
από
έναν
σπέσιαλ
καφέ, όπως
και
έγινε.
΄ O τ α ν
βλέπεις ένα
σπίτι στολισμένο σαν αυτά που στολίζουν στο Disneyland, είναι
φυσικό να ρωτάς πόσο χρόνο χρειάζεται να στολίσουν το σπίτι
μέσα και έξω. Μας απάντησαν και οι δυο ότι αφιερώνουν πολλές
μέρες. Χωριστά τα χρήματα που έχουν ξοδέψει όλα αυτά τα χρόνια
να αγοράζουν μπιμπελό αξιας που πολλά από αυτά είναι σήμερα
δισεύριστα στην αγορά.

«Μας αρέσει αυτό που κάνουνε μας είπαν, γινόμαστε μικρά παιδιά
και το κάνουμε αυτό όχι μόνο τα Χριστούγεννα αλλά και σε άλλες
γιορτές όπως το Halloween, έρχονται οι γειτόνοι με τα παιδιά τους
μας επισκέπτονται και
μας συγχαίρουν γι’ αυτό
που κάνουμε».
Εκεί που μιλούσαμε ακούω
πίσω από την καρέκλα
μου θόρυβο, γυρίζω
και βλέπω ένα πελώριο
τραίνο να κινείται πάνω
στις γραμμές που ήταν
στο πάτωμα να περνά
γύρω από το Living Room
να μπαίνει στην κουζίνα
και να βγαίνει πάλι στο
Living Room. Πράγματι
τόσο ο Λευτέρης όσο
και η σύζυγός του Ρήτα
παραμένουν παιδιά και
είναι τόσο αγαπημένοι.
Στους χορούς της παροικίας μας είναι και το ζευγάρι Μασκώτ με
το ντύσιμό τους και με το χορό τους. Έχουν τρία παιδιά τα δυο
παντρεμένα και έναν ελεύθερο.
Πίνοντας τον καφέ κατεβήκαμε στο εισόγειο του σπιτιού όπου και
εδώ τα πάντα ήταν φορτωμένα από το χριστουγεννιάτικο ντύσιμο,
(Συνέχεια στη σελίδα 17)
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ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!!!
(Συνέχεια από σελίδα 16)
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Στο μέσον διακρίνεται ο π. Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος
με το ζεύγος Κομνηνού

Έλληνας έλυσε το μεγαλύτερο
γρίφο της Πληροφορικής!
Ο 29χρονος έλληνας καθηγητής
του Μ.Ι.Τ. Κωνσταντίνος
Δασκαλάκης έγινε παγκοσμίως
γνωστός όταν κατάφερε να λύσει
το γρίφο του Τζον Νας που
απασχολούσε τους επιστήμονες
της πληροφορικής εδώ και 60
χρόνια!

ένα χριστουγεννιάτικο δένδρο
και κάτω απ΄αυτό άλλο ένα ένα
τραινάκι. Φάτνες, φώτα, μουσική,
εκθέσεις από άλλα μπιμπελό,
με στρατιωτάκια, και κανόνια,
καραβάκια και αγαλματάκια.
Από το εισόγειο αν και έβρεχε
βγήκαμε να δούμε και το άλλο
χόμπυ το κ. Κομνηνού, να τρέφει
σπέσιαλ περιστέρια, φασιανούς,
πέρδικες, δυο Παγώνια και μια

κότα ειδική ράτσα. Ολα αυτά
στεγάζονται στην άκρη του
οικοπέδου του στην πίσω αυλή,
που είναι παραφορτωμένη με
αγάλματα, τα οποία το καλοκαίρι
στολίζουν όμορφα την πίσω
αυλή μαζί με το τραίνο το μεγάλο
που είδαμε μέσα στο σπίτι. Το
καλοκαίρι το βάζει στην πίσω
αυλή όπου διασκεδάζουν παιδιά
φίλων και γειτόνουν που τους
επισκέπτονται.

Φύγαμε αργά γιατί περιμέναμε
να νυχτώσει να βγάλουμε
φωτογραφίες το φωτοστολισμένο
σπίτι, μας κράτησαν για δείπνο
και απολαύσαμε αυτή την
επίσκεψη και την καλή παρέα
με την όμορφη λαϊκή ελληνική
μουσική.
Ευχαριστούμε.
Κώστας Καρατσίκης

Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης
τελείωσε το Βαρβάκειο
Πειραματικό Λύκειο το 1999
με βαθμό 20 και το τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων
και Μηχανικών Η/Υ του
Πολυτεχνείου το 2004 με βαθμό
9,98 που είναι ο μεγαλύτερος
βαθμός όλων των εποχών!
Μετέβη στο Berkeley όπου υπό
την καθοδήγηση του καθηγητή
Χρήστου Παπαδημητρίου πήρε
διδακτορικό το 2008 με θέμα
The Complexity of NashEquilibrium.

Η ισορροπία Nash (Nash
equilibrium) εισήχθη από τον
John Nash το 1951, o οποίος
χρησιμοποιώντας το τοπολογικό
Θεώρημα του Brower για
τις υπερσφαίρες, απέδειξε
ότι κάτω από πολύ γενικές
συνθήκες πάντα υπάρχει ένα
σημείο ισορροπίας και για την
συνεισφορά του αυτή τιμήθηκε
το 1994 με το βραβείο Nobel για
τις οικονομικές επιστήμες.
Με απλά λόγια, ο γρίφος
του Nash στο πεδίο της
μαθηματικής θεωρίας παιγνίων
είναι ο εξής: είχε δημιουργήσει
ένα απλοποιημένο σύστημα
σχέσεων και ενεργειών κάποιων
ανθρώπων που βρίσκονται
σε καταστάσεις με αντίπαλα
συμφέροντα, όπως το να είναι
αντίπαλοι σε ένα παιχνίδι.
(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Aπό την Ιωάννα Μπαμπέτα

Ο ΑΛΕΚΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΠΑΘΗΜΑΤΩΝ
Συγγραφέας: Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου
Εικονογράφηση: Χρήστος Δήμος
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ο Αλέκος όπως όλα τα παιδιά
της ηλικίας του είναι περίεργος.
Τόσο περίεργος που μερικές φορές
το παρακάνει. Αν κι εκείνος λέει
πως ό,τι κάνει είναι από «καθαρά
επιστημονικό ενδιαφέρον». Πιάνει
πυγολαμπίδες, τους βάζει φωτιά
και τις κάνει πυρολαμπίδες.
Ζουλάει τις πασχαλίτσες για
να φύγουν οι μαύρες βούλες.
Τραβάει τα πόδια στις ακρίδες να
μακρύνουν, να πηδούν πιο μακριά
και να γίνονται μακρίδες. Όλα
αυτά όμως μέχρι σήμερα όπου ένα
πείραμα με πεταλούδες δεν πήγε
όπως το υπολόγιζε.
Μια αστεία ιστορία, που με ευφάνταστο τρόπο, μιλάει για
την περιέργεια των παιδιών και τα όριά της. Καθώς και για τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας απέναντι στη φύση και στα
πλάσματά της.
ΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣ
Συγγραφέας: Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου
Εικονογράφηση: Κατερίνα Χαδουλού
Εκδόσεις: ΒΙΒΛΙΟΦΩΝΟ
Ο Χάρης, κάθε μέρα ακολουθεί
την ίδια διαδρομή για το σχολείο,
παίζοντας με φανταστικούς
ιππότες, τέρατα και πολεμιστές.
Μια μέρα όμως συναντά ένα
γκρι κουβάρι, εκεί, κάτω από
τη γέφυρα. Δεν είναι ρούχα
πεταμένα. Είναι ένα παιδί.
Μια συγκινητική ιστορία για
τα ασυνόδευτα παιδιά που
φθάνουν στην Ελλάδα, χωρίς
κάποιον να τα φροντίζει. Τα
παιδιά-πρόσφυγες, έρχονται από
χώρες όπου γίνεται πόλεμος και
πρέπει να αντιμετωπιστούν με
ειδική προσοχή. Το βιβλίο αυτό αναδεικνύει την ανθρώπινη πλευρά
του ζητήματος. Η συγγραφέας μας αφηγείται με διακριτικότητα
και ευαισθησία, μια ιστορία για μια φιλία, πέρα από σύνορα,
γλωσσικούς περιορισμούς και προκαταλήψεις

Καρχαρίας γέννησε μπροστά στα μάτια λουόμενων
Με το στόμα ανοιχτό έμειναν οι
λουόμενοι σε παραλία της Φλόριντα
των ΗΠΑ , όταν ένας σφυροκέφαλος
καρχαρίας γέννησε τα μικρά του
μπροστά στα μάτια τους, την ώρα που
τον έβγαζαν στην ακτή. Το πλήθος
συγκεντρώθηκε γύρω από τον καρχαρία,
τον οποίο τραβούσε προς τα έξω ένας ψαράς.
Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε στην παραλία Panama City Beach και
σύμφωνα με δημοσίευμα, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των ανθρώπων
να οδηγήσουν το θηλυκό καρχαρία στα βαθιά, εκείνος έβγαινε συνεχώς στην
ακτή.
Λίγη ώρα μετά, την κατάσταση πήρε στα χέρια του ειδικά εκπαιδευμένο
προσωπικό, οι οποίοι προσπάθησαν να «καλοπιάσουν» τον καρχαρία να
κολυμπήσει προς τα βαθιά, όμως και πάλι οι προσπάθειές τους απέβησαν
άκαρπες. Ο καρχαρίας πέθανε λίγες ώρες μετά.

Νησί Sentinel: Το πιο εχθρικό μέρος
του κόσμου
Όποιος το επισκέπτεται, γυρίζει νεκρός

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς
ότι εν έτει 2014 υπάρχουν άτομα
στον κόσμο που δεν έχουν ιδέα από
διαδίκτυο ή κινητά τηλέφωνα.
Και όμως, μια φυλή στο νησί Sen-

tinel, στον Κόλπο της Βεγγάλης
είναι εντελώς αποκομμένη από τον
πολιτισμό και δεν επιθυμεί καμία
σχέση με τον «έξω κόσμο».
Οι κάτοικοι του εν λόγω νησιού
που βρίσκεται μεταξύ της Μιανμάρ
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και της Ινδονησίας, είναι μάλιστα
τόσο εχθρικοί που το νησί έχει
χαρακτηριστεί ως το πιο εχθρικό
μέρος για να επισκεφτεί κανείς
παγκοσμίως.
Οι Sentinelese, όπως αποκαλούνται
οι κάτοικοι του νησιού, είναι άμεσοι
απόγονοι των πρώτων κατοίκων της
Αφρικής και ζουν στο νησί σχεδόν
για 60.000 χρόνια. Μάλιστα, ο
ακριβής τους πληθυσμός παραμένει
άγνωστος και θα μπορούσε να
κυμαίνεται από 40 μέχρι 500 άτομα.
Δεν έχει σημασία αν είσαι φίλος ή
εχθρός, από τη στιγμή που κάποιος
πατήσει το πόδι του στο νησί,
εσκεμμένα ή κατά λάθος, οι κάτοικοι
θα τον υποδεχτούν με δόρατα και
βέλη ακόμα και αν οι επισκέπτες
προσπαθήσουν να τους προσφέρουν
δώρα.

Δεν δίστασαν μάλιστα να επιτεθούν
στην αποστολή διάσωσης που
επισκέφτηκε το νησί μετά το
καταστροφικό τσουνάμι του 2004.
Ένας πολεμιστής ξεπήδησε τότε
μέσα από την πυκνή ζούγκλα και
έριξε βέλη στο ελικόπτερο.
Ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά
για τη ζωή των Sentinelese. Η
γλώσσα τους είναι άγνωστη και οι
συνήθειές τους επίσης. Μάλιστα,
μετά από αποτυχημένες προσπάθειες
να έρθει σε επαφή μαζί τους από το
1964, η ινδική
κυβέρνηση
οπισθοχώρησε.
Έτσι
οι
επισκέψεις
πλέον στο νησί
απαγορεύονται
και το ινδικό
ναυτικό
έχει
ε π ι β ά λ ε ι
μια
ζώνη
προστασίας 3
μιλίων καθώς
οι συναντήσεις
των ντόπιων με
τους επισκέπτες
δεν έχουν αίσιο τέλος.
Υπάρχουν αρκετές φρικιαστικές
ιστορίες για το πως οι Sentinelese φέρονται στους ξένους.
Είτε επιστρέφουν από το νησί
τρομοκρατημένοι και τραυματίες,
αν σταθούν τυχεροί, είτε δεν
επιστρέφουν ποτέ. Το 1896 ένας
κατάδικος που το έσκασε από τις
Βρετανικές φυλακές των Andamans,
κατά λάθος ξεβράστηκε στο νησί, και
μερικές μέρες αργότερα βρήκαν το
πτώμα του στη παραλία, τρυπημένο
με βέλη και με κομμένο το λαιμό.
Και η πιο πρόσφατη συνάντηση μαζί
τους, το 2006 δεν εξελίχθηκε καλά.
Δύο ψαράδες δολοφονήθηκαν ενώ
ψάρευαν παράνομα κοντά στο νησί.
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Έλληνας έλυσε το μεγαλύτερο γρίφο
της Πληροφορικής!
(Συνέχεια από σελίδα 17)
Και ισχυρίστηκε ότι σε κάθε
αγορά, ακόμη και αν υπάρχουν
αντικρουόμενα συμφέροντα,
πάντα υπάρχει τρόπος να βρεθεί

η ισορροπία. Ο Δασκαλάκης
όμως απέδειξε ότι η ισορροπία
αυτή είναι υπολογιστικά
αδύνατη, δηλαδή ότι δεν
υπάρχει τρόπος να προβλεφθεί
αυτό το σημείο ισορροπίας!
Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης
μας λέει ότι: « Η Πληροφορική
δεν είναι απλά ψυχροί
υπολογισμοί μπροστά σε μια

οθόνη αλλά έχει να κάνει με τα
όρια της επιστήμης. Δεν έχουμε
ιδέα ποιες είναι οι υπολογιστικές
δυνατότητες των συστημάτων
που σχεδιάζουμε στον
υπολογιστή.
Στη φύση αυτός
ο υπολογισμός
πως γίνεται;»
Και συνεχίζει:
«Το βασικό
ερώτημα στην
πληροφορική
είναι πώς να
φέρεις ένα
σύστημα σε
ισορροπία
ενώ αυτό
είναι χαοτικό…Εκτιμάς ένα
ποίημα αλλά είναι άλλο να το
δημιουργήσεις εσύ από άτακτες
λέξεις. Είναι ένα συγκλονιστικό
ερώτημα και με αυτό παλεύουμε
στην Πληροφορική».
Λίγα λόγια για τον John Nash:
Γεννήθηκε το 1928 και στην
ηλικία των 19 ετών είχε

καταφέρει να αποδείξει το
θεώρημα τουBrower. Οι θεωρίες
του Nash έχουν αποτελέσει
βασικούς κανόνες πάνω στους
οποίους κινείται η σημερινή
πολιτική και οικονομική ζωή του
πλανήτη.
Ο μεγάλος αυτός Μαθηματικός
έπασχε από σχιζοφρένεια και
έζησε το μεγαλύτερο μέρος
της ζωής του σκεπασμένος από
το πέπλο αυτής της ψυχικής
ασθένειας. Μάλιστα η ζωή του
έχει γίνει και κινηματογραφική
ταινία με τίτλο «A Beautiful
Mind” με πρωταγωνιστή τον
Russell Crowe.
Μετά τη διατύπωση της θεωρίας
Nash, που δεν βρίσκει εφαρμογή
μόνο στα παιχνίδια αλλά και
στην αγορά ή το internet,
πολλοί επιστήμονες ξεκίνησαν
να ψάχνουν με ποιο τρόπο
μπορεί κανείς να υπολογίσει
την ισορροπία Nash, ώστε να
μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει
στο χρηματιστήριο, ποιος θα
κερδίσει σε έναν αγώνα σκάκι
ή τι εξέλιξη θα έχει η οικονομία
της Ελλάδας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεσσηνίων Β.Κ.,
Κάνουν γνωστό σε όλα τα μέλη του συλλόγου ότι η προγραμματισθείσα για τον μήνα Μάρτιο
Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για αργότερα και ζητούν συγνώμη απ’ όλους.
Το διοικητικό Συμβούλιο

Επίσημη έναρξη της Ελληνικής προεδρίας στο Ζάππειο
(Συνέχεια από σελίδα 12)
ιδίως για τις ΜΜΕ , πράγμα που
σημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει
πρόβλημα συνοχή , την οικονομική
συνοχή στη ζώνη του ευρώ , η
πραγματικότητα είναι ότι είμαστε
επίλυση , ένα προς ένα , τα διάφορα
προβλήματα .Αυτό είναι επίσης το
πρώτο έτος της νέας ευρωπαϊκής
επταετή προϋπολογισμό , η οποία
μπορεί να αποτελέσει μοχλό για
την εν λόγω επένδυση . Μαζί ,
πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα
που
χρηματοδοτούνται
από
κατεβείτε σε ένα καλό ξεκίνημα
.πάλι , επιτρέψτε μου να δώσω το
παράδειγμα της Ελλάδα . Πριν από
λίγο καιρό , η Ελλάδα ήταν από τις
χειρότερες επιδόσεις όσον αφορά
την απορρόφηση των κονδυλίων .
Σήμερα η Ελλάδα είναι μία από τις
καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την
εφαρμογή των προγραμμάτων , όσον
αφορά την ικανότητα απορρόφησης
. Αυτό δείχνει ότι είναι δυνατόν
να αλλάξουν τις πρακτικές , τις
συνήθειες ? Είναι δυνατή εάν υπάρχει
δέσμευση για μεταρρύθμιση.
Για το μέλλον , ο πρωθυπουργός
Σαμαράς και συμφωνώ ότι πρέπει
να προχωρήσουμε περισσότερο
από την άποψη της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης , ιδίως στη ζώνη του
ευρώ . Η Τραπεζική Ένωση είναι μία
από τις πρώτες προτεραιότητές μας
. Χαιρετίζω την πρόσφατη πολιτική
συμφωνία για την ενιαία Μηχανισμό
απόφαση, η οποία σηματοδοτεί την
αρχή του τέλους της διάσωσης των
τραπεζών . Πρέπει να εξασφαλιστεί
η SRM εγκριθεί τελικά , από νομικής
απόψεως την άποψη , πριν από τις
ευρωεκλογές , για να συμβάλει
στην τόνωση της εμπιστοσύνης
στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα
και να πάρει πίστωση ρέει προς
τις επιχειρήσεις . Χρειαζόμαστε
οπωσδήποτε αυτό το πόδι , ο
μηχανισμός ενιαίου ψηφίσματος,
στο
σώμα
της
Ευρωπαϊκής
Τραπεζικής Ένωσης . Θα πρέπει
επίσης να συνεχίσει τις εργασίες
σχετικά με μια βαθύτερη Οικονομική

και Νομισματική Ένωση , ενώ
φροντίζοντας να διατηρεί και ενισχύει
μια ισχυρή κοινωνική διάσταση . Οι
ιδέες αυτές πρέπει να βασίζονται
σε κανόνες που ήδη υπάρχουν στο
πλαίσιο του λεγόμενου Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου . Χαίρομαι που βλέπω ότι
η Ελληνική Προεδρία είναι επίσης
προτεραιότητα σε συμφωνίες για
βασικά αρχεία για να ενισχύσει
ένα φιλόδοξο πλαίσιο για την
ενέργεια και την κλιματική αλλαγή
του εμπορίου και της εσωτερικής
αγοράς , καθώς και για το 2030 . Θα
παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας
πλαίσιο κατά τη διάρκεια αυτού του
μήνα Ιανουαρίου - εμείς , εννοώ την
Επιτροπή .
Και την εστίαση της Ελληνικής
Προεδρίας για τη βελτίωση του
πλαισίου για την κινητικότητα
των ανθρώπινων πόρων και στην
προώθηση των θαλάσσιων θεμάτων
θα βοηθήσει και για να χαράξουμε
την πορεία μας προς την ανάκαμψη
από κοινού . Επιστρέφοντας στην
ελληνική
πραγματικότητα
και
το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης - ΔΝΤ : Επιτρέψτε μου να
σας υπενθυμίσω ότι το Δεκέμβριο,
το Eurogroup ήταν σε θέση να
εγκρίνει την εκταμίευση του 1
δισεκατομμυρίου ευρώ μετά η
Ελλάδα πέτυχε τέσσερα σημαντικά
ορόσημα που συμφωνήθηκαν στο
πλαίσιο του προγράμματος .
Ωστόσο , ενώ ο ουρανός καθαρίζει
, εξακολουθούν να υπάρχουν
κάποια σύννεφα στον ορίζοντα . Η
κατάσταση εξακολουθεί να είναι
εύθραυστη . Δεν είναι η κατάλληλη
στιγμή για να επιβραδύνουν το
ρυθμό των μεταρρυθμίσεων . Αυτή
είναι η στιγμή να χρησιμοποιήσει
την ελληνική αποφασιστικότητα
να
συμφωνήσουν
τελικά
το
δημοσιονομικό
πακέτο
,
να
προωθήσει φόρων και μεταρρύθμιση
της δημόσιας διοίκησης , τις
ιδιωτικοποιήσεις , τη βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και
άνοιγμα των αγορών προϊόντων και

υπηρεσιών .
Θα ενθαρρύνει την Ελλάδα να
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα
που έχει στη διάθεσή της συμπεριλαμβανομένης της βοήθεια
της Task Force της Επιτροπής για
την Ελλάδα - για να βοηθήσει αυτές
τις μεταρρυθμίσεις μαζί . Η Επιτροπή
εξακολουθεί να σταθεί η Ελλάδα στις
προσπάθειες για την οικοδόμηση
ενός καλύτερου μέλλοντος .
Θέλω να πω ότι σε εσάς, γιατί
είμαι πολύ περήφανος γι ‘αυτό .
Ενώ άλλοι πριν από λίγο καιρό είχε
αμφιβολίες για την Ελλάδα στη ζώνη
του ευρώ , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στάθηκε πάντα στο πλευρό της
Ελλάδα - πάντα - λέγοντας ότι ήταν
θεμελιώδους σημασίας για την
Ελλάδα , αλλά και θεμελιώδης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση . Αυτή
ήταν η θέση που έλαβε με συνέπεια
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , και
παραμένουμε πιστοί σε αυτή τη
θέση . Ο Πρωθυπουργός Σαμαράς
, αγαπητέ φίλε , αυτή η Προεδρία
προσφέρει στην Ελλάδα μια ευκαιρία
να αποδείξει ότι την επόμενη φορά
δεν θα πρέπει να καθορίζονται από
την κρίση , αλλά από τα διδάγματα
Ελλάδα έχει μάθει από την κρίση ,
και ότι όλοι έχουμε μάθει , καθώς
και.
Είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα , η
οποία έχει δώσει πάντα μια τόσο
σημαντική συμβολή στον ευρωπαϊκό
πολιτισμό - στην πραγματικότητα
, χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχε
ευρωπαϊκού πολιτισμού , όπως το
αντιλαμβανόμαστε - πρόκειται να
χρησιμοποιήσει αυτή την Προεδρία
για να δείξει ότι η σύγχρονη
Ελλάδα - όχι μόνο κλασικό Ελλάδα
,η σύγχρονη Ελλάδα - μπορεί να
δώσει επίσης μια πολύ σημαντική
συνεισφορά
στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σου και στον ελληνικό λαό,
εύχομαι τα καλύτερα . Μπορείτε να
βασίζεστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για να σας βοηθήσει να παραδώσει
τους κοινούς μας στόχους .
Σας ευχαριστώ.

ΠΕΝΘΗ
ΛΑΓΙΟΣ ΠΕΤΕΡ
1941-2013
Πέθανε σε ηλικία 72 χρόνων στις 4 Δεκεμβρίου 2013, ο ΠΕΤΕΡ ΛΑΓΙΟΣ,
το τρισάγιο έγινε την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013, στο Woodlaw Mission
Funeral Home, 7386 Horne Street.Και στις 10 Δεκεμβρίου 2013 έγινε η
κηδεία του. Στη σύζυγό του Κάθη και στην κόρη του Στέλλα και σύζυγό
της Νίκο, στις αδελφές του, στον αδελφό του και σε όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΜΑΝΤΑΣ ΜΑΡΙΑ (ΚΑΡΑΒΑΤΙ
1938-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 29 Δεκεμβρίου 2013,
η ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΑΣ είχε γεννηθεί το 1938 στη
Καληπεύκη Ελλάδας.Το τρισάγιο έγινε στις 7
Ιανουαρίου 2014 στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου και
στις 8 Ιανουαρίου 2014 έγινε η κηδεία του. Η ταφή
έγινε στο κοιμητήριο Forest Lawn Memorial Park.
Στον σύζυγό της Στέριο, στα παιδιά της Βίκη (Στηβ),
Τίνα (Τζιμ), στα εγγόνια της, Μαρία, Μαγδαλινή,Στέφανο, Αμαλία και
σε όλους τους συγγενείς της εδώ και στην Ελλάδα ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1928-2014
Πέθανε στο Maple Ridge B.K., σε ηλικία 86 χρόνων,
ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΗΣ. Το τρισάγιο έγινε στις 8
Ιανουαρίου 2014 στο Garden Hill Funeral Chapel. Στην
σύζυγό το Ειρήνη, στην κόρη του Βασιλική, στα εγγόνια
του και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (GUS)
1936-2014
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 9 Ιανουαρίου 2014,ο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ. Η κηδεία του
έγινε στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου στις
22 Ιανουαρίου 2014. Στην σύζυγό του, στα παιδιά
του και στα εγγόνια του και σε όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

KATΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
1952-2014
Πέθανε στις 13 Ιανουαρίου 2014 στο Σούρεη ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ.
Ο Ανδρέας Κατσούλης, και η γυναίκα του πριν από λίγα χρόνια ήρθαν
από το Τορόντο και εγκατεστάθηκαν στο Σούρεη. Από τις πρώτες μέρες
στο Σούρεη και οι δυο έγιναν ενεργά μέλη στην κοινότητα και ήταν
πάντα διαθέσιμοι να βοηθούν την κοινότητα σε κάθε εκδήλωση. Στη
σύζυγό του Γιολάντα και σε όλους τους συγγενείς του ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

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