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Statement by the Prime
Minister of Canada on
the Speech from the
Throne

Τσίπρας: «Δεν ζητώ στήριξη από
κανένα για να περάσω τον κάβο»

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης δίνει στην ΕΡΤ1 ο Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.

«Αισθάνομαι πολύ ασφαλής με την πλειοψηφία των 153
βουλευτών και δεν είχε στόχο η πρωτοβουλία μου τη
διεύρυνση της κυβέρνησης», είπε ο πρωθυπουργός για
το συμβούλιο αρχηγών και τόνισε ότι ο ελληνικός λαός
εξέφρασε την ετυμηγορία του πριν από μόλις δύο μήνες.
«Η κυβέρνηση αυτή είναι κυβέρνηση 4ετίας και αυτό καλό είναι
το έχουμε όλοι στο μυαλό μας», είπε ο Αλέξης Τσίπρας ενώ για
τη στάση της αντιπολίτευσης είπε ότι πρέπει να προβεί στην
αυτοκοκριτική της.

His Excellency the Right Honourable David Johnston delivers the 2015 Speech from the Throne.
Ottawa, Ontario 4 December 2015
The Prime Minister, Justin Trudeau, issued the following statement today marking the delivery of the Speech from
the Throne in the Senate Chamber:
“This plan was developed by listening to Canadians. It reflects their priorities, interests, and ambitions.
“Canadians have told us they want a real and fair chance at success. To provide real change, we will deliver a tax
cut for the middle class, introduce a new Canada Child Benefit, and create jobs through new investments in public
transit, as well as green and social infrastructure. We will work with the provinces and territories to make post-secondary education more affordable, begin to develop a new Health Accord, and enhance the Canada Pension Plan.
“We will restore Canadians’ trust in their public institutions, including the House of Commons and the Senate,
by working with greater openness and transparency. This will include consulting on and implementing electoral
reforms.
“Canadians want to live in a country where a clean environment and a strong economy go hand-in-hand. We will
fight climate change, with the provinces and territories, as Canada works to put a price on carbon and reduce carbon
pollution. We will also invest in clean technology and introduce new environmental assessment processes that seek
and consider public input, with decisions informed by scientific advice.
“We will keep our diverse communities strong and will renew Canada’s nation-to-nation relationship with Indigenous peoples. This will include launching an inquiry into missing and murdered Indigenous women and girls, and
working in collaboration so that every First Nations child receives a quality education.
“We will make it easier for new Canadians to build successful lives in Canada, reunite with their families, and contribute to the economic success of all citizens. In response to pressing international need, we will welcome 25,000
new Canadians from Syria by the end of February 2016. We will also provide more support for our veterans and
their families, recognizing their service to our country.
“Canadians want a safe and peaceful nation that provides them with opportunities. We will strengthen our relationships with our allies and continue to work with them in the fight against terrorism, provide assistance to the world’s
most vulnerable, contribute to greater peace throughout the world, invest in our Armed Forces, and negotiate trade
agreements that expand our economic opportunities.
“We will undertake these and other initiatives while pursuing a responsible and transparent fiscal plan suited to
challenging economic times.
“I have every confidence in this ambitious plan to bring real change to Canada. We will deliver what Canadians
have asked for, open up new horizons for our country, and show the world that diversity, creativity, and compas-

sion are vital to a peaceful and prosperous future.”

«Θα θελήσουμε να δημιουργήσουμε ευρύτερες συναινέσεις, πρώτα
από όλα στην κοινωνία, και γιατί όχι αυτές να αποτυπωθούν σε
κοινοβουλευτικό επίπεδο», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:
«Θα ήμουν ευτυχής αν έβλεπα σε κρίσιμα ζητήματα να
διαμορφώνονται ευρύτερες συναινέσεις και θα τις επιδιώξουμε, διότι
οι κρίσιμες αλλαγές απαιτούν διαδικασίες διαλόγου συντεταγμένου
που θα οδηγήσει σε αποτέλεσμα».
Ο πρωθυπουργός σημείωσε όμως ότι αυτό δεν συνιστά αδυναμία
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(Συνέχεια από σελίδα 1)
Ο πρωθυπουργός είπε ότι τον έχει
ξαφνιάσει αρνητικά το γεγονός
ότι μέχρι σήμερα η αξιωματική
αντιπολίτευση δεν έχει καταθέσει
προτάσεις για τη συγκρότηση των
ανεξάρτητων αρχών όπως το ΕΣΡ.

και ότι η κυβέρνηση δεν μπαίνει σε
συνδιαλλαγή με κανέναν.
«Δεν χρειαζόμαστε στήριξη.
Θέλουμε σε μεγάλα ζητήματα
που υπερβαίνουν τον ορίζοντας
4ετίας, όπως το ασφαλιστικό που
είναι εθνικό θέμα, τα κόμματα να
καταθέσουν τις προτάσεις τους
και να πούμε όχι σε οριζόντιες
περικοπές, να χαράξουμε την εθνική
κόκκινη γραμμή», είπε ο κ. Τσίπρας.

Παράλληλα τόνισε ότι η χώρα
δεν μπορεί να περιμένει και
υπογράμμισε πως αν δεν
ανταποκριθεί στη διαβούλευση
για τις ανεξάρτητες αρχές η
αντιπολίτευση με προτάσεις στη
διάσκεψη των προέδρων της
Βουλής, τότε η κυβέρνηση θα
πάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος
στο φαινόμενο της διαπλοκής είπε
ότι το τρίγωνο της αμαρτίας- το
πολιτικό, το τραπεζικό και το
μιντιακό σύστημα- θα σταματήσει
στον τόπο.

«Δεν θα δώσω σε κανένα το
δικαίωμα να ισχυρίζεται ότι έχει
μεγαλύτερη ευαισθησία από εμάς
που δίνουμε τη μάχη», είπε ο
πρωθυπουργός και πρόσθεσε για
τα νομοθετήματα που θα έρθουν
στη Βουλή: «Αυτά που θα φέρουμε
στη Βουλή θα είναι το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα μιας σκληρής
διαπραγμάτευσης».

«Πέρασα και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ
δια πυρός και σιδήρου», είπε ο
πρωθυπουργός για τις επιθέσεις που
έχει δεχθεί από το μιντιακό σύστημα
και υπογράμμισε ότι «σε αυτόν τον
τόπο πρέπει να μπουν κανόνες»,
προσθέτοντας ότι τα κόμματα έχουν
ευθύνη αυτούς τους κανόνες να τους
τηρήσουν.

Ο κ. Τσίπρας είπε ακόμη ότι
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η αστάθεια δεν βρίσκεται στην
κυβερνητική πτέρυγα, βρίσκεται
στην άλλη πλευρά.
«Θέλουμε να ξεφύγει η χώρα από
τα μνημόνια και την επιτροπεία. Η
ανακεφαλοποίηση των τραπεζών
ολοκληρώθηκε. Μέχρι να γίνει
όμως αυτή είχαμε το πιστόλι στον
κρόταφο
»Αποφύγαμε τον κίνδυνο
κουρέματος καταθέσεων. Success
story δεν είναι μόνο οι δείκτες, είναι
να βρει ο κόσμος δουλειά. Χάρτης
εξόδου από την κρίση. Η χώρα να
ανακτήσει την κυριαρχία της
»Είχαμε μείωση της ανεργίας κατά
1,5%. Δηλαδή είχαμε 112.000 νέες
θέσεις εργασίας. Δεν πρέπει να
λεηλατήσουμε την πιο αδύναμη
κοινωνική κατηγορία, τους
συνταξιούχους. Είμαστε με την
κοινωνία και το δικαίωμα στη ζωή
με αξιοπρέπεια».
«Πρέπει να βρούμε αξιοπρεπείς
δουλειές για τους άνεργους και
ταυτόχρονα να μην λεηλατήσουμε
τους συνταξιούχους.
Η κυβέρνηση έχει συγκροτημένη
πρόταση για το Ασφαλιστικό που
συζητείται τώρα στην ΟΚΕ και θα
έλθει και στην Βουλή.
»Προβλέπει διαρθρωτικές αλλαγές
στο Ασφαλιστικό, εξασφαλίζει ότι
όποιος έχει εργασθεί επί 15 έτη
δικαιούται εθνική σύνταξη, ως
βάση πάνω στην οποία θα χτισθεί
η αναλογική σύνταξη, προβλέπει
ενοποίηση ταμείων, ενώ σε ότι
αφορά την κάλυψη του 0,4%
υπάρχει και η πρόταση για μια
μικρή αύξηση της εργοδοτικής
εισφοράς η οποία θα αποσβεσθεί
στο μέλλον, καθώς από το 2017
και μετά προβλέπεται αύξηση του
ΑΕΠ».
«Η θέση μας είναι ότι δεν πρέπει να
υπάρξει καμία μείωση στις κύριες
συντάξεις. Μια δωδέκατη μείωση
στις συντάξεις δεν θα έχει κανένα
αποτέλεσμα.
»Δεσμεύομαι καθαρά επ’ αυτού.
»Είναι μια δύσκολη μάχη και θα
ήταν ευκολότερη αν είχαμε την
στήριξη της αντιπολίτευσης, ακόμα
και των εργοδοτικών οργανώσεων.»
είπε ο κ. Τσίπρας
Στο στούντιο, μαζί με τον
συντονιστή Πάνο Χαρίτο, είναι οι
δημοσιογράφοι Βούλα Κεχαγιά,
Γιώργος Κουβαράς και Βασίλης
Σκουρής.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για την
πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη που
δίνει ο Πρωθυπουργός μετά την
επικράτησή του στις εκλογές του
Σεπτεμβρίου.
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Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)

Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate

Συνεδρίαση Μητροπολιτικού
Συμβουλίου Ι. Μητρόπολης Τορόντο
Πρώτη μετά τη νέα σύνθεσή του
Συνήλθε στην Ι. Μητρόπολη το
Μητροπολιτικό Συμβούλιο με τη
νέα σύνθεσή του, υπό την προεδρία
του Μητροπολίτη Σωτηρίου. Η
συνεδρίαση άρχισε με ανάγνωση,
από την Βίβλο, των δέκα εντολών
και ο Μητροπολίτης Σωτήριος
διεβίβασε προς όλους την αγάπη,
τις ευχές και τις ευλογίες του
Παναγιωτάτου Οικουμενικού
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Στο τέλος του γεύματος μίλησε
πρώτος ο Γεν. Πρόξενος της
Κύπρου κ. Κ. Χριστοφίδης και
με πολλή συγκίνηση ευχαρίστησε
και συνεχάρη την Ι.Μητρόπολη
και τον Μητροπολίτη Σωτήριο για
την άριστη συνεργασία την οποία
είχαν κατά την θητεία του εδώ στο
Τορόντο.
Στη συνέχεια μίλησε ο Πρέσβης της

του Παναγιωτάτου Οικουμενικού
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου
και ευχαρίστησε όλα τα μέλη του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου για το
σπουδαίο έργο το οποίο επιτελούν.
Η συνεδρίαση του Μητροπολιτικού
Συμβουλίου συνεχίστηκε μέχρι
αργά το απόγευμα. Ο Μητροπολίτης
Σωτήριος εξέφρασε την απόλυτη
ικανοποίησή του για τις εργασίες
της πρώτης αυτής συνεδρίας του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου.
Δοξολόγησε το Θεό για όλες τις
ευλογίες Του.
Η συνεδρίαση έληξε με προσευχή
και ψάλλοντας το “Φως ιλαρόν”.

Ολες οι επιτροπές του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου
παρουσίασαν εκθέσεις γραπτώς
οι οποίες και συνεζητήθησαν
και ελήφθησαν οι πρέπουσες
αποφάσεις. Δέσποσε το θέμα της
νεολαίας και της θρησκευτικής
παιδείας γενικά.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο
Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά
κ. Γ. Μαρκαντωνάτος με τη σύζυγό
του Βασιλική, ο Γεν. Πρόξενος
της Ελλάδας στο Τορόντο, κ. Α.
Ιωαννίδης και ο Γεν. Πρόξενος
της Κύπρου στο Τορόντο κ. Κ.
Χριστοφίδης, ο οποίος ανακοίνωσε
ότι μεταφέρεται το Προξενείο στην
Ottawa και μάλιστα προάγεται σε
Ύπατη Αρμοστεία (Πρεσβεία).
Κατά τη διάρκεια του γεύματος
ο Μητροπολίτης Σωτήριος
παρουσίασε όλους τους συνέδρους
στον Πρέσβη και τους Προξένους.
Οι σύνεδροι προέρχονται από όλα
τα μέρη του Καναδά, από το Halifax
μέχρι και το Vancouver.

Ελλάδας κ. Γ. Μαρκαντωνάτος, ο
οποίος αναφέρθηκε στο σπουδαίο
έργο το οποίο επιτελείται από την
Εκκλησία σε όλο τον Καναδά και
ιδιαίτερα στην ελληνική παιδεία και
την Θεολογική Ακαδημία. Εξέφρασε
την αγάπη, την ευαρέσκεια και τα
συγχαρητήρια της Ελλάδας, αλλά
και προσωπικά.

The Metropolis Council meeting
was held at our Holy Metropolis on
November 23rd, the first gathering
with its new composition, under the
Presidency of Metropolitan Sotirios.
The meeting began with the reading
of the Ten Commandments from
the Old Testament; Metropolitan
Sotirios conveyed the love, prayers
and blessings of His All-Holiness
Ecumenical Patriarch Bartholomew
to Council members.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος
ευχαρίστησε, τόσο τους Γεν.
Προξένους, όσο και τον Εξοχ.
Πρέσβη κ. Γ. Μαρκαντωνάτο και
αναφέρθηκε στο έργο τους, το οποίο
επιτελούν με μεγάλη επιτυχία.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος πάλι
διεβίβασε τις ευχές και τις ευλογίες

Metropolitan Sotirios thanked the
Consuls General and especially the
Ambassador and referred to their
work which is performed with great
success.
In his report, Metropolitan Sotirios
referred to the Synaxis of Hierarchs
of the Ecumenical Patriarchate,
emphasizing the excellent organization and expressing the respect and
gratitude of the Church in Canada
towards His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew.

During the luncheon, Metropolitan Sotirios introduced all Council members to the Ambassador
and Consuls General. Delegates
represent all parts of Canada, from
Halifax to Vancouver.
Following the luncheon, the Consul
General of Cyprus spoke first and
with much emotion thanked and
congratulated our Holy Metropolis
and Metropolitan Sotirios for the
excellent cooperation experienced
during his period of service here in
Toronto.

He also discussed the recent international conference on the Middle East
organized by the Greek government in Athens; His Eminence was
invited by Foreign Affairs Minister
Mr. Nikolaos Kotzias and spoke at
the Conference. The Metropolitan
remarked that the Conference was
very well organized and thanked and
congratulated Greece, in addition to
Minister Kotzias.
Metropolitan Sotirios again conveyed the prayers and blessings of
His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew and thanked all
of the Metropolis Council members
for the great work that they perform.
The meeting of the Metropolis
Council continued until late in the
afternoon. Metropolitan Sotirios
expressed his complete satisfaction
with the first gathering of the new
Council and glorified God for all of
the blessings He has bestowed.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος
στην έκθεση του αναφέρθηκε
στην σύναξη της ιεραρχείας του
Οικουμενικού Πατριαρχείου και
τόνισε, ότι ήταν άριστα οργανωμένη
και εξέφρασε τον σεβασμό και
την ευγνωμοσύνη της Εκκλησίας
του Καναδά στον Παναγιώτατο
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαίο.
Επίσης, αναφέρθηκε στο διεθνές
συνέδριο για τη Μέση Ανατολή,
το οποίο οργάνωσε η ελληνική
κυβέρνηση στην Αθήνα, στο
οποίο εκλήθη από τον υπουργό
Εξωτερικών της Ελλάδας κ.
Κοτζιά, όπου και μίλησε. Ο
Μητροπολίτης είπε, ότι το συνέδριο
αυτό ήταν άριστα οργανωμένο
και ευχαρίστησε και συνεχάρη
την Ελλάδα και τον υπουργό
Εξωτερικών κ. Κοτζιά.

The Ambassador of Greece to
Canada, His Excellency Georgios
Marcantonatos and his wife Vasiliki;
the Consul General of Greece in
Toronto, Mr. Alexandros Ioannidis;
and, the Consul General of Cyprus
in Toronto, Mr. Constantinos Christofides also attended the Metropolis
Council meeting. Mr. Christofides
has announced that the Consulate
in Toronto will close and he will be
promoted as High Commissioner in
Ottawa.

personally as well.

Meeting of the
Metropolis
Council
The first gathering of the new
Council

Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο
αποτελείται από έντεκα
λαϊκούς, τους οποίους εκλέγει η
κληρικολαϊκή συνέλευση, εννέα
ιερείς, τους οποίους εκλέγει ο
σύνδεσμος των ιερέων, δέκα
λαϊκούς, τους οποίους διορίζει
ο Μητροπολίτης Σωτήριος και
με επίτιμα μέλη τους προέδρους
των πανκαναδικών ελληνικών
οργανισμών στον Καναδά και τους
διευθυντές όλων των υπηρεσιών της
Ι.Μητρόπολης Τορόντο.

included youth involvement in the
Church and religious education in
general.

The meeting concluded with prayer
and the chanting of Phos Hilaron.

The Metropolis Council consists of
11 lay people who are elected at the
Clergy-Laity Assembly; nine priests
who are elected by the Clergy Syndesmos; and 10 lay people who are
appointed by Metropolitan Sotirios.
Honourary members participate in
the Metropolis Council including
the presidents of Pan-Canadian
Greek organizations and the directors of various Metropolis programs.

Following, the Ambassador of
Greece, Mr. Marcantonatos, spoke
to the Council and referenced the
superb work done by the Church
in Canada, especially with regards
to Greek education and the success
of our Theological Academy. He
expressed the love, gratitude and
congratulations of Greece but also

Ο Πρέσβης της Ελλάδας
κ. Μαρκαντωνάτος
απευθύνει χαιρετισμό
στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο

Each committee of the Metropolis
Council submits a written report
which is discussed and appropriate
decisions are made. Central issues

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

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

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 20156 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ,
ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, CANHellenic Rod & Gun Club “ARTEMIS” εύχονται στα μέλη στις
οικογένειές τους και σ΄όλη την ομογένεια

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
&
ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
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O Πέρης Ασκούνης και
η οικογένειά του, εύχονται στους
πελάτες, συγγενείς, φίλους και
σε όλη την Ελληνική Παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
2016

Fron the TMG The Mortgage Group Best Wishes for a Happy Holiday Season

Αποκλειστικό: Σκάνδαλο στον Δήμο Αλεξανδρούπολης
Τρώνε,πίνουν και λογαριασμό δεν δίνουν λέει μια παροιμία του λαού μας...
Κι αυτό ισχύει κατά γράμμα για 15 προέδρους,αντιπροέδρους και μέλη του Δ.Σ της νεοσύστατης
δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την επωνυμία”Τουριστική Ιαματική
Επιχείρηση Α.Ε “.
Μετά από έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης αποκαλύφθηκε ότι τα συγκεκριμένα στελέχη
της δημοτικής επιχείρησης αγνόησαν τη νομοθεσία (Ν4093/12) που καθόριζε ότι από τις αρχές του
2013 θα έπρεπε να έχουν περικοπεί κατά 50% οι πάσης φύσεως αποδοχές τους(αποζημιώσεις,έξοδα
παράστασης κλπ) και συνέχισαν να λαμβάνουν,χωρίς καμιά μείωση , τις ίδιες αποδοχές έως το
Σεπτέμβριο του 2014.
Τον Φεβρουάριο του 2015 ,μετά από καταγγελία,το Δ.Σ της δημοτικής επιχείρησης μείωσε με
απόφασή του αναδρομικά(από 1/1/2013) τις αποδοχές και οι 15 πρόεδροι,αντιπρόεδροι και μέλη
του Δ.Σ. κλήθηκαν να επιστρέψουν,ως αχρεωστήτως καταβληθέντα,συνολικά 41.983 ευρώ.
Ωστόσο σε απαντητικό του έγγραφο προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ο νυν
πρόεδρος της “Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Α.Ε” ενημερώνει ότι ενώ απέστειλε συστημένη
επιστολή σε όλους όσους έχουν υποχρέωση επιστροφής χρημάτων κανείς από τους υπόχρεους
δεν έχει επιστρέψει στο ταμείο της δημοτικής επιχείρησης κάποιο ποσό με εξαίρεση έναν που
επέστρεψε 300 ευρώ ενώ οφείλει συνολικά 16.586 ευρώ.
Ο Γενικός Επιθεωρητής Λέανδρος Ρακινζής απέστειλε την υπόθεση των 15 στελεχών της
δημοτικής επιχείρησης στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης αλλά και στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους για την έκδοση των σχετικών καταλογισμών.
Η υπόθεση αυτή προκάλεσε την παρέμβαση του υφυπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μπαλάφαο
οποίος με έγγραφο προς
όλες τις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις ζητεί να προβούν
στις απαιτούμενες ενέργειες
ώστε να εντοπιστούν τυχόν
κι άλλες περιπτώσεις σε
Οργανισμούς Τοπικούς
Αυτοδιοίκησης οι οποίοι δεν
εφαρμόζουν το νόμο ,δεν
έχουν δηλαδή περικόψει
κατά 50% από 1/1/2013 τις
πάσης φύσεως αποδοχές των
προέδρων.αντιπροέδρων και
μελών Δ.Σ φορέων τους.
Πηγή:newpost.gr
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Παραδοσιακή γαλοπούλα
Σε ένα μεγάλο μπολ τοποθετούμε τη φιλεταρισμένη
γαλοπούλα, ρίχνουμε ξύσμα από πορτοκάλι, χυμό από
πορτοκάλι, προσθέτουμε Knorr έξτρα γεύση ζωμό
κότας και ανακατεύουμε. Μαρινάρουμε για δέκα λεπτά
και συνεχίζουμε με τη γέμιση.

Λιώνουμε καλά στο τηγάνι το Flora με βούτυρο και
προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και τον
κιμά. Βάζουμε έπειτα τα κάστανα, την καπνιστή
γαλοπούλα, το ρύζι, το κουκουνάρι, τα κράνμπερις, τα
βερίκοκα, αλάτι και πιπέρι, ανακατεύουμε ελαφρά για
να σοταριστούν όλα τα υλικά, σβήνουμε με κονιάκ,
χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία, προσθέτουμε λίγο νερό
και αφήνουμε να μαγειρευτεί για 20-25΄.
Όταν είναι έτοιμα τα υλικά, τα ρίχνουμε σε ένα
μπολ, προσθέτουμε το τυρί τη φρυγανιά και το αυγό
και ανακατεύουμε καλά, μέχρι το μίγμα να δέσει.
Προσθέτουμε στο τέλος την κανέλα για να βγάλει τα
αρώματά της και ανακατεύουμε ξανά.
Η γέμιση είναι έτοιμη.

Υλικά για 8 άτομα

Ρολό γαλοπούλας
1 γαλοπούλα μεγάλη (3 1/2 - 4
κιλά)
3-4 κ. σ. μουστάρδα
1 1/2 κ.γ. Knorr έξτρα γεύση
κότας
50-80 γρ. Flora
Αλάτι
Πιπέρι
Χυμός από 1 πορτοκάλι
Για τη γέμιση
100 γρ. Flora
250 γρ. ρύζι γλασσέ
5 φέτες γαλοπούλα
400 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
1 μέτριο κρεμμύδι
3 κ.σ. κουκουνάρι
2 κ.σ. κράμπερις ή σταφίδες
ξανθές
8-10 βερίκοκα αποξηραμένα
180 γρ. κάστανα
2-3 κ.σ. φυγανιά τριμμένη
1 αυγό
100 γρ. γκούντα τριμμένο
1/2 κ.γ. Knorr έξτρα γεύση
κότας
2 σφηνάκια κονιάκ
Αλάτι
Πιπέρι
Κανέλλα
3-4 κ.σ. μουστάρδα

Χοιρινό μπούτι στο φούρνο με πατάτες baby
και σάλτσα πορτοκαλιού
Παίρνουμε το χοιρινό μπούτι,
ρίχνουμε το πιπέρι, το αλάτι
και στη συνέχεια, παίρνουμε το
μαχαίρι μας και δημιουργούμε
τρύπες για να βάλουμε το σκόρδο.
Το χοιρινό μπούτι πρέπει να είναι
ξεκοκκαλισμένο.
Βάζουμε αλάτι και πιπέρι στις
τρύπες που έχουμε τοποθετήσει το
σκόρδο και αλείφουμε το εσωτερικό
μέρος του κρέατος με μουστάρδα
για να πάρει γεύση.
Στο ταψί βάζουμε το χοιρινό
μπούτι, σφίγγοντας ελαφρά το
κρέας προς τα μέσα για να πάρει
ωραίο σχήμα και με κοφτερό
μαχαίρι χαράζουμε ευθείες
γραμμές για να κάνουμε ρόμβους.
Τοποθετούμε μοσχοκάρφια σε κάθε
ρόμβο. Ρίχνουμε νερό, κρασί, και
αλείφουμε το μπούτι μας με το
πετιμέζι. Ψήνουμε στην αρχή στους
190ο για να κάνει καλή κρούστα
και στη συνέχεια θα βγάλουμε
το ταψί και θα το σκεπάσουμε με
αλουμινόχαρτο. Μαγειρεύουμε

με βούτυρο για γυαλάδα και γεύση.
Υλικά για 6 άτομα
3 1/2 κιλά Χοιρινό μπούτι χωρίς
κόκκαλο
150 γρ. Flora
1 1/2 κιλό πατάτες μικρές (baby)
1 κ.σ. μοσχόκαρφα
200 ml. πετιμέζι
4-5 σκελίδες σκόρδο
3 κ.σ. μουστάρδα
750 ml λευκό κρασί ημίγλυκο
Πιπέρι
Αλάτι

Αλλιώτικος μουσακάς λαχανικών στο πήλινο

ΓΕΜΙΣΗ:

Αλείφουμε το αντικολλητικό
χαρτί με λίγο Flora λιωμένο
και καρυκεύουμε με πιπέρι και
αλάτι. Κάτω από το χαρτί έχουμε
τοποθετήσει αλουμινόχαρτο
για να μπορέσουμε στη
συνέχεια να ρολάρουμε τη
γαλοπούλα. Παίρνουμε τη
μαριναρισμένη γαλοπούλα και
την τοποθετούμε με το δέρμα
της προς το αντικολλητικό
χαρτί. Στη συνέχεια παίρνουμε
τη μουστάρδα, αλείφουμε στο
εσωτερικό μέρος και κατόπιν,
παίρνουμε τη γέμιση και την
τοποθετούμε στο κέντρο της
γαλοπούλας. Στρώνουμε με
τέτοιο τρόπο ώστε όταν τη
ρολάρουμε να τυλιχθεί μαζί με
το κομμάτι από το κρέας.
Προσεκτικά γυρίζουμε το
αλουμινόχαρτο μαζί με τη
λαδόκολλα ώστε να γίνει ένα
ωραίο ρολλό. Με λίγο σπάγκο
δένουμε τις άκρες.
Προθερμαίνουμε το φούρνο
στους 185ο και φουρνίζουμε για
45΄.
Η γεμιστή γαλοπούλα είναι
έτοιμη.

να πάρουν γεύση. Τις κρατάμε
σε θερμό μέρος μέχρι να τις
σερβίρουμε.
Για τη σάλτσα από το πορτοκάλι,
παίρνουμε τα ζουμάκια από το
χοιρινό μπούτι και τα ρίχνουμε
στο κατσαρολάκι, προσθέτουμε
νερό, μαρμελάδα από πορτοκάλι,
ανακατεύουμε και ρίχνουμε μέσα
ένα knorr σπιτικό σάλτσα για ψητό.
Ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί
και να αρχίσει να δένει τη σάλτσα,
ρίχνουμε τόση κρέμα γάλακτος
όση χρειάζεται για να πάρει ωραίο
χρώμα και τέλος ένα κομμάτι Flora

Μια διαφορετική εκδοχή του
μουσακά με διάφορα ψημένα
λαχανικά μαγειρεμένα στο πήλινο
μαζί με κιμά και μια επικάλυψη από
γιαούρτι και κατίκι Δομοκού αντί
για μπεσαμέλ.
Υλικά
• 2-3 μελιτζάνες φλάσκες, μέτριες
• 2-3 πατάτες, σε ροδέλες πάχους
½ εκ.
• 4 πιπεριές Φλωρίνης ψητές (από
βάζο), στραγγισμένες και κομμένες
σε κομμάτια
• 500γρ. κιμά μοσχαρίσιο
• 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• 1 φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο
• ½ φλιτζάνι μαυροδάφνη
• 2 ντομάτες ώριμες, τριμμένες
στον τρίφτη ή 1 κονσέρβα
ντοματάκια κονκασέ
• 1 κουτ. σούπας πελτέ ντομάτας,
διαλυμένο σε λίγο νερό
• 1 ξυλάκι κανέλας
• 2 φύλλα δάφνης
• 1 φλιτζάνι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
• 2 κουτ. σούπας μαντζουράνα
ψιλοκομμένη
• 1 ντομάτα σφιχτή ώριμη, κομμένη
σε ροδέλες
• αλάτι, πιπέρι
για την επικάλυψη γιαουρτιού
• 300γρ. γιαούρτι στραγγιστό 2%
λιπαρά
• 200γρ. κατίκι Δομοκού
• 2 αβγά
• 1 κουτ. σούπας κορν φλάουρ
• λίγη παρμεζάνα και λίγη γλυκιά
πάπρικα για το πασπάλισμα
• αλάτι, πιπέρι λευκό
Εκτέλεση
Ετοιμάζετε τα λαχανικά: Αφαιρείτε
το κοτσάνι από τις μελιτζάνες και
μερικές λωρίδες (κατά μήκος) από
τη φλούδα τους. Τις κόβετε κάθετα
σε λεπτές στρογγυλές φέτες πάχους
0,7 εκ., τις αλατίζετε καλά και τις
αφήνετε σε σουρωτήρι για 20-30
λεπτά να ξεπικρίσουν.
Προθερμαίνετε το φούρνο στους
200ºC και βάζετε 2 αντικολλητικά

Ποντιακή Σαλάτα –
Παραδοσιακή γεύση
σκέτη
Yλικά
½ κιλό λάχανο λευκό ψιλοκομμένο
300 γ. λάχανο κόκκινο ψιλοκομμένο
3 καρότα τριμμένα
1 1/2 φλ. σέλινο ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο λιωμένο
1 κόκκινη πιπεριά καυτερή
ψιλοκομμένη
120 ml λάδι
4 κ.σ. ξίδι από κόκκινο σταφύλι
Αλάτι
Εκτέλεση

για άλλα 45΄ μέχρι να ψηθεί καλά
και στη συνέχεια αφαιρούμε το
αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για
δέκα λεπτά ακόμη, αφού αλείψουμε
πάλι με πετιμέζι.
Παίρνουμε τις πατάτες baby, που
έχουμε βράσει αλλά δεν έχουμε
ξεφλουδίσει και τις ρίχνουμε
στο τηγάνι στο οποίο έχουμε
ζεστάνει λίγο Flora. Προσθέτουμε
φυλλαράκια από δενδρολίβανο για
να πάρουν άρωμα. Για να δώσουμε
λίγο χρώμα, προσθέτουμε γλυκιά
πάπρικα και ανακατεύουμε μέχρι
οι πατάτες να σοταριστούν και

Σε ένα βάζο που κλείνει καλά,
βάζουμε το ελαιόλαδο, το ξύδι, το
σκόρδο και τη καυτερή πιπεριά.
Κλείνουμε το καπάκι και χτυπάμε
το περιεχόμενο για να ανακατεύτεί
πολύ καλά.
Αφήνουμε για 2 ώρες.
Βάζουμε τα λάχανα σε σουρωτήρι
και τα τρίβουμε με αλάτι για να
μαραθούν.
Μεταφέρουμε σε σαλατιέρα και
προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα
λαχανικά.
Ανακατεύουμε πολύ καλά και
περιχύνουμε με τη σάλτσα.

τηγάνια στη φωτιά να ζεσταθούν.
Ξεπλένετε τις μελιτζάνες με άφθονο
νερό και τις στύβετε ελαφρά με το
χέρι. Με ένα πινέλο τις αλείφετε
πάνω-κάτω με ελαιόλαδο και τις
ψήνετε στα τηγάνια και από τις δύο
πλευρές μέχρι να μαλακώσουν.
Αλείφετε και τις πατάτες με
ελαιόλαδο και τις αραδιάζετε σε
ταψί στρωμένο με λαδόκολλα.
Τις αλατίζετε και τις ψήνετε στον
προθερμασμένο φούρνο για 20
λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.
Ετοιμάζετε τον κιμά: Βάζετε μια
κατσαρόλα στη φωτιά να ζεσταθεί
και προσθέτετε το μισό ελαιόλαδο
και μετά το τριμμένο κρεμμύδι.
Σοτάρετε για ένα λεπτό και
προσθέτετε τον κιμά να σοταριστεί
κι αυτός, ανακατεύοντας συχνά
με ξύλινη κουτάλα για να μην
σβολιάσει και μέχρι να πάρει χρώμα.
Σβήνετε με το κρασί και προσθέτετε
το ξύλο της κανέλας και τη δάφνη.
Αφού εξατμιστεί το κρασί ρίχνετε
την τριμμένη ντομάτα και τον
διαλυμένο πελτέ. Αλατοπιπερώνετε
και μαγειρεύετε σε ήπια φωτιά

Για τις πατάτες Baby
1 1/2 κιλό μικρές πατάτες baby
150 γρ. Flora
1 κλαδί δενδρολίβανο
Λίγη πάπρικα γλυκιά
Πιπέρι
Αλάτι
Σάλτσα πορτοκαλιού
150 γρ. Μαρμελάδα πορτοκάλι
50 γρ. Flora
1 Knorr σπιτικό σάλτσα για ψητό
100 ml Κρέμα Γάλακτος
Πιπέρι
Αλάτι

μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά και
να δέσει ο κιμάς με τη σάλτσα του.
Αφαιρείτε την κανέλα και τη δάφνη
και προσθέτετε τον μαϊντανό και
τη μαντζουράνα. Ανακατεύετε και
αφήνετε τον κιμά να κρυώσει.
Ετοιμάζετε την επικάλυψη:
Ανακατεύετε το γιαούρτι με το
κατίκι, τα αβγά και το κορν φλάουρ.
Νοστιμίζετε με αλάτι και πιπέρι
λευκό.
Στήνετε τον μουσακά: Κάνετε
μια πρώτη στρώση με πατάτες
σε ατομικά πυρίμαχα πήλινα
σκεύη. Συνεχίζετε με μια στρώση
μελιτζάνες και κομμάτια ψητής
πιπεριάς. Μοιράζετε τον κιμά και
επαναλαμβάνετε τη στρώση με τα
ψητά λαχανικά. Περιχύνετε με τη
σάλτσα γιαουρτιού, διακοσμείτε
με μια φέτα ντομάτας, αλατίζετε
και πασπαλίζετε με παρμεζάνα και
γλυκιά πάπρικα. Ψήνετε στο φούρνο
στους 180ºC για περίπου 30-40
λεπτά μέχρι να ροδίσει.
Μετά από 10-15 λεπτά τοποθετείτε
τα σκεύη πάνω σε πιάτα και
σερβίρετε αμέσως, διακοσμώντας
το καθένα με ένα κλαδάκι
μαντζουράνας.
Πηγή: olivemagazine

Γαλλική κρεμμυδόσουπα ογκρατέν
Η κρεμμυδόσουπα είναι μια
καταπληκτική σούπα που
χαρακτηρίζεται από τα απλά και
οικονομικά συστατικά της…
Υλικά (Για 4-5 άτομα)
5 μεγάλα άσπρα κρεμμύδια,
κομμένα σε λεπτές φέτες
1 λίτρο νερό ή ζωμό κοτόπουλο ή
ζωμό κρέατος
1/2 φλ. λευκό ξηρό κρασί
1/2 φλ. κονιάκ
4 κλωναράκια θυμάρι, δεμένο με
σπάγκο κουζίνας
4 κουτ. της σούπας ανάλατο
βούτυρο
1 κουτ. του γλυκού αλάτι
Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
12-15 φέτες ψωμί μπαγκέτα
1 φλ. τριμμένη κεφαλογραβιέρα
Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους

200 βαθμούς.
Λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια
φωτιά μέσα σε βαθιά κατσαρόλα.
Προσθέτουμε τα κρεμμύδια
και το αλάτι. Μαγειρεύουμε
ανακατεύοντας για 5 λεπτά.
Σβήνουμε με το κρασί και το
κονιάκ.
Έπειτα, προσθέτουμε το νερό ή
το ζωμό και τα αρωματικά και
βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 15
λεπτά περίπου.
Στη συνέχεια, κόβουμε τη μπαγκέτα
σε φέτες και τη σοτάρουμε στο
τηγάνι με λίγο βούτυρο.
Προσθέτουμε τη μπαγκέτα και το
τριμμένο τυρί. Ψήνουμε τη σούπα
στην αντίσταση του φούρνου στους
200 βαθμούς μέχρι να πάρει λίγο
χρώμα το τυρί.
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Canada Should Stand With UK Allies Health Canada - Information Update: Shoppers
in Taking the Fight to ISIS: Bezan
Drug Mart Recalls Digital
November 25, 2015
Ottawa – Canadian airstrikes should continue as part of an effort to defeat
ISIS alongside our allies in the United Kingdom, the Official Opposition
said today. As Prime Minister Justin Trudeau meets in London with UK
Prime Minister David Cameron, Conservative defence critic James Bezan
called on the government to stand with the UK and other countries who will
continue air combat operations against ISIS.
“At the same time as Prime Minister Trudeau visits one of Canada’s closest
friends and strongest allies, British Prime Minster David Cameron is asking
the UK Parliament to expand the mission against ISIS,” said Bezan. “Our
allies are doing more, not less, to defeat ISIS. Meanwhile, even though
Canadian CF-18s have been enormously successful in degrading ISIS on
the ground, the Liberals continue to pledge an end to the role of the RCAF
fighter jets in Operation IMPACT.
“The government has not yet provided a single coherent reason for ending
Canada’s air combat mission against ISIS, which makes even less sense
today following the recent attacks in Paris, Beirut and Egypt,” Bezan said.
“We have been calling on the government to reconsider its position on withdrawing Canada’s CF-18s and to demonstrate Canada’s steadfast support for
our allies in the international mission to defeat ISIS.”
Bezan pointed out that Canadian Armed Forces and the Royal Canadian Air
Force (RCAF) have struck strategic targets and provided key assistance to
our allies. Their contributions have been effective in assisting the international coalition. CF-18 fighter jets have bombed ISIS fighting positions,
weapon caches, training facilities, IED factories, critical infrastructure, and
command centres. They have also provided air support to Iraqi Security
Forces and Kurdish Peshmerga as they battle ISIS on the ground. RCAF
pilots and crew have also conducted reconnaissance missions collecting vital
intelligence on the movements of ISIS.
“Canadians can be proud of our military efforts through Operation IMPACT,” said Bezan. “Yet ISIS still poses a clear and active threat to the
people of the Middle East, specifically targeting vulnerable religious and
ethnic minority groups. They have demonstrated their ability to carry out
attacks around the world and have repeatedly called on its members to target
Canadians at home and abroad. At a time when our allies are strengthening
their resolve to defeat this terrorist group, we must stand side-by-side with
our partners. Canada must remain a contributing member of the international
coalition’s air bombing campaign.”

Health Canada / Santé Canada: ALERT: Seasonal lights
This is an important safety alert from Health Canada
on seasonal lights.
Testing by Health Canada has
shown hazards in several seasonal
lighting products that have been
widely distributed throughout Canada in numerous retail chains. These
safety hazards include overheating,
as well as the risk of fire and electric
shock.
Consumers should check all seasonal lights and their Manufacturer’s
Product Identification label for the
CSA file numbers:
• Taizhou Hongpeng Colour Lanterns (CSA File Number 241989)
• Ningbo EGO International Co.
Ltd. (CSA File Number 263917)

The Manufacturer’s Product Identification label is typically attached to
one end of a string of lights. If your
lights have either of these numbers
you should stop using these products immediately. Affected products
cannot be identified solely by product or brand names. Consumers are
encouraged to return these specific
products to the place where they
were purchased. If there is a recall
notice for your specific product, you
should follow the directions in the
notice.
Since November 12, 2015, Health
Canada has continued to advise
consumers of possible defects

Temple Thermometers
due to Inaccurate Temperature Display

Information Update - Shoppers Drug
Mart Recalls Digital Temple Thermometers due to Inaccurate Temperature Display

Shoppers Drug Mart, in consultation with Health Canada, is voluntarily recalling Life Brand Instant
Read Digital Temple Thermometers (see photos below), Model
No.057800711568, due to some devices displaying temperatures that
are lower than actual body temperatures. All affected devices were sold
between January 2013 and December 2015.
The Digital Temple Thermometer is
a hand-held thermometer and can be
identified by the Life Brand logo on
the face. The back of the thermometer packaging has 057800711568in
the barcode.
The device was sold at Shoppers
Drug Marts across Canada and online.
Customers can return the product to
the place of purchase and the customer service desk will provide a full
refund, with or without a receipt.
For more information regarding the
recall, customers can contact: Shoppers Drug Mart Customer Service at
1-800-746-7737
with some seasonal lights. We will
continue to communicate future
recalls. For more information visit
the Consumer Product Update on
seasonal lights.
We hope this information and
related links will be useful to you.
Should media wish to conduct an
interview with a product safety officer to better inform your audience
about this safety hazard, please let
us know with a reply to this e-mail
and we will arrange for an interview.
Communications and Public Affairs
Branch
Health Canada - British Columbia
Region / Government of Canada
Health Canada-Santé Canada Communications BC - CB@hc-sc.gc.ca
Direction générale des communications et des affaires publiques
Santé Canada - Région de la Colombie-Britannique / Gouvernement du
Canada
Health Canada-Santé Canada Communications BC - CB@hc-sc.gc.ca

Prime Minister Justin
Trudeau’s open letter
to Canadians
Ottawa, Ontario 4 November 2015
My dear friends,
Today, I had the pleasure of introducing our team of extraordinary Canadians who will serve as Ministers in your new government. As a Canadian,
you expect to see your values and priorities reflected in your government –
and we have listened closely. Our strong, diverse, and experienced team will
serve all Canadians, and – for the first time in our country’s history – there
will be an equal number of women and men around the Cabinet table.
Over the course of the campaign, we promised you a government that will
bring real change – in both the things we do and the way we do them. We
will immediately start implementing our plan for a strong and growing middle class. On Election Day, you sent a clear message, and you rightly expect
us to fulfill our promises.
I am writing to you, today, to reaffirm my commitment to spend the next
four years working hard to deliver on those promises. It is time for leadership that never seeks to divide Canadians, but takes every single opportunity
to bring us together, including in Parliament.
We made a commitment to invest in growing our economy, strengthening
our middle class, and helping those working hard to join it. We committed to
fighting climate change and protecting our environment. We made a commitment to provide more direct help to those who need it by giving less to those
who do not. We committed to public investment as the best way to spur
growth, job creation, and economic prosperity. And we committed to a responsible, transparent fiscal plan for challenging economic times. We expect
you to hold the government accountable for delivering these commitments.
Our country faces many real and immediate challenges – from a struggling
middle class to the threat of climate change. If we are to overcome these
obstacles, Canadians need to have faith in their government’s honesty and
willingness to listen. That is why we committed to set a higher bar for openness and transparency in Ottawa. Government and its information must be
open by default. Simply put, it is time to shine more light on government to
make sure it remains focused on the people it was created to serve – you.
But in order for you to trust your government, you need a government that
will trust you. When we make a mistake – as all governments do – it is
important that we acknowledge that mistake and learn from it. We know that
you do not expect us to be perfect – but you expect us to work tirelessly, and
to be honest, open, and sincere in our efforts to serve the public interest.
Before the election, we also made a commitment to bring new leadership
and a new tone to Ottawa. Moving forward, we will pursue our goals and
objectives with a renewed sense of collaboration. We fully understand and
appreciate that partnerships with provincial, territorial, and municipal governments are vital to deliver the real, positive change that we promised you.
It is also time for a renewed, Nation-to-Nation relationship with Indigenous
Peoples, one based on a recognition of rights, respect, co-operation, and
partnership. Not only is this the right thing to do, but it is also a sure path to
economic growth.
To close, I am deeply grateful to have this opportunity to serve you – and
every Canadian across our great country. I am committed to leading an open,
honest government that is accountable to Canadians, lives up to the highest
ethical standards, brings our country together, and applies the utmost care
and prudence in the handling of public funds.
Thank you for having faith in me. Thank you for putting your trust in our
team.
We will not let you down.
Rt. Hon. Justin Trudeau, P.C, M.P.
Prime Minister of Canada
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΣΕΝΑΛ 0-3
Φάνηκε στο... χειροκρότημα!
αυτό αυτό και στο
χειροκρότημα.

Απογοήτευση για τον
αποκλεισμό με τον τρόπο που
ήρθε μπορεί να υπάρχει στο
Λιμάνι αλλά ουδείς δεν ξεχνά το
πόσο προσπάθησαν οι παίκτες
για να τα καταφέρουν σε όλη τη
διάρκεια των ομίλων. Φάνηκε

Σε ένα ματς «ο
θάνατός σου η ζωή
μου» η Άρσεναλ
έδειξε ότι ξέρει να
επιβιώνει. Στον
Ολυμπιακό δεν
βγήκε τίποτα στην
Άρσεναλ μπήκαν
αυτά που έπρεπε και έτσι ήρθε
ένας πικρός αποκλεισμός.
Ο Ολυμπιακός όμως στη
διάρκεια των ομίλων ήταν
εντυπωσιακός πήρε σημαντικά
αποτελέσματα σε Λονδίνο
και Ζάγκρεμπ και κέρδισε το

Ο Καρέλης «υπέγραψε» τη νίκη
του Παναθηναϊκού στη Βέροια
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/12/2015
Νίκος Καρέλης έδωσε τη λύση
(86’) και ο Παναθηναϊκός
πέρασε νικηφόρα 1-0 από την
έδρα της Βέροιας, για την 13η
αγωνιστική της Super League.
Έτσι έφτασε τον ΠΑΟΚ και
τον Πανιώνιο στην 3η θέση της
βαθμολογίας, τέσσερις βαθμούς
πίσω από την δεύτερη ΑΕΚ.

O

Ο Παναθηναϊκός, πάλι με τον Εσιέν
στη σύνθεσή του, ήταν κακός στο
α’ ημίχρονο, με πολλά προβλήματα

στην κυκλοφορία της μπάλας,
ωστόσο έχασε προς το τέλος (38’)
τη μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί,
όταν από λάθος του Ναζλίδη ο
Πέτριτς μπήκε μόνος στην περιοχή,
αλλά πλάσαρε αδύναμα και άστοχα.
Αντίθετα, στο β’ ημίχρονο μπήκε
πιο δυνατά. Στο 47’ έχασε νέα
ευκαιρία με τον Πράνιτς και στο 52’
απείλησε και πάλι με τον Καρέλη,
αλλά ο Λόπεζ επενέβη έγκαιρα. Η
Βέροια συνέχισε να περιορίζεται
σε έναν παθητικό ρόλο, χωρίς να
καταφέρνει να κάνει ουσιαστικά

Ο Τζαβέλλας λύτρωσε τον ΠΑΟΚ, 2-1
τον Πανιώνιο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/12/2015
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα,
καθώς σε αναμέτρηση για την 13η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ επικράτησε στην
Τούμπα του Πανιωνίου με 2-1.
Τα τέρματα για τον «δικέφαλο του βορρά», που «έπιασε» στην 3η θέση τον σημερινό
του αντίπαλο, σημείωσαν οι Μακ (11`) και Τζαβέλλας (79`), ενώ οι «κυανέρυθροι»
ισοφάρισαν προσωρινά με εντυπωσιακή
εκτέλεση φάσουλ του Οικονόμου στο 47’.
Ο ΠΑΟΚ παρά τη νίκη του δεν εντυπωσίασε
με την απόδοσή του και μάλιστα η απόδοση
του αυτή χαμήλωνε όσο είχε το προβάδισμα
στο σκορ. Ωστόσο πάλεψε για τη νίκη
απέναντι σε μια καλά δουλεμένη και
οργανωμένη ομάδα όπως ο Πανιώνιος, που
έδειξε πως δίκαια βρίσκεται σε περίοπτη
θέση στον πίνακα. Η αθηναϊκή ομάδα με
τακτική αντεπιθέσεων δημιούργησε αρκετά
ρήγματα στα μετόπισθεν του ΠΑΟΚ, όπου
οι αργοπορημένες αντιδράσεις των παικτών
του έδιναν περιθώρια για πλήγματα από την
πλευρά των «κυανέρθυρων».
Το καλύτερο διάστημα για τους γηπεδούχους
ήταν στο τελευταίο 25λεπτο, κατά το οποίο
ο «Δικέφαλος» έκλεισε τον Πανιώνιο στα
καρέ του, έφτασε αρκετές φορές κοντά
στο γκολ και τελικά το πέτυχε στο 79′ με
κεφαλιά του Τζαβέλλα, μετά από ωραία
ασίστ του Κωνσταντινίδη.
Ο Ιγκορ Τούντορ αναγκάστηκε να αλλάξει
πάλι τα πλάνα του, και μέχρι το 60′ να έχει
«κλείσει» τις αλλαγές του. Στο 55′ έβαλε
τον Σάμπο (αντί του Πέλκα) και στο 61′ τον
Κωνσταντινίδη (αντί του Βίτορ), θέλοντας
να αυξήσει την πίεση στην αντίπαλη άμυνα.
Ομως τις επιλογές αυτές μάλλον έπρεπε να
τις είχε κάνει από αρχής, ειδικά τη δεύτερη,
αφού ο Βίτορ μετά από το διάστημα
απουσίας του ήταν ανέτοιμος για μια
ιδανική επιστροφή.
Πηγή: ΤΑΝΕΑ

σεβασμό όλων.
Τώρα έχει μπροστά του
την πρόκληση του Europa
League. Για ακόμη μιια χρονιά
οι νταμπλούχοι Ελλάδας
συνεχίζουν στο μακρύ δρόμο
των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Δεν είναι και μικρόν πράγμα
αυτό.
Ο κόσμος καταλαβαίνει και
αναγνώρισε την προσπάθεια
των παικτών. Το έδειξε με
το τελευταίο σφύριγμα του
Ριτσόλι με το πολύ ζεστό του
χειροκρότημα και με το «είσαι
στο μυαλό κάτι μαγικό».
Κάτι μαγικό που περιμένουν
τώρα να δουν στο Europa
League - εκεί όπου με μια
ευνοϊκή κλήρωση ουδείς
μπορεί να προδικάσει το που
μπορεί να πάει αυτή η ομάδα.
Η Άρσεναλ είναι η ομάδα που
θα ακολουθήσει την Μπάγερν
Μονάχου στους «16» του
Champions League, κάνοντας…
πάρτι στο «Γ. Καραϊσκάκης»
επικρατώντας 3-0 του
Ολυμπιακού

αισθητή την παρουσία της στην
αντίπαλη περιοχή.
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι
καλύτερος και στο 86’ ήρθε η...
λύση από τον Καρέλη, ο οποίος
εκμεταλλεύθηκε την απόκρουση του
Λόπεζ στην κεφαλιά του Σάντσεθ
και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα,
δίνοντας τη νίκη στην ομάδα
του -την πρώτη υπό την τεχνική
ηγεσία του Αντρέα Σταματσόνι- και
αφήνοντας τη Βέροια για άλλο ένα
ματς χωρίς νίκη στην έδρα της.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δελφάκης (Αρκαδίας)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Νέτο, Γιαννούλης,
Λόπεζ - Σάντσεθ, Εσιέν
ΒΕΡΟΙΑ (Γιώργος Γεωργιάδης):
Λόπεζ, Νέτο, Ετζενγκέλε, Όστοϊτς,
Γιαννούλης, Ιμπραΐμ (88’ Καϊκούτ),
Άρτσε, Μαγέφσκι (83’ Γεωργιάδης),
Ναζλίδης, Γιουσούφ, Κόλα (60’
Μπατιόν).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αντρέα
Στραματσόνι): Στιλ, Εσιέν, Αμπέντ
(77’ Ατζαγκούν), Ζέκα, Μαρινάκης,
Καρέλης, Νάνο, Σάντσεθ, Τελάντερ,
Πράνιτς, Πέτριτς (64’ Κλωναρίδης).
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

CHRISTMAS ON THE DANFORTH GREEKTOWN BIA - 20125
Μια γιορτή, αφιερωμένη από το Greek Town of The Danforth - BIA, σε
όλους τους πολίτες του Τορόντο, Έλληνες και μη, και κάθε ηλικίας.
Η εκδήλωση αυτή, είχε ακόμη έναν, πολύ όμορφο σκοπό. Την συλλογή
παιχνιδιών, για να μοιραστούν σε παιδάκια, που οι γονείς τους δεν έχουν
την οικονομική ευχέρεια να τους αγοράσουν.
Ο Πρόεδρος του BIA κος Ντίνος Βοϊδονικόλας, δώρησε το ποσό των 5.000
δολαρίων για το σκοπό αυτό.
Παρόντες επίσης, ήταν και αντιπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
του Τορόντο, οι οποίοι συνέλεξαν χρήματα για το Νοσοκομείο του Τορόντο
Princes Margaret Hospital.
Απολαύστε στιγμιότυπα με την κάμερα του δημοσιογράφου Τάκη
Γαλιάτσου σε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ μαγνητοσκόπηση για το SPARTAN MEDIA και το TGBNEWS, καθώς και τα υπόλοιπα Online MME της παροικίας
μας.
Peter Galiatsos
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ΣΧΟΛΙΟ

ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ «ΔΙΑΠΟΡΑ»
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΡΩΝ

Σ

ύμφωνα με τον έλεγχο ορκωτού λογιστή της κοινότητας όπως
ανέφερε επιστολή που στάλθηκε στα μέλη της κοινότητας
την 9η Σεπτεμβρίου 2015, βρέθηκαν ατασθαλίες στον τραπεζικό
λογαρισμό.
Αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου ήταν να αποσύρουν τον Πρόεδρο
της Κοινότητας διότι ήταν ο ίδιος μπλεγμένος στην υπόθεση
σύμφωνα με την ομιλία του νέου Προέδρου προς τα μέλη
της Κοινότητας στην Γενική Συνέλευση της Κυριακής 22ας
Νοεμβρίου 2015 στη οποίαν Γενική Συνέλευση προήδρευσε
ο κ. Γιώργος Τσακούμης. Ο κ.Ron McKave που εκτελεί χρέη
προέδρου, απαντώντας σε ερώτηση μετά την αναφορά του ως
προέδρου της κοινότητας, να αναφερθεί λεπτομερώς για την
υπόθεση της «ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ» και για την απόσυρσει του προέδρου.
μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είχαν γραφτεί 77 επιταγές στο
όνομα του πρώην προέδρου του συνολικού ποσού των $46,300
χιλιάδων δολλαρίων που δεν υπήρχαν οι αποδείξεις των εξόδων.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη του Δ.Συμβουλίου της
κοινότητας ζήτησαν να τους προσκομίσει ο πρώην πρόεδρος τις
αποδείξεις για το ποσό αυτό που έχουν γραφτεί οι επιταγές στο
όνομά του. Δυστυχώς σύμφωνα με μέλος του Δ.Σ. ο κύριος αυτός
δεν έχει ακόμη προσκομίσει αποδείξεις για την αθωώτητά του.
Μόνον παραδέχτηκε τις δυο επιταγές που αφορούσαν τον ίδιο,
υποσχόμενος να προσκομίσει το ανάλογο ποσόν των δυο επιταγών.
Από τις 77 επιταγές του χορευτικού «ΔΙΑΣΠΟΡΑ» που είχαν
γραφτεί στο όνομα του πρώην προέδρου δύο εξ αυτών ήταν για
πληρωμή προσωπικού λογαριασμού στο Shaw cable και μία σε
Κολλέγιο για έξοδα οικογενειaκού προσώπου.
Ο λογαρισμός αυτός του χορευτικού «ΔΙΑΣΠΟΡΑ» είχε ανοιχθεί
με εντολή στην τράπεζα εν ονόματι της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Σούρεη στο όνομα «ΔΙΑΣΠΟΡΑ» και λόγω
εμπιστοσύνης στο πρόσωπου του πρώην ιερέα που είχει αρχίσει
το χορευτικό συγκρότημα της κοινότητας και των διοικούντων,
τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια αν και πολλές φορές είχαν
ζητήσει τον οικονομικό απολογισμό των εκδηλώσεων, πότε
έριχναν τις ευθύνες ότι τον δώσανε στον ιερέα και πότε σε άλλον.
Έτσι πέρασαν 6 χρόνια (2009-2015) που η υπομονή ορισμένων
μελών έφθασε στο κατακόρυφο και τα πράγματα έφθασαν στο
σημείο που ανάγκασαν την κοινότητα να ορίσει ορκωττό λογιστή
που βρήκε «οικονομικά στοιχεία που ήταν ύποπτα». Το θέμα
αναφέρθηκε στην Αστυνομία για κατάχρηση και η κοινότητα έχει
ορίσει νομικό σύμβουλο για την υπόθεση.
Γίνεται λόγος για κατάχρηση χρημάτων που υπερβαίνει τον
παραπάνω αναφερόμενον αριθμό. Η κοινότητα απαιτεί την πλήρη
διαλεύκανση της υπόθεσης.
Τα χρήματα που εισέπραταν από δωρεές, στις εκδηλώσεις,
χορούς, εγγραφές, δίδακτρα αποσκοπούσαν στην υποστήριξη της
κοινότητας για την νεολαία της.
Η Ευθύνη φυσικά ανήκει σε όλους. Έπρεπε τα Διοικητικά
Συμβούλια να είχαν τον οικονομικό έλεγχο από την πρώτη ημέρα
της ιδρύσεως του χορευτικού «ΔΙΑΣΠΟΡΑ». Χωρίς να στηρίζονται
στο τι είπε ο ιερέας και ο κάθε ένας μέσα στην κοινότητα.
Αποδείξεις εσόδων και εξόδων είναι απαραίτητες για την
διαφάνεια και την νομιμοτητα τηρήσεως των οικονομικών βιβλίων
της κοινότητας,
Ευχόμαστε το θέμα αυτό να κλείσει όσο το δυνατόν σύντομα να
βρεθεί μια λογική λύση και χωρίς δικαστήρια.
Κώστας Καρατσίκης

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Άντρας στις γυναικείες τουαλέτες
Ένας τύπος ήταν σε μία ταβέρνα,
οπότε ήθελε να πάει τουαλέτα!
Όμως όταν έφτασε διαπίστωσε πως
είχε πάρα πολύ ουρά.
Τι να κάνει ο άνθρωπός μας,
σκέφτεται λίγο και αποφασίζει
να πάει στις γυναικείες που είναι
άδειες, γιατί δεν κρατιόταν άλλο…
Πάει λοιπόν στις γυναικείες, οπότε
μία γυναίκα μπαίνει μέσα τη στιγμή
που ουρεί και του λέει:
– Μα καλά δεν ξέρεις ότι είναι μόνο
για γυναίκες;
Και ο τύπος με το μόριο στο χέρι…
– Ναι, μα και αυτό είναι μόνο για
γυναίκες…
Η άπιστη νοικοκυρά και τα…
καμπανάκια
Μια νοικοκυρά, ενώ λείπει ο άντρας
της στο εξωτερικό, τον κερατώνει.
Μια μέρα που έβγαζαν τα μάτια
τους, μπαίνει ο άντρας της μέσα στο
σπίτι.
Η γυναίκα αναστατωμένη, κρύβει το
γκόμενο άρον άρον στη ντουλάπα.
Δυστυχώς όμως, τα αρ…ια του
προεξείχαν.
Μπουκάρει ο άντρας της, την βλέπει
γυμνή και της λέει:
– Τι έκανες μωρή;
– Τίποτα, εσένα σκεφτόμουν »,
απαντά αυτή.
Βλέπει τα αρ….α όμως ο άντρας
και λέει:
– Τι είναι αυτά μωρή;»
– Τίποτα, κάτι καμπανάκια, λέει
αυτή.
Πάει αυτός, τα κουνάει, δεν
ακούγεται τίποτα. Τα χτυπά αλλά
πάλι δεν ακούγεται τίποτα, οπότε
λέει:
– Ρε γυναίκα, δεν δουλεύουν αυτά.
Τα χτυπά, τα ξαναχτυπά,
ώσπου τελικά, ακούγεται μια
αγανακτισμένη φωνή μέσα από τη
ντουλάπα:
– Νταν ρε μα…κα, νταν.
Τα καρφιά «Μητσάρας»
Ήταν λοιπόν ο Μήτσος ο οποίος
είχε εργοστάσιο που κατασκεύαζε
καρφιά με το όνομα «Μητσάρας».
Επειδή οι πωλήσεις ήταν πολύ
χαμηλές, αποφάσισε να πάει σε μια
διαφημιστική εταιρία.
– Εντάξει κύριε Μήτσο, του λέει
ο υπάλληλος, η διαφήμισή σας θα
προβληθεί μετά το ματς Ολυμπιακός
– Παναθηναικός.
– Πράγματι, η διαφήμιση άρχισε.
Ήταν η κάμερα μέσα σε ένα δασάκι.
Προχωρά η κάμερα 200 μέτρα και
βρίσκει ενα λόφο. Προχωρά ακόμα
λίγο και φαίνονται τρεις σταυροί.
Ζουμάρει στο μεσαίο σταυρό και
έδειχνε το Χριστό σταυρωμένο.
Αμέσως μετά δείχνει μια λεζάντα
«Ο Χριστός σταυρώθηκε με καρφιά
Μητσάρας.»
Μετά απο αυτό το σποτ, όπως ήταν
φυσικό, οι πωλήσεις των καρφιών
«Μητσάρας» εκτοξεύστηκαν
στα ύψη. Αλλά ο Χριστόδουλος
αντέδρασε αμέσως, έκανε
συλλαλητήρια, ύψωσε το λάβαρο
της επανάστασης, ξεσήκωσε τον
κόσμο, και τελικά οι πώλήσεις
ξαναέπεσαν.
Έξαλλος πάει ο Μήτσος στη
διαφημιστική εταιρία και ζητά
εξηγήσεις.
– Ηρέμησε φίλε, μην κάνεις έτσι,
θα σου κάνω νέα διαφήμιση.
Λοιπόν, άνοιξε την τηλεόραση μετα
το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπυ
Ολυμπιακός – ΑΕΚ και η τελευταία
διαφήμιση θα είναι η δική σου.
– Όντως, ή διαφήμιση ξεκίνησε.
Ήτανε η κάμερα μέσα σε ένα
δασάκι. Προχωρά 200 μέτρα και
δείχνει ένα λόφο. Προχωρά ακόμα
λίγο και βρίσκει ενα σταυρό κενό.
Ζουμάρει, και δείχνει το Χριστό
να τρέχει και να τον ακολουθεί μια
ομάδα λεγεωνάριοι. Κάνει και ο
ένας λεγεωνάριος στον άλλον:
– «Καλά ρε βλάκα.. Δε σου `πα
να χρησιμοποιήσεις καρφιά
Μητσάρας;»
Τύφλα στο μεθύσι
Ένας τύπος τύφλα στο μεθύσι
μπαίνει σε ένα μπαρ, κάθεται και
παραγγέλνει ένα ποτό.
Ο μπάρμαν τον κοιτάει καλά καλά

και του λέει ότι δεν θα τον σερβίρει
γιατί είναι μεθυσμένος.
Ο τύπος φανερά εκνευρισμένος
φεύγει τρικλίζοντας. Μετά από λίγο,
ο ίδιος μεθυσμένος μπαίνει από την
πλαϊνή πόρτα του μπαρ. Πηγαίνει
στη μπάρα, κάθεται και παραγγέλνει
ένα ποτό.
Ο μπάρμαν του ξαναλέει πως δεν
μπορεί να τον σερβίρει οπότε
ο τύπος ξαναφεύγει κάνοντας
οχταράκια.
Μετά, ξαναμπαίνει ο τύπος από την
πίσω πόρτα του μπαρ. Κάθεται στο
σκαμπό του μπαρ και παραγγέλνει
πάλι ένα ποτό.
Ο μπάρμαν τον βλέπει και του
ξαναλέει πως δεν μπορεί να
τον εξυπηρετήσει γιατί είναι
μεθυσμένος και καλά θα κάνει να
φύγει εκτός αν θέλει να φωνάξουν
την αστυνομία.
O μεθυσμένος έχει μείνει έκπληκτος
και με το πιο παραξενεμένο ύφος
ρωτάει τον μπάρμαν:
– Καλά ρε φιλαράκο, σε πόσα μπαρ
δουλεύεις εσύ;
Η όμορφη 18χρονη και ο νεαρός
δάσκαλος κολύμβησης
Είναι μόλις το πρώτο μάθημα
κολύμβησης αλλά η όμορφη
δεκαοχτάχρονη μοιάζει να μαθαίνει
με την πρώτη όλα όσα της λέει ο
νεαρός της δάσκαλος
στη πισίνα.
Κάποια στιγμή σταματάει να
κουνάει χέρια και ποδιά και
προβληματισμένη, ρωτάει το
δάσκαλο:
– Δάσκαλε, να ρωτήσω κάτι… είστε
βέβαιος ότι, αν βγάλετε το δάκτυλο
σας, θα βουλιάξω αμέσως;
Ο Πόντιος γιατρός και η 24χρονη
ασθενής
Σε ένα χωριό, υπήρχε ένας γιατρός
για τις ανάγκες των κατοίκων.
Χρειάστηκε να λείψει για ένα
χρονικό διάστημα και δεν ήξερε
ποιον να αφήσει για αντικαταστάτη.
Προσφέρθηκε λοιπόν ο Κωστίκας
και πήρε την θέση του γιατρού.
Πέρασε ο καιρός, ο γιατρός
επέστρεψε στο χωριό και ρωτάει
τον Κωστίκα να του πει τι έκανε τον
καιρό που έλειπε.
Αρχίζει ο Κωστίκας και του λέει:
Κωστίκας: Ήρθε ένας παππούς και
είχε φοβερό πονοκέφαλο.
Γιατρός: Και `συ τι του έδωσες;
Κωστίκας: Ασπιρίνη..
Γιατρός: Α εσύ είσαι καλός θα σε
προσλάβω για βοηθό!! Άλλο;
Κωστίκας: Ήρθε μια γιαγιά με
στομαχόπονο.
Γιατρός: Και `συ τι τις έδωσες;
Κωστίκας: Depon!
Γιατρός: Πωπω Κωστίκα είσαι
τέλειος!!! Για πες και κανά άλλο.
Κωστίκας: Ήρθε μια κοπελιά 24
χρονών και μου είπε ότι από τον
πόθο της δεν με βλέπει…
Γιατρός: Και `συ τι τις έδωσες;
Κωστίκας: Κολλύριο..!
Πολυάσχολος κουρέας
Είναι σε ένα κουρείο, μέρα
μεσημέρι, ο κλασικός μπαρμπέρης
της γειτονιάς επί το έργον…
Εκεί που ψαλιδίζει φαβορίτες, σκάει
μύτη από την πόρτα ένας τύπος:
– Φίλε σε πόση ώρα μπορείς να με
κουρέψεις;
Κοιτάει ο κουρέας δεξιά, κοιτάει
αριστερά… κόσμος…
– Ε, σε δυο ώρες!
– Εντάξει λέει ο τυπάκος και φεύγει
τρέχοντας.
Μετά από μερικές μέρες, ξανάρχεται
βιαστικός ο ίδιος πελάτης. Βάζει το
κεφάλι του στο μαγαζί και λέει στον
κουρέα:
– Φίλε σε πόση ώρα μπορείς να με
κουρέψεις;
Τον κοιτάει ο κουρέας:
– Ε, σε κάνα δυο ωρίτσες…
– OK, λέει ο τυπάκος και φεύγει
βιαστικά.
Το ίδιο σκηνικό μια βδομάδα
μετά…, εκεί που κουρεύει
ένα περουκίνι, του έρχεται ο
γνωστός τυπάκος, βιαστικός και
καταϊδρωμένος.
– Φίλε σε πόση ώρα αι είναι θα με
κουρέψεις;
– Ε, θέλω τρεις ώρες. Έχω κόσμο
σήμερα.

Και πριν πει άλλη κουβέντα, ο
τυπάκος έχει ήδη εξαφανιστεί!
Τι διάολο, κάθε λίγο και λιγάκι
η ίδια ιστορία… αναρωτιέται ο
κουρέας.
– Να σου πω, λέει στο βοηθό
του, με έχει ανησυχήσει αυτός
ο περίεργος. Έρχεται ίσα-ίσα να
ρωτήσει πόση ώρα θα περιμένει και
ποτέ δεν κάθεται! παρτον από πίσω
να μου πεις τι συμβαίνει και που
πάει κάθε φορά τρέχοντας.
Οπότε την επόμενη φορά, με το που
επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό
και ο τυπάκος φεύγει τρέχοντας
από το κουρείο, ο βοηθός τον
ακολουθεί…
Όταν επιστρέφει στο αφεντικό του
είναι κάθιδρος και χλωμός…
– Τι έγινε; τι τρέχει μʼ αυτόν;
ρωτάει ο κουρέας.
Ο βοηθός δεν απαντάει…
– Πες μου! που πηγαίνει κάθε
φορά μετά από εδώ; επιμένει και
κραδαίνει το ψαλίδι ο κουρέας.
Ο Βοηθός απαντάει ψελλίζοντας…
– Σπίτι σου…
Οι νύχτες ενός νεόνυμφου
ζευγαριού
Δύο νεόνυμφοι ξεκινούν την
ερωτική τους ζωή…
Το πρώτο βράδυ αυτός της
κατεβάζει το εσώρoυχο και… τη
φιλάει στο δασάκι!!!
Έπειτα από εφτά νύχτες που
γίνεται το ίδιο, εκείνη του λέει
αγανακτισμένη:
– Ακου βλάκα, ή θα φυτέψεις
το πεύκο ή θα δώσω το χωράφι
αλλού!!!!
Στον αχυρώνα…
Ένας Εβραίος, ένας Ινδουιστής και
ένας δικηγόρος οδηγούσαν αργά το
βράδυ στην επαρχία όταν ξαφνικά
το αυτοκίνητό τους έσβησε και
έμειναν εκεί, μέσα στο σκοτάδι.
Προσπαθώντας να βρούν κάποιον
να τους βοηθήσει, βρήκαν μια
φάρμα. Χτύπησαν την πόρτα και
ένας αγρότης τους άνοιξε την
πόρτα. Προσφέρθηκε να τους
φιλοξενήσει, αλλά τους είπε ότι είχε
μόνο δυό κρεβάτια ελεύθερα και
ότι ο ένας από τους τρεις έπρεπε να
κοιμηθεί στον αχυρώνα με τα ζώα.
Και οι τρεις συμφώνησαν γρήγορα
μια και ήταν πολύ κουρασμένοι για
να αρνηθούν.
Ο Εβραίος είπε ότι θα κοιμόταν
εκείνος στον αχυρώνα και άφησε
τους άλλους δύο να κοιμηθούν στα
κρεβάτια. Δέκα λεπτά αργότερα,
ακούστηκε χτύπος στην πόρτα του
δωματίου και μπαίνει ο Εβραίος
λέγοντας:
Δεν μπορώ να κοιμηθώ στον
αχυρώνα. Υπάρχει ένα γουρούνι
εκεί μέσα. Είναι αντίθετα στην
θρησκεία μου να βρίσκομαι με ένα
γουρούνι στον ίδιο χώρο.
Ο Ινδουιστής είπε ότι θα κοιμόταν
εκείνος στον αχυρώνα και έφυγε
από το δωμάτιο. Ωστόσο, μερικά
λεπτά αργότερα, γύρισε και είπε:
– Υπάρχει μια αγελάδα στον
αχυρώνα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ
με μια αγελάδα, το ιερό ζώο της
θρησκείας μας, στον ίδιο χώρο.
Εϊναι αντίθετο στα πιστεύω της
θρησκείας μου.
Ο δικηγόρος, ανυπόμονος να
κοιμηθεί, είπε ότι θα κοιμόταν
εκείνος στον αχυρώνα, μια και δεν
είχε κανένα πρόβλημα να κοιμηθεί
με τα ζώα.
Δύο λεπτά αργότερα, η πόρτα
της κρεβατοκάμαρας άνοιξε και
μπήκαν μέσα το γουρούνι και η
αγελάδα……
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TO IΝΔΑΛΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ
ΚΑΙ ΕΥΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ
Εἶναι θεϊκή εὐλογία καί πολυτιμότατον
δῶρον διά τήν Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν
Ἰταλίας καί Μελίτης ἡ ἄφιξις τῆς Α. Θ.
Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
μας Βαρθολομαίου, εἰς τήν Ἰταλίαν, αὐτήν
τήν φοράν εἰς Loppiano τῆς Φλωρεντίας,
ἔνθα ἀνηγορεύθη Ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ
Πανεπιστημιακοῦ Ἰνστιτούτου «Σοφία», τό
ὁποῖον ἀνήκει εἰς τήν περίφημον καί γνωστήν
ἀνά τήν Ὑφήλιον ρωμαιοκαθολικήν Κίνησιν
τῶν Φοκολαρίνων (Movimento dei Focolari).
Ἀληθινός σεμνός ξεσηκωμός ἐπηκολούθησε

ὑπό τοῦ ἱεροπρεποῦς καί καλλιφώνου
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεως
Εὐαγγέλου, Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου, καί ἔψαλλεν ἐμμελέστατα εἰς τό
Ἀναλόγιον ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος, Ἱ.
Προϊστάμενος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ «Ἀκαθίστου»,
ἐν Μιλάνῳ, καθώς καί ὁ Ἱεροψάλτης κ.
Ἀθανάσιος Παπαδημητρίου, ἐκκλησιάσθησαν
ἑκατοντάδες Ὀρθόδοξοι, μεταξύ τῶν ὁποῖων
οἱ Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
ἐντιμολογιώτατοι κ. Νικόλαος Σάκκαρης καί
κ. Νικόλαος Μακρῆς, καθώς καί ὁ Γενικός
Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. ἀθανάσιος Τσιώνης,
ἡ Πρόξενος ἐν Φλωρεντίᾳ κ. Ποτούλα
Πετρακάκου, ἡ δρ. Ἐλισσάβετ Καλαμπούκα
Fimiani, συνεργάτις τῆς Μητροπόλεως, οἱ
Δημοτικοί Ἄρχοντες τῆς πόλεως ταύτης,
διανοούμενοι καί Καθηγηταί.
μετά τήν ἄφιξιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου Βαρθολομαίου εἰς τό
Ἀεροδρόμιον τῆς Φλωρεντίας, εἰς μίαν ἄλλην
παγκόσμιον πόλιν τῆς Cultura, τῆς Arte καί
τῆς Pace, ἡ ὁποία στολίζει ὄχι μόνον τήν
Ἰταλίαν καί τήν Εὐρώπην, ἀλλά ὁλόκληρον
τόν κόσμον.
Ἡ ἱεροπρεπεστάτη, ἀλλά καί
μεγαλοπρεπεστάτη Χοροστασία τῆς Α. Θ.
Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου, συνεκίνησε Ὀρθοδόξους
καί φίλους, οἱ ὁποῖοι μέ προσοχήν, εὐλάβειαν
καί κατάνυξιν παρηκολούθησαν τήν Θείαν
Λειτουργίαν εἰς τόν ἱστορικόν ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἔνθα διακονεῖ ὁ
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος
Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος, μέ τούς ἐκλεκτούς
συνεργάτας του, ἐπιτελεῖ σημαντικόν ἔργον
ἀγάπης καί εἰρήνης.
Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἐτελέσθη

Ὁ Λόγος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
ἐνεθάρρυνε καί ἐνδυνάμωσεν ὅλους ὅσους
ἐκκλησιάσθησαν, ἑκατοντάδες δέ Ὀρθόδοξοι
καί ρωμαιοκαθολικοί, ἠσπάσθησαν τήν
τιμίαν καί σεπτήν Αὐτοῦ δεξιάν καί ἐζήτησαν
τήν εὐλογίαν Του, ἡ ὁποία δι’ ὅλους εἶναι,
πράγματι, εἰρήνη καί ἀγάπη, ἐλπίδα καί
δύναμις.
Διά τήν Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης,
ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
εἰς τήν Ἰταλίαν εἶναι εὐτυχής εὐκαιρία,
ἀναστάσιμος χαρά καί ἀγαλλίασις,
ἀνανέωσις καί ἀνακαίνισις, ἀναγέννησις
καί ζωή, ὅπως ὁ ψαλμωδός μελωδικῶς
ἀναφωνεῖ: «ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ
ἡ νεότης σου». Τό λεπτότατον ἀπό πάσης
πλευρᾶς ποιμαντικόν καί πολιτιστικόν
ἔργον τῆς Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, δι’ εὐχῶν τῆς Α. Θ.
Παναγιότητος, ὁλοκληροῦται, ἀφ’ ἑνός μέν
χάρις εἰς τήν τελειοποίησιν τῆς διοργανώσεως
αὐτῆς εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις της, ἀφ’ «τέρου

δέ χάρις εἰς τήν ἀναγέννησιν τῆς Ὀρθοδοξίας
ἐν Ἰταλίᾳ καί Μελίτῃ καί τήν δημιουργίαν
νέων Γεφυρῶν (Ponti), διά τήν ἐπικράτησιν
τῆς ἀγάπης, τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ καί τῆς
ἀλληλεγγύης πρός κάθε ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος
εἶναι «εἰκών τοῦ Θεοῦ», ἀπαραίτητα διά τήν
καλήν συμβίωσιν τῶν λαῶν.
Ἡ ἱστορική Ἕδρα
τῆς Μητροπόλεως,
Βενετία, πόλις
τῆς Ἱστορίας καί
τῆς οἰκουμενικῆς
εἰρήνης, εὐλογημένη
πολλάκις, ἐκ τοῦ
πλησίον, ὑπό τῆς
πασθενουργοῦ Δεξιάς
τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου
Βαρθολομαίου,
μεταδίδει εἰς τήν
πολιτισμένην
αὐτήν Χώραν τά
αἰώνια Μηνύματα
τῆς Ἐκκλησίας
Κωνσταντινουπόλεως.
Πατρικός καί στοργικός, ὁ ὑπέροχος
Πατριαρχικός Λόγος ἠκούσθη καί
ἐπειρέασεν Ὀρθοδόξους καί φίλους,
ἀρχάς καί διανοουμένους. Μεταξύ
ἄλλων ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ.

Βαρθολομαῖος, ἀναφερόμενος πρός τόν
Ποιμενάρχην μας, εἶπεν: «Εἰς δὲ τὴν ὑμετέραν
Ἱερότητα, προσφιλέστατε ἅγιε ὁμογάλακτε
ἀδελφέ, Μητροπολῖτα Ἰταλίας καὶ Μελίτης
κύριε Γεννάδιε, εὐχόμεθα δύναμιν πολλὴν
εἰς τὴν ἄσκησιν τῶν ποιμαντορικῶν σας
καθηκόντων, συγχαίροντες ὑμᾶς διὰ τὸ
ἐπιτελούμενον λαμπρὸν καὶ θεάρεστον

ἐκκλησιαστικόν ἔργον ἐν τῇ Ἰταλικῇ
Χερσονήσῳ καὶ τῇ νήσῳ Μάλτᾳ. (...) Καί ἡ
δευτέρα ἰδιότης μέ τήν ὁποίαν ἀπευθύνομαι
πρός Ἐσᾶς, Ἀδελφέ Ἅγιε Ἰταλίας καί
Μελίτης, εἶναι ἡ ἰδιότης τοῦ Πατριάρχου,
καί Σᾶς μεταφέρω καί Σᾶς ἐκφράζω τήν
εὐαρέσκειαν τήν ἰδικήν μου τήν προσωπικήν,
ἀλλά καί αὐτήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας
Πατριαρχείου, δι’ ὅσα ἐπιτελεῖτε ἐδώ εἰς τήν
Ἰταλίαν καί τήν Μάλταν, ἐπί πολλά χρόνια
τώρα, ἱδρύοντας καινούργιες κοινότητες,
καινούρια μοναστήρια, καλλιεργούντες
ἀγαθάς σχέσεις μέ τούς ἀδελφούς μας τούς
ρωμαιοκαθολικούς –ἀπόδειξις ἡ παρουσία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Καρδιναλίου καί
Ἀρχιεπισκόπου Φλωρεντίας κ. Μπετόρι ἐν
μέσῳ ἡμῶν σήμερα. Καί οἱ ἐπίσκοποι οἱ
Ρ.καθολικοί ἀνταποκρινόμενοι εἰς τά δικά
Σας εἰλικρινῆ ἀδελφικά αἰσθήματα, Σᾶς
δίνουν ἐκκλησίες, ὅπως αὐτή ἐδώ τοῦ Ἁγίου
Ἰακώβου, Σᾶς δίνουν κατοικίες διά τούς ἱερεῖς
Σας, καί Σᾶς βοηθοῦν ποικιλοτρόπως διά νά
ἀναπτύξετε τό θαυμάσιον καί καρποφόρον
ποιμαντορικόν Σας ἔργον. Εἶναι, λοιπόν,
ἄξιον καί δίκαιον, νά Σᾶς μεταφέρω σήμερα,
διά μίαν ἀκόμη φοράν, τήν Εὐαρέσκειαν τήν
Πατριαρχικήν, τόν Ἔπαινον, τήν ἀναγνώρισιν
καί τήν ἐκτίμησιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά
τό θεοφιλές ἔργον τό ὁποῖον ἐπιτελεῖτε πρός
δόξαν Θεοῦ. Εἴθε πάντοτε νά Σᾶς φωτίζει, νά
Σᾶς ἐνισχύῃ, νά Σᾶς ἐνδυναμώνῃ ὁ Κύριος
έν τῇ Χάριτι Αὐτοῦ, διά νά συνεχίζετε
ἀπροσκόπτως τήν
Ποιμαντορίαν
Σας καί νά τιμάτε
τό ὄνομα τοῦ
Γένους μας καί
τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας
μας, ἀλλά καί
γενικότερον
τό ὄνομα τοῦ
Οἰκουμενικοῦ μας
Πατριαρχείου,
ἐδῶ εἰς τήν
λαμπράν πόλιν τῆς
Φλωρεντίας καί
εἰς ὅλην γενικῶς
τήν φιλόξενον καί
πολιτισμέην χώραν
τῆς Ἰταλίας, καί
νοτιώτερον, εἰς
τήν ἄλλην μικράν πολιτισμένην χώραν τῆς
Μάλτας (...)». (
Πρό τοῦ Λόγου τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, δι’ εὐχῶν
Αὐτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας, Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ.
Γεννάδιος ἀπηυθύνθη πρός τόν Οἰκουμενικόν
Πατριάρχην.

COSMO MARKETING LTD

Manufacturers of Corrugated

Boxes

7880 Venture Street, Burnaby B.C. V5A 1V3

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

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EAST VANCOUVER V5R 2N5
4641 Boundary Road, Vancouver, British Columbia
Tel: 604-438-6432
Fax:604-438-6400

O Ιερατικός προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και
το Διοικητικό Συμβούλιο εύχονται στα μέλη,
στις οικογένειές τους, στους δωρητές της κοινότητας
και σε όλη την Ελληνική Παροικία
Ο Επιχειρηματίας της εταιρείας Cosmo Marketing
Ltd, o κ.Γιάννης Γκιόνης και η οικογένειά του
εύχονται στούς πελάτες, φιλους και σε όλη
την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2016

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΕΥΗΜΕΡΊΑ,
ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
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MEMORY AND AGING WORKSHOP

Μνήμη και Γήρανση

Στη σημερινή παρουσίαση είναι σημαντικό να καταλάβετε τις αλλαγές της μνήμης που έχουν να κάνουν με την
φυσιολογική γήρανση και τις αλλαγές που είναι πιο σοβαρές και χρήζουν ιατρικής προσοχής.
Σε γενικές γραμμές, η μνήμη μας κορυφώνεται στα 20 μας χρόνια και μετά σταδιακά μειώνεται. Κάποιες μορφές
μνήμης μειώνονται, αλλά κάποιες άλλες μένουν το ίδιο ή ακόμα και αυξάνονται με την ηλικία.

On Saturday, November 14, Philoptochos presented a workshop on

Memory and Aging for seniors.
Over 60 seniors attended the gathering at the HCV.
The seminar was presented by Lizette Pappas in English and Christina
Karakanta in Greek.
A light lunch was offered after the talk.
Everyone found the workshop to be informative, interesting and very helpful.
Memory is our ability to remember information and experiences. Memory
changes with age. People of all ages have memory lapses from time to time.
Our memory peaks in our 20s and then gradually begins to decline. Some
memory changes are part of normal aging but some are medical conditions
requiring treatment.
Some types of memory decline, other types stay constant, others can be
trained to improve as we age.
Possible Causes of Memory Problems
Vitamin B12 deficiency-- eat foods high in Vitamin B12
Some medications---study the side effects of your medication
Poor diet--read the food labels and consult a doctor about fluid intake
Prolonged stress or anxiety--- seek counselling
Hormonal changes or sudden illnesses--talk to your doctor
Memory Disorders
Such as Alzheimer's or depression are not part of normal aging. Prompt
medical assistance is required when memory problems affect daily living.
Maintaining Memory
•
Participate in physical activity you enjoy doing.
•
Include Omega-3 fatty acids in a healthy diet
•
Stay active socially
•
Stay mentally active by learning new things, doing puzzles, reading, games
•
Manage stress by not trying to control the uncontrollable
•
Get enough sleep to make you feel awake and alert all day long
•
PAY ATTENTION. Avoid distractions, multi-tasking, rushing
•
Use sensory aids. You can't encode what you don't hear or see.
Wear your glasses or hearing aids.
•
Be positive. Avoid negative thoughts and use memory aids to
nuance your self-confidence.
•
Be consistent. Keep things in their place. You can only change
one habit at a time and it takes 21 days to change a habit.
•
Be organized. Write things down. Make a to-do list. Keep calendar and look at it every morning.
•
Make associations between new information and things you
already know. His name is John like John Wayne.
•
Repeat information to yourself.

Great Gyros & Pita Ltd.
Processing & Manufacturing

GyrosCones -Loafs - Slices -Filo Pastry Products

Fluffy Pitta Bread
#8-13140- 88th, Surrey, B.C.

Tel:604-594-4970, Fax: 604-594-4980
www.greatgyros.com

Ο Γιώργος και η Ειρήνη Γκοργκούνης
σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχές το Νέο Έτος 2016

Σε γενικές γραμμές, με την ηλικία έρχεται και μια φυσιολογική απώλεια μνήμης στο να θυμόμαστε συγκεκριμένα
πράγματα της ζωής μας από το παρελθόν ή να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και δεξιότητες.
Πιθανοί παράγοντες που συμβάλουν στην απώλεια μνήμης είναι:
* Το αλκοόλ και η κατάχρηση ουσιών
* Η έλλειψη βιταμίνης Β12 (που βρίσκεται στο κρέας, στο ψάρι, στο κοτόπουλο, στο γάλα, στο τυρί, στα αβγά και
στα εμπλουτισμένα δημητριακά – αυτή η βιταμίνη αποσυντίθεται στον φούρνο μικροκυμμάτων)
* Κάποια φάρμακα, όπως τα αντικαταθληπτικά, αγχωλητικά, χάπια για την πίεση, κλπ. Καλό είναι να ενημερώνεστε
για τις παρενέργειες που μπορεί να έχουν τα φάρμακα στη μνήμη και να το συζητάτε με τον γιατρό σας.
* Η κακή διατροφή σε υψηλά λιπαρά, υψηλή χοληστερίνη ή πολύ χαμιλή χοληστερίνη
* Η αφυδάτωση μπορεί επίσης να προκαλέσει απώλεια μνήνης, κι επειδή οι ηλικιωμένοι είναι πιο επιρρεπείς στην
αφυδάτωση, καλό είναι να καταλώνουν περισσότερο νερό.
* Το παρατεταμμένο αχγος προκαλεί επιπλοκές στα κύτταρα μνήμης.
* Οι ορμονικές αλλαγές, όπως η εμμηνόπαυση, ο θυρεοειδής και τα μη-φυσιολογικά επίπεδα ζαχάρου στο αίμα
μπορούν να προκαλέσουν απώλεια μνήμης.
* Η ξαφνική ασθένεια, για παράδειγμα η γρίπη ή οι λειμώξεις, μπορούν να προκαλέσουν απώλεια μνήμης.
Διαταραχές μνήμης
Υπάρχουν κάποιες ασθένειες που
προκαλούν σοβαρές απώλειες μνήμης,
όπως:
* Η ασθένεια Αλζχάιμερ, μια
εκφυλιστική νόσο, που προκαλεί
μεγάλη βλάβη στην μνήμη. 1 στους 11
Καναδούς ηλικιωμένους έχει Αλζχάιμερ
ή άνοια.
* Η κατάθλιψη – 11% των
ηλικιωμένουν πάσχουν από
κατάθλιψη, αν και μπορεί να μην
διαγνωσθεί. Η κατάθλιψη προκαλεί
δυσκολίες συγκέντρωσεις και απώλεια
βραχυπρόθεσμης μνήμης. Είναι
φυσιολογικό να νιώθουμε στενοχωρημένοι που και που, αλλά όταν αυτό είναι παρατεταμένο, τότε είναι πρόβλημα.
Τα νέα όμως είναι καλά. Μπορούμε να κάνουμε πολλά επί καθημερινής βάσεως για να μετριάσουμε αυτούς τους
παράγοντες που προκαλούν απώλεια μνήμης. Μ’αυτές τις ενέργειες μπορούμε να συντηρήσουμε ή ακόμα και να
ενισχύσουμε την μνήμη μας
Η άσκηση και η υγιεινή διατροφή βοηθάνε στη μνήμη.
Η υγιεινή διατροφή και η ενυδάτωση βοηθάνε στην συντήρηση της μνήμης.
Να είστε κοινωνικά δραστήριοι – να κάνετε δραστηριότητες με φίλους και συγγενείς, να ασκήστε με παρέα
Να κάνετε δραστηριότητες που εξασκούν το μυαλό σας - μάθετε κάτι καινούργιο, διαβάστε, λύστε σταυρόλεξα, και
παίξτε παζλ και παιχνίδια γνώσεως.
Είναι σημαντικό για την μνήμη μας να μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας με γυμναστική, με το να
μάθουμε να λέμε «όχι», με το να εκφράζουμε τα αισθήματά μας, με το να αποφεύγουμε τις αντιθέσεις και τις
συγκρούσεις, και με το να μην προσπαθούμε να ελέγξουμε αυτά που δεν ελέγχονται. Επίσης, με το να βλέπουμε τα
πράγματα λίγο αλλιώς, από μια πιο θετική πλευρά.
Πως να δίνετε καλύτερη προσοχή:
* Να αποφεύγετε τους περισπασμούς
* Να κάνετε ένα πράγμα τη φορά - αποφεύγετε να τα κάνετε όλα μαζί γιατί έτσι αποσπάται η προσοχή σας και το
πιο πιθανό είναι να ξεχάσετε κάτι.
* Μη βιάζεστε – η μνήμη εργασίας, αυτή που μας βοηθά να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, μειώνεται με την
ηλικία κι έτσι, όταν βιαζόμαστε δεν δίνουμε προσοχή και ξεχνάμε πιο εύκολα.
Κάποιοι τρόποι που βοηθάνε στη μνήμη είναι:
* Να είστε οργανωμένοι – γράψτε αυτά που είναι να θυμηθείτε, κάντε μια λίστα με το τί έχετε να κάνετε,
διατηρήστε ημερολόγιο κλπ. Επίσης, όταν μαθαίνετε κάτι, καλό είναι να το σχετίζετε με κάτι που ήδη ξέρετε. Για
παράδειγμα, «τον λένε Αλέξη, σαν τον Αλέξη Τσίπρα τον πρωθυπουργό». Έτσι θα θυμάστε το όνομα καλύτερα.
Παρουσίαση/Επιμέλεια: COSCO – Lizette Pappas
Μετάφραση: Χριστίνα Καρακαντά

Νίκος Μακρόπουλος
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Ο Νίκος Μακρόπουλος είναι Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής.

τραγούδησε και στο κέντρο
“Ίμερος” στην Νέα Κηφισιά και
στο “Σκορπιός” στην Θεσσαλονίκη.
Σπουδαία συνεργασία στην καριέρα
του ήταν εκείνη με τον Γιώργο
Μαζωνάκη και την Άντζυ Σαμίου.
Έπειτα τραγούδησε στο κέντρο
“Νεράιδα” και στο κέντρο “Αστέρια”
με την Άννα Βίσση στην Αθήνα.
Τότε κυκλοφόρησε και το πρώτο του
CD που το υπέγραψαν ο Γιώργος
Θεοφάνους και η Εύη Δρούτσα.
Το δεύτερο του CD κυκλοφόρησε
το 2000. Το 2005 ήταν μια από τις
πιο επιτυχημένες χρονιές του και
οι δισκογραφικές του δουλειές
συνεχίστηκαν
με
γνωστούς
δημιουργούς
όπως
Καπίρη,
Θεωδώρου, Γιατρά, Χρυσοβέργη.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη το 1965. Έζησε τα παιδικά του
χρόνια στην Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην γειτονιά
του Αγίου Φανουρίου. Ο ίδιος θυμάται τον εαυτό του παιδί να παίζει με τους
φίλους του ξέγνοιαστος και ευτυχισμένος. Από μικρή ηλικία αγαπούσε την
λαϊκή μουσική. Στην ηλικία των 12 ετών άρχισε να μαθαίνει κιθάρα και η
πρώτη φορά που τραγούδησε μπροστά σε πολύ κόσμο ήταν σε μια γιορτή του
σχολείου του για το Πολυτεχνείο.
Το 1994 ξεκίνησε να τραγουδάει σε μπουζούκια στην Καλαμάτα. Επίσης

Την Παρασκευή 30 Οκρωβρίου
2015, ο Νίκος Μακρόπουλος ήρθε
με το συγρότημά του στο Βανκούβερ
και τραγούδησε στο Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο, όπου χάρισε
στους ομογενείς του Βανκούβερ μια
βραδιά γεμάτι κέφι και ελληνική
ζωντάνια από την νεολαία μας.
Βλέπετε μερικά στιγμιότυπα από την
εκδήλωση.

Hellenic Community
of Vancouver
4500 Arbutus Street, Vancouver, B.C.
www.helleniccommunity.org

Ο Ιερατικός Προϊστάμενος,
η Πρόεδρος και το διοικητικό
συμβούλιο εύχονται στα μέλη,
στις οικογένειές τους, στους
δωρητές και σε όλη
την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2016

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
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Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2015
στην αίθουσα της Ελληνικής
Κοινότητας
του Ανατολικού
Βανκούβερ,
ο
χορός
των
υπερηλίκων είχε μεγάλη επιτυχία.
Με την ορχήστρα του Γιάννη
Σαχάμη με το μπουζούκι,
διασκέδασε τον κόσμο που
παρευρέθηκε εκεί αυτή την
βραδιά. Ο πρόεδρος κ. Γιώργος
Τσούκας, ευχαρίστησε όλους και
ιδιαίτερα μερικά άτομα που κάθε
χρόνο φέρνουν και περισσότερο
κόσμο στην εκδήλωσή τους,
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό και
το ταμείο του συλλόγου.
(Βλέπετε μερικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση)

Ο ΧΟΡΟΣ ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΚΑΙ
«ΟΜΗΡΟΣ»
Ο
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Σύλογος Μακεδόνων «Μέγας Αλέξανδρος» και ο σύλλογος «ΟΜΗΡΟΣ» Αττικής και Νήσων
του Αιγαίου, λαμβάνονατς υπόψη ότι οι χοροί των συλλόγων δεν συγκεντρώνουν μεγάλο
αριθμό στις εκδηλώσεις τους, αποφάσισαν φέτος να συνεργασθούν και οι δύο με σκοπό να
συγκεντρώσουν περισσότερο κόσμο και να γίνει ένα γλέντι ευχάριστο για όλους, όπως και πέτυχαν να
οργανώσουν. Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2015 στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο συγκέντρωσαν γύρω
στα τριακόσια άτομα και με την ορχήστρα του Γιάννη Σαχάμη (στο μπουζούκι )και το Αλφα Βίντεο
διασκέδασαν τον κόσμο μέχρι την επιτρεπόμενη ώρα του κέντρου.

Τίμησαν με την παρουσία τους τη βραδιά αυτή, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Παρτσάφας με
την πρεσβυτέρα, ο Προξενικός Λιμενάρχης στο Βανκούβερ κ. Ηλίας Κρεμμύδας και ο Προξενικός
Λιμενάρχης Πλοίαρχος Λ.Σ. κ. Χαράλαμπος Μουζάκης και η Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Έφη
Κερασιώτη με τον σύζυγό της. Οι προέδροι των συλλόγων κ. Βασίλειος Φιλιντόγλου από τον Μέγα
Αλέξανδρο και ο Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος ευχαρίστησαν τα μέλη και τους φίλους των συλλόγων που
παρευρέθηκαν και ζωντάνεψαν τον χορό τους. Ζήτησαν επίσης συγνώμη για τα λίγα άτομα που δεν
έφθασε το φαγητό και έφεραν φαγητό από εστιατόριο και φάγανε όλοι καλά. Η κα Λιάσκα μίλησε για
τον σύλλογο «Μέγα Αλέξανδρο» που κάθε χρόνο τιμούν την 28η Οκτωβρίου 1940, την απελευθέρωση
της Θεσσαλονίκης και τον Πολιούχο Αγιο Δημήτριο.
Στη συνέχεια κάλεσε τον Γεν.Πρόξενο κ. Ηλία Κρεμμύδα στην εξέδρα και μίλησε το πόσο καλό είναι
η συνεργασία των δυο συλλόγων για την πρόοδό τους. Τα τραπέζια των μελών ήταν ανακατωμένα και
έτσι υπήρχε μια πολύ καλή επικοινωνία ανάμεσα στην αίθουσα. Ο χορός του χορευτικού συγκροτήματος
με αντιπροσωπευτικούς χορούς Μακεδονίας και χορούς του Πόντου εντυπωσίασε και χειροκροτήθηκε
απ’ όλους. Ο δε Δημήτρης DJ το Αλφα Βίντεο. δεν άφησε κανέναν να καθίσει στην καρέκλα του όλοι
σηκώθηκαν για να χορέψουν. Οι Μακεδόνες έκοψαν την τούρτα για τους εορτάζοντες του Αγίου
Δημητρίου, και ο “ΟΜΗΡΟΣ” για τα 40 χρόνια ιδρύσεως του συλλόγου.
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και διοργανώτριες των συλλόγων.
Κώστας Καρατσίκης

(Συνέχεια στις σελίδες 17 & 26)
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ
ΤΩΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΩΝ

Αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων οι κυρίες των Φιλοπτώχων για την προσφορά
τους στην κοινωνία μας. Ακούραστες συμβάλλουν και ανακουφίζουν τον
πόνο πολλών ατόμων της κοινωνίας μας που έχουν ανάγκη. Οι κυρίες
αυτές ακούραστες προσφέρουν χρόνο και χρήματα για να βοηθήσουν πότε
την εκκλησία, πότε την κοινότητα και πότε οικογένειες και άτομα που
βρίσκονται σε οικονομική αδιέξοδο. Γι’ αυτό αξίζουν πάντα ένα θερμό
χαμόγελο απ’ όλους μας.

Greek Pantry σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα
& Ευτυχισµένο το νέο Έτος!

GREEK PANTRY
MEDIT ERRA NEA N G ROCERY S TORE

Άνω: Οι κυρίες της Φικοπτώχου Αδελφότητας του Ι.Ν Αγίων Νικολάου
και Δημητρίου στο χριστουγενιάτικο Μπαζάρ.

Κάτω: Κυρίες από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα του Ι.Ν Αγίου
Κωνσταντίνου και Ελένης στο Σούρεη, ετοιμάζουν τα μελομακάρονα για
το Χριστουγενιάτικο Μπαζάρ γλυκών.

ΕΝΑ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ LANGLEY!

ΨΑΡΙΑ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚA ΤΥΡΙA
ΕΛΙΕΣ
ΤΟΥΡΣΙΑ
Ε∆ΕΣΜΑΤΑ & ΜΕΖΈ∆ΕΣ
ΚΑΤΕΨ/ΝΕΣ ΠΙΤΕΣ
ΣΑΛΤΣΕΣ
ΟΣΠΡΙΑ
ΛΑ∆Ι

ΞΙ∆Ι
ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ& ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
ΖΥΜΑΡΙΚΆ
ΜΕΛΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΜΑΡΜΕΛΑ∆ΕΣ
ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ

UNIT 9 - 20349 88TH AVENUE LANGLEY, BC V1M 2K5
TEL. 604-484-9097 WWW.GREEKPANTRY.CA GREEKPANTRY@YAHOO.CA

SHOP ONLINE: WWW.MEDITERRANEANFOODMART.COM

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Το ταξιδιωτικό γραφείο OMEGA TRAVEL
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 42 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!
Με ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχεται σ’ όλη την ομογένεια
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ-ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2016
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Aπό την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ
Συγγραφέας: Μαριέττα Κόντου
Εικονογράφηση: Γιώργος Δημητρίου
Σειρά: Μικρές Καληνύχτες
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Μια ιστορία γλυκιά και τρυφερή για έναν
τσαγκαράκο. Με όρεξη και μεράκι κάνει τα
παλιά καινούρια. Όμως μια μέρα, έτσι στα
ξαφνικά, όλα αλλάζουν. Ένα μεγάλο μαγαζί
ανοίγει. Τα πάντα εκεί είναι καινούρια κι
όλα γίνονται τόσο γρήγορα. Πολύ βολικό μα
την αλήθεια. Ακόμα και τότε όμως που όλοι
ξεχνούν τον τσαγκαράκο, εκείνος δεν αλλάζει
συμπεριφορά. Δεν θυμώνει. Συνεχίζει να
δουλεύει και να νοιάζεται για τους άλλους.
«Μόνο ο άνθρωπος μπορεί σε αυτό που φτιάχνει να βάζει υλικά που η
μηχανή δεν έχει: αναμνήσεις, γέλιο, χαρά φροντίδα, σκέψεις τρυφερές και
ευχές πολλές.» Κι αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Η μαγική συνταγή είναι απλή.
Μόνο αγάπη χρειάζεται. Αρκεί να είναι αληθινή.
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΜΟΥ
Συγγραφέας: Ιωάννα Μπουλντούμη
Εικονογράφηση: Ράνια Βαρβάκη
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Ένα βιβλίο για τον Γρηγόρη. Ποιος είναι
ο Γρηγόρης; Πρέπει να διαβάσετε τα
γράμματα, ή μάλλον τις επιστολές που
γράφει στον αδερφό του για να μάθετε.
Μια ιστορία χιουμοριστική και τόσο
τρυφερή. Μαθαίνουμε για την Εβελίνα που
δεν ξέρω αν την αγαπά, σίγουρα πάντως τον
κάνει να καρδιοχτυπά. Τι κι αν είναι παιδί,
συμβαίνουν πολλά στη ζωή του που πρέπει
να αφηγηθεί.
Κι αυτό είναι το συγκινητικό, κάπου μέσα
σε αυτές τις ιστορίες, ανακαλύπτεις κάτι από σένα. Κάτι από τη δική σου
ζωή. Και τότε η καρδιά σφίγγεται γλυκά και χαμογελάς.
Οι εξαιρετικές εικόνες της Ράνιας Βαρβάκη είναι χιουμοριστικές αλλά με
έναν αέρα νοσταλγίας.
Ένα βιβλίο που μας νοιάζει!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ

ΕΚΠΤΩΤΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ
Η κα Χριστίνα Γαλιάνδρα
που δημοσιεύουμε τα άξια
λογοτεχνικά της ποιήματα,
έβγαλε και την πρώτη
της ποιητική συλλογή σε
ηλεκτρονική μορφή, που έχει
τίτλο: «ΕΚΠΤΩΠΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ»
εκδόσεις ΔΙΑΝΥΜΑ.
http://issuu.com/lewnidasskylitzhs/docs/christina_galiandra_e-book_
Μπορείτε στην παραπάνω
διεύθυνση να διαβάσετε τα
ποιήματά της που εκφράζουν
την αγάπη, τον έρωτα, τη ζωή τη
φύση και τις αξίες της ζωής που
διέπουν το έργο της.
Ο πεζός λόγος της έχει έντονα
ποιητικά χαρακτηριστικά. Με
έναν θαυμάσιο τρόπο η Χριστίνα
καταφέρνει να συνταιριάσει τον
ορατό κόσμο με τον κόσμο των
συναισθημάτων της ψυχής.
Κώστας Καρατσίκης

ΠΟΙΗΜΑ
Ανέγγιχτη θλίψη
Νύχτα ξελογιάστρα.
Φόρεσες τα άστρα ,
έβαλες το άρωμα της γοητείας και βγήκες.
Έξω από την κόλαση της ψυχής μας κυκλοφορείς.
Συντροφιά ψάχνεις πάλι ,
μα συγχώραμε...
Δεν έχω διάθεση.
Στο καβούκι μιάς θλίψης θα κλειστώ.
Μιάς θλίψης παρθένας.
Ανέγγιχτης.
Νύχτα ξελογιάστρα.
Με τα μάτια στραμένα στον κόσμο.
Κάνε απόψε πως δεν με βλέπεις.
Πείσε τα ακροδάχτυλά σου πως δεν με αγγίζουν
και πέρνα απαρατήρητη μπροστά από την οθόνη της λύπης
μου.
Χριστίνα Γαλιάνδρα Strada
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Ο ΧΟΡΟΣ ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
ΚΑΙ «ΟΜΗΡΟΣ» Στιγμιότυπα από την εκδήλωση
(Συνέχεια από σελίδα 14)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 26)
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Σύγκρουση Τουρκίας – Ρωσίας και
Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο φοβάται
η Daily Star
21 Νοεμβρίου 2015,
Διαβάστε σχετικά για Αλ Κάιντα, Αλ Νούσρα, Αχμέτ Νταβούτογλου,
Ισλαμικό Κόμμα Τουρκεστάν (TIP), Ισλαμικό Κράτος, Ισλαμιστές,
Κίνα, Ντέιρ αλ Ζουρ, Ουιγούροι, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ρωσία,
Ρωσική Πρεσβεία, Συρία,Τζαΐς Αλ Φάτεχ, Τζισρ Αλ Σούγκουρ,
Τζιχαντιστές, Τουρκία, Τουρκμένοι, Τούρκοι, Τρίτος Παγκόσμιος
Πόλεμος,

Η κλήτευση του Ρώσου
Πρέσβη από την Τουρκία για
να του επιδοθεί διαμαρτυρία
για τους βομβαρδισμούς των
Τουρκμένων στη Συρία από
τη Ρωσία, εγείρει φόβους ότι
οι δύο χώρες είναι πιθανό να
συγκρουστούν και να ξεσπάσει
ένας Τρίτος Παγκόσμιος
Πόλεμος, γράφει η βρετανική
Daily Star.
Η Τουρκία κάλεσε τον πρέσβη
της Ρωσίας στην Άγκυρα για
να διαμαρτυρηθεί για τον
«εντατικό» βομβαρδισμό
αεροσκαφών της Πολεμικής
Αεροπορίας της Ρωσίας ενάντια
σε χωριά στη βόρεια Συρία,
όπου κατοικούν Τουρκμένοι,
δήλωσε την Παρασκευή
ο Τούρκος πρωθυπουργός
Αχμέτ Νταβούτογλου στους
δημοσιογράφους.
Όπως ανέφερε η ανακοίνωση
του τουρκικού ΥΠΕΞ χωριά
της βορειοδυτικής Συρίας
όπου κατοικούν Τουρκμένοι
έγιναν στόχος «σφοδρών
βομβαρδισμών»από ρωσικά
αεροσκάφη κοντά στην
συνοριακή πύλη της τουρκικής
επαρχίας Χατάι.
Στην συνάντηση με τον
Ρώσο πρέσβη Αντρέι
Καρλόφ, η κυβέρνηση της
Τουρκίας κάλεσε τον άμεσο
τερματισμό της ρωσικής
στρατιωτικής επιχείρησης που
πραγματοποιείται κοντά στα
τουρκικά σύνορα, σημειώνεται
στην ανακοίνωση.
«Τονίστηκε ότι οι ενέργειες της
ρωσικής πλευράς δεν αποτελούν
μάχη ενάντια στην τρομοκρατία,
αλλά βομβαρδισμός άμαχου
πληθυσμού στα χωριά όπου
κατοικούν Τουρκμένοι και
αυτό μπορεί να έχει σοβαρές
συνέπειες», υπογραμμίζεται.
Όπως σημειώνει η Daily Star, η Τουρκία έχει ήδη
προειδοποιήσει το Κρεμλίνο
ότι θα καταρρίψει ρωσικά
αεροπλάνα εάν παραβιάσουν το
τουρκικό εναέριο χώρο.
Και οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί
στον πόλεμο στη Συρία,
υποστηρίζοντας διαφορετικές
πλευρές. Η Τουρκία υποστηρίζει
τις τζιχαντιστικές οργανώσεις
που θέλουν να ανατρέψουν
τον Άσαντ, οι Ρώσοι από
την πλευρά τους, από την
πρώτη ημέρα που ξεκίνησαν
πολεμικές επιχειρήσεις στη
Συρία, βομβαρδίζουν κυρίως
τους υποστηριζόμενους από
την Τουρκία τζιχαντιστές στη
βορειοδυτική Συρία.
Η Daily Star αναφέρει ότι ο
Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν είναι έξαλλος με την
συνεχώς αυξανόμενη εμπλοκή
της Ρωσίας στον πόλεμο στη
Συρία.

Η Άγκυρα παραδοσιακά θέλει
να είναι η «προστάτης» των
Τουρκμένων, μιας τουρκικής
φυλής που ζει τόσο στη Συρία
όσο και στο Ιράκ. Ωστόσο, εδώ
υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Για
ποιους Τουρκμένους μιλάμε.
Οι Ουιγούροι Τούρκοι της Κίνας
που μάχονται στη Συρία
Οι Ουιγούροι της δυτικής Κίνας
ζουν στην κοιτίδα των Τούρκων,
στη δυτική Κίνα.
Όταν οι τουρκικές φυλές έφυγαν
από την Κίνα – Μογγολία
(μεταξύ 6ου και 11ου αιώνα) και
εισέβαλαν στην κεντρική Ασία
αρχικά και αργότερα στη Μικρά
Ασία (Βυζάντιο – Ανατολική
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία),
κάποιοι ομόφυλοί τους έμειναν
πίσω.
Αυτοί είναι οι Ουιγούροι –
Τούρκοι και κατοικούν στην
επαρχία Σιντζιάνγκ.
Οι Ουιγούροι έχουν
συγκροτήσει το Ισλαμικό
Κόμμα Τουρκεστάν (TIP) και
αυτό αποτελεί την τζιχαντιστική
οργάνωση μέσω της οποίας
μάχονται.
Η κυβέρνηση της Κίνας
κατηγορεί την τουρκική
κυβέρνηση ότι βρίσκεται
πίσω από το τζιχαντιστικό
κίνημα των Ουιγούρων, τους
υποκινεί και τους υποστηρίζει.
Αυτός είναι και ο λόγος που
οι Κινέζοι θέλουν να σβήσουν
από το πρόσωπο του χάρτη τον
Ερντογάν.
Πολλοί Ουιγούροι Τούρκοι
έχουν μεταβεί στη Συρία (μέσω
Τουρκίας) όπου πολεμούν ως
εθελοντές στο Ισλαμικό Κράτος
και στη Αλ Κάιντα.
Να εξηγήσουμε εδώ ότι οι
Κινέζοι τζιχαντιστές που
βρίσκονται στη Συρία, όπως
σας γράφουν σε άλλα σάιτ, δεν
είναι Κινέζοι, αλλά Τούρκοι
Ουιγούροι της Κίνας
3.500 Ουιγούροι Τούρκοι της
Κίνας που βρίσκονται στη
Συρία δημιούργησαν οικισμό
– βάση κοντά στην πόλη Τζισρ
Αλ Σαγκούρ στη βορειοδυτική
Συρία, την οποία πρόσφατα
πήραν οι τζιχαντιστές από τις
κυβερνητικές δυνάμεις.
Η βάση αυτή είναι το
προπύργιο του Ισλαμικού
Κόμματος Τουρκεστάν,
το οποίο συμμετέχει στον
υποστηριζόμενο από
την Τουρκία Στρατό της
Κατάκτησης (Τζαΐς Αλ
Φάτεχ), συμμαχική δύναμη
τζιχαντιστικών οργανώσεων
με κορμό την Αλ Κάιντα – Αλ
Νούσρα και τον Ελεύθερο
Συριακό Στρατό (FSA). Τον
ίδιο Στρατό της Κατάκτησης
που βομβαρδίζουν οι Ρώσοι

και οι δυτικοί «μαλώνουν»
τους Ρώσους επειδή
-τάχα- βομβαρδίζουν τους
«μετριοπαθείς» Σύρους
«αντάρτες».
Η Τουρκία εποικίζει τη Συρία με
Τούρκους της Κίνας
Την ώρα που εκατοντάδες
χιλιάδες Σύροι πρόσφυγες
εγκαταλείπουν τη χώρα τους
και σχηματίζουν προσφυγικά
καραβάνια προς την Ευρώπη,
τι απογίνονται άραγε τα χωριά
που αφήνουν εγκαταλελειμμένα
πίσω τους;
Σύμφωνα με το λιβανέζικο
δορυφορικό ειδησεογραφικό
δίκτυο Al Mayadeen, πολλά
από τα χωριά αυτά εποικίζονται
με Ουιγούρους Τούρκους της
Κίνας.
Οι Ουιγούροι Τούρκοι, σύμφωνα
με το ρεπορτάζ, εισέρχονται στη
Συρία προερχόμενοι από την
Κίνα μαζί με τις γυναίκες και τα
παιδιά τους, για να πολεμήσουν
είτε με την Αλ Κάιντα (Μέτωπο
Αλ Νούσρα, όπως ονομάζεται η
οργάνωση στη Συρία), είτε με το
Ισλαμικό Κράτος.

πολύνεκρες τρομοκρατικές
επιθέσεις μέσα στην Κίνα.
Σύμφωνα με το λιβανέζικο
Al Mayadeen, η είσοδος των
Ουιγούρων τζιχαντιστών και
των οικογένειών τους στη Συρία
είναι μέρος ενός τουρκικού
σχεδίου ώστε να αλλοιωθεί η
σύνθεση του πληθυσμού της
Συρίας. Όπως γράφει το Al
Mayadeen επικαλούμενο έναν
καλά ενημερωμένο αναλυτή:
«Αυτό επιβεβαιώνει ότι οι
τρομοκράτες συνεχίζουν να
περνάνε τα σύνορα, και ότι η
Τουρκία συνεχίζει να επιτρέπει
στους τρομοκράτες με τις
οικογένειές τους να περνούν
ανενόχλητοι». Και συνεχίζει ο
ίδιος:
«Αποδεικνύει ότι στόχος είναι
αλλοιωθεί η δημογραφία της
Συρίας, μέσω αποικιακής
κατοχής». Με άλλα λόγια,
οι Τούρκοι προκάλεσαν την
προσφυγιά των Σύρων ώστε να
εγκαταστήσουν στη συνέχεια,
στις πόλεις και τα χωριά τους
στη βορειοδυτική Συρία,
Τούρκους Ουιγούρους της

Κίνας και έτσι να εποικίσουν
τη χώρα με Τούρκους, πριν την
ενσωματώσουν στην Τουρκία.
Ωστόσο, δεν είναι μόνο η
Τουρκία σε συνεργασία με
την Αλ Κάιντα (Μέτωπο
Αλ Νούσρα) που εποικίζουν
τη βορειοδυτική Συρία με
Τούρκους της Κίνας. Πριν δύο
χρόνια και το Ισλαμικό Κράτος
έφερε χιλιάδες Ουιγούρους και
τους εγκατέστησε στο χωριό
Αμπιάντ, στην επαρχία της Ράκα
και στις περιοχές γύρω από τις
πετρελαιοπηγές της Ντέιρ Αλ
Ζουρ.
Οι Ουιγούροι έχουν αναλάβει
να σκοτώνουν τους Ρώσους
στρατιωτικούς συμβούλους
που συνεργάζονται με την
κυβέρνηση της Συρίας.
Πηγή:tribune.gr

Μετά την κατάληψη της
συριακής πόλης Τζισρ
Αλ Σούγκουρ στα τέλη
Απριλίου από τον Στρατό της
Κατάκτησης (Τζαΐς Αλ Φατέχ),
μια υποστηριζόμενη από την
Τουρκία συνασπισμένη δύναμη
με κορμό την Αλ Κάιντα και
τους «μετριοπαθείς» του
Ελεύθερου Συριακού Στρατού
(FSA), η πόλη που είχε
πληθυσμό 50.000 ανθρώπων
μοιάζει σήμερα περισσότερο με
μια κινέζικη πόλη.
«Χιλιάδες Τούρκοι της Κίνας
έχουν εγκατασταθεί στην
περιοχή. Ειδικότερα στο χωριό
Ζανμπάκ (Zanbaq)».
Ορισμένοι Ουιγούροι μοιάζουν
στην όψη με Ευρωπαίους,
οι περισσότεροι όμως έχουν
μογγολικά χαρακτηριστικά,
όπως όλοι οι γνήσιοι
Τούρκοι. Οι Ουιγούροι
διεξάγουν τζιχαντιστικό –
εθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο
ενάντια στην κυβέρνηση της
Κίνας. Συχνά εξαπολύουν

Φορτηγά από το Ισλαμικό Κράτος
μεταφέρουν λαθραίο πετρέλαιο
στην Τουρκία)
3 Δεκεμβρίου 2015,
,
Τα ίχνη του λαθρεμπορίου πετρελαίου που κάνει το Ισλαμικό Κράτος οδηγούν στην πόλη
Μπατμάν της Τουρκίας, όπου οι πετρελαϊκές μπίζνες «συνδέονται» με την οικογένεια
Ερντογάν, είπε στο Sputnik ο αρθρογράφος Φίνιαν Κάνινγκχαμ (Finian Cunningham).
Σε ενημέρωση δημοσιογράφων την Τετάρτη, εκπρόσωποι του ρωσικού Γενικού Επιτελείου
είπαν ότι εντόπισαν τρεις οδούς από τις οποίες μεταφέρεται το πετρέλαιο από την ανατολική
Συρία στην Τουρκία, οι οποίες καταλήγουν στο διυλιστήριο της Μπατμάν.
Η μεγαλύτερη εξαγωγή πετρελαίου γίνεται από τη συριακή πόλη Ντέιρ Αλ Ζουρ, την οποία
κατέχει το Ισλαμικό Κράτος.
Αναφερόμενος στο θέμα, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ρωσίας, Ανατόλι
Αντόνοφ, υπογράμμισε ότι η οικογένεια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνδέεται απευθείας με τη
χρηματοδότηση των τζιχαντιστών μέσα από το παράνομο εμπόριο πετρελαίου.
Τους τελευταίους δύο μήνες οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές έχουν καταστρέψει 32
πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που ελέγχονται από το Ισλαμικό Κράτος.

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
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Ο

ι μήνες Οκτώβριος και Νοέμβριος , έδωσαν ζωή στη παροικία
μας.Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 ο ετήσιος χορός των
υπερηλίκων του Ανατολικού Βανκούβερ είχε επιτυχία. Στις 14
Νοεμβρίο 2015 ήταν το οικογενειακό πάρτυ Olive Me All of You
Gala, στο ελληνικό κέντρο. Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 Ο
Έλληνας καλλιτέχνης Νίκος Μαρκόπουλος στο Ελληνικό κέντρο
μαζί με τους άλλους καλλιτέχνες χάρισαν μια εξαιρετική βραδιά
στην νεολαία του Βανκούβερ. Τέλος ακολούθησαν οι Γενικές
Συνελεύσεις των τριών κοινοτήτων και χοροί συλλόγων. Επίσης
την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο
έγινε γεύμα για την ενίσχυση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Σούρεη και περιχώρων.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑς ΣΟΥΡΕΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Την ημέρα αυτή συμπληρώθηκε και το Διοικητικό
Συμβούλιο της κοινότητας αποτελούμενο από τα
κάτωθι μέλη.
McKave Ron Πρόεδρος, Ζίσκος Αντώνιος
Αντιπρόεδρος, Ανδριτσοπούλου Γεωργία
Γραμματέας, Μαργαρίτης Γεώργιος Ταμίας,
Κόττας Σάββας Διαχειριστής, Χαραλαμπίδης
Σταμάτιος Β΄Ταμίας, Μέλη: Κωσταντή Μαρία,
Γιαννακόπουλος Γεώργιος, Γκουντούβας
Κωνσταντίνος, Μαργαρίτης Δημήτριος, Καγκαρίε
Λεοντία, Κοντογιαννάτος Κώστας, Μανιάτης
Πήτερ, Ζορμπάκης Αθανάσιος, Πανάγος Γεώργιος,
Κανταράκης Ιωάννης, και Παπαδόπουλος
Ευάγγελος.
Ο κ. Γιώργος Τσακούμης για να διευκολύνει
το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα
με την εφορία του σπιτιού που είναι μέσα στο
οικόπεδο της εκκλησίας, προθυμοποιήθηκε αφού
τον εξουσιοδοτήσουν τα μέλη να μεταβεί στο
Δημαρχείο για την τακτοποίηση του θέματος.
Τα μέλη δέχθηκαν να δώσει η κοινότητα στον
κ. Γ. Τσακούμη εξουσιοδότηση να μεταβεί στο
Δημαρχείο.

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΡΕΥ

Τ

ην Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015, μετά την θεία λειτουργία,
η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Σούρεη είχε την ετήσια
Γενική Συνέλευση.Κατά την Γενική αυτή Συνέλευση στην οποία
Προήδρευσε ο κ. Γιώργος Τσακούμης, σε ερώτηση που έγινε στον
πρόεδρο κ. Ron McKave, να αναφερθεί στον οικονομικό έλεγχο του
χορευτικού ΔΙΑΣΠΟΡΑ της κοινότητας. (Λεπτομέρειες μπορείτε να
διαβάσετε στη σελίδα 9 στο σχόλιο.)
Ο ιερέας π. Κωνσταντίνος Καλτσίδης αναφέρθηκε στα προγράματα
της νεολαίας, και γενικά αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία με το
ποίμνιό του.
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Αναζητώντας την κοινή
λογική με τον Στέλιο Ράμφο

Ο Στέλιος Ράμφος για τα γεγονότα
στο Παρίσι, για τις διαφορές
της ανοικτής κοινωνίας και της
πολυπολιτισμικότητας, για τις
σκληρές αποφάσεις που πρέπει να
πάρει η Δύση και για την Ελλάδα
που πρέπει να βρει μια απροσδόκητη
λύση ή να πεθάνει.
Με αφορμή τα γεγονότα στο
Παρίσι, παρατηρούμε ότι σε κάποια
κοινωνικά στρώματα υπάρχει ένα
έντονο πνεύμα αντίδρασης προς τη
Δύση.
Με την πτώση της Σοβιετικής
Ένωσης η αριστερά διατύπωσε
μία θεωρία την οποία ασπάστηκαν
με ευκολία και πολλοί έντιμοι
άνθρωποι, τη λεγόμενη θεωρία
της πολυπολιτισμικότητας. Είναι η
θεωρία σύμφωνα με την οποία μία
σύγχρονη κοινωνία πρέπει να τους
δώσει πλήρη δικαιώματα στους
ξένους μετανάστες και να σεβαστεί
απολύτως την κουλτούρα τους.
Η Ευρώπη δεν είναι ταυτισμένη με
την ανοικτή κοινωνία; Ή το έχουμε
καταλάβει λάθος;
Το έχουμε καταλάβει λάθος. Η
ανοικτή κοινωνία έχει μεγάλη
διαφορά από την πολυπολιτισμική.
Η ανοικτή κοινωνία λέει σε
κάποιον: Έλα, αλλά δεν θα

τηρήσεις τίποτα από τα δικά σου
το οποίο έρχεται εναντίον των
νόμων, του Συντάγματος και
του πολιτισμού μας. Αντιθέτως
στην πολυπολιτισμικότητα είναι
ελεύθερος κάποιος να κάνει
οτιδήποτε έχει να κάνει με την
καταγωγή του. Φτάσαμε σε ακραία
σημεία. Στην Γαλλία υπήρξε
δικαστική απόφαση υπέρ της
κλειτοριδεκτομής! Το κάνουν σε
αφρικανικές φυλές, επειδή θέλουν
να στερήσουν τις γυναίκες από
κάθε ηδονή και να είναι έτσι ζώα
στα σπίτια τους. Το είδαμε και
στη Γερμανία με άλλη δικαστική
απόφαση. Αυτήν τη φορά εναντίον
γυναίκας που ζήτησε διαζύγιο
για λόγους κακοποίησης. Το
Δικαστήριο δεν της το έδωσε,
επειδή αυτό «επέβαλλε» το δίκαιο
που επικρατούσε στην πατρίδα της.
Με αυτόν τον τρόπο περνάμε σε
μορφές κοινωνικότητας οι οποίες
είναι άκρως διαλυτικές της συνοχής
και οδηγούν σε αντιπαράθεση
τους μετανάστες με τις κοινωνίες
στις οποίες φιλοξενούνται.
Μόλις τώρα αρχίζουν να
συνειδητοποιούν στην Ευρώπη
αυτήν τη διαφορά. Αν εξαιρέσουμε
τον δικό μας πρωθυπουργό, τον
κ. Τσίπρα, που μίλησε υπέρ της
πολυπολιτισμικότητας, όλοι οι άλλοι
Ευρωπαίοι ηγέτες μίλησαν για την
ανάγκη τήρησης των νόμων.

Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την
ταυτότητά της…
Η ταυτότητά της Ευρώπης είναι
η ανοικτή κοινωνία. Δεν ξέρω τι
μπορεί να συμβεί, αλλά μπορώ
να σας πω ότι από τα 2.000 τόσα
τζαμιά στη Γαλλία στο 25 τοις
εκατό γίνεται προπαγάνδα κατά της
Δύσεως. Μας ενδιαφέρει, όμως,
να δούμε πώς δημιουργήθηκε αυτό
το φαινόμενο. Επί της ουσίας,
δημιουργήθηκε μετά από την πτώση
της Σοβιετικής Ένωσης. Πριν δεν
υπήρχε θέμα. Όταν έπεσε το τείχος
και κατέρρευσε το κομμουνιστικό
καθεστώς, ήρθαν στην επιφάνεια
όλα αυτά τα εθνικά και θρησκευτικά
στοιχεία.
Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη; Να
κλείσει τα τζαμιά;
Όχι! Να πει σε όποιον θέλει να
έρθει ότι είναι καλοδεχούμενος και
ότι μπορεί να τηρεί τα έθιμά του
στο μέτρο που δεν αντιβαίνει τους
νόμους μας και τον πολιτισμό της
ελεύθερης κοινωνίας.
Από την άλλη, δεν μπορώ να δεχτώ
ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός
ταυτίζεται με τον χριστιανισμό…
Όχι, αλλά έχει έντονα στοιχεία
χριστιανικότητας. Επειδή η
παράδοση είναι η ελληνορωμαϊκή
και η χριστιανική. Υπάρχουν τέτοια
στοιχεία και δεν μπορούμε να τα
αγνοήσουμε. Όπως δεν μπορούμε
να αγνοήσουμε και το γεγονός
ότι το θρησκευτικό στοιχείο δεν
είναι κυρίαρχο στην Ευρώπη.
Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι
κοινωνίες λαϊκές, τα κράτη έχουν
χωρίσει από τις εκκλησίες εδώ
και μερικούς αιώνες. Αντιθέτως,
το Ισλάμ προκρίνει και επιμένει
πολύ στο θεοκρατικό κράτος. Αν
έχετε προσέξει, ο λόγος για τον
οποίο θεωρούν εκφυλισμένες τις
δυτικές κοινωνίες είναι επειδή δεν
εφαρμόζεται στις δυτικές κοινωνίες
η Σαρία, ο νόμος τους.
Όταν ξέσπασε η αραβική άνοιξη,
η ελληνική αριστερά έσπευσε να
υιοθετήσει αυτό το κίνημα.
Όχι μόνο η ελληνική αριστερά,
αλλά και ο πρόεδρος Ομπάμα.
Με μεγάλη επιπολαιότητα και
βιασύνη. Ποιος ξέρει τι του είπαν
οι υπηρεσίες του. Ευτυχώς που
απεφεύχθη, όπως απεφεύχθη η
Αίγυπτος. Θα είχαμε μεγάλα
προβλήματα τώρα.
Πώς βλέπετε να εξελίσσεται
αυτή η ιστορία; Μιλάμε για μία
σύγκρουση πολιτισμών;
Το θέμα είναι λεπτό. Πρέπει να
διακρίνουμε μεταξύ πολιτισμού
και κουλτούρας. Μεταξύ
αρχών καθολικής δυνάμεως, τα
δικαιώματα, η τεχνική, η επιστήμη.
Πράγματα, δηλαδή, τα οποία όλος
ο κόσμος τα αποδέχεται. Και από
την άλλη πλευρά της κουλτούρας,
δηλαδή της τοπικής παιδείας και της

εθνικής ταυτότητας. Με τη διάκριση
μεταξύ κουλτούρας και πολιτισμού
αποφεύγεται η σύγκρουση στην
οποία αναφέρεστε.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι
ακραίοι τζιχατζιστές προέρχονται
από τρίτη γενιά μεταναστών. Η
πρώτη και η δεύτερη γενιά ήσαν
άνθρωποι που είχαν εξαιρετική
προσαρμογή. Τι έγινε με τους
τρίτους; Έχει σημασία να
καταλάβουμε αυτήν τη διαφορά.
Οφείλεται στην τρομακτική
αδυναμία του μουσουλμανικού
κόσμου να παρακολουθήσει τις
παγκόσμιες εξελίξεις, επειδή
οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να
ξεκολλήσουν από τη Σαρία και
το Κοράνι. Η αναζήτηση της
ταυτότητας ξεκινάει κάθε φορά
από ένα αίσθημα απαξιώσεως
των ιδίων των εαυτών μας. Κι
όταν απαξιώνουμε τον εαυτό μας,
βρίσκουμε έναν εχθρό να τον
μισήσουμε.
Η ελληνική κυβέρνηση στο
προηγούμενο διάστημα είχε
υιοθετήσει μία πολιτική ανοικτών
συνόρων…
Νομίζω ότι πρέπει κανείς
να προσέχει ποιες είναι οι
συγκεκριμένες καταστάσεις
κι ανάλογα να δίνει την πιο
ουμανιστική λύση, διατηρώντας
ταυτόχρονα τη συνοχή της
κοινωνίας του στο ακέραιο. Όλο
το βάρος πέφτει σε ένα κράτος
που λέει προς τους μετανάστες:
Είστε καλοδεχούμενοι, αλλά
πρέπει να σέβεστε τους νόμους
και τον πολιτισμό μας. Όπως όταν
πηγαίνουμε στη Σαουδική Αραβία η
σύζυγός μας θα βάλει τη μαντίλα…
Γιατί τα αραβικά κράτη δεν
έχουν περιθάλψει τους Σύριους
πρόσφυγες;
Μιλάμε για φυλετικά προβλήματα.
Αν παρατηρήσατε η πτώση του
Καντάφι (άλλος ενθουσιασμός
από την πλευρά της Δύσεως)
έφερε πόλεμο φυλών. Προχτές στη
Βυρηττό είχαμε επεισόδιο πάρα
πολύ βαρύ που είναι εμφύλιος
πόλεμος και διαφορές θρησκευτικές.
Δεν έχει σχέση με τα γεγονότα του
Παρισιού.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν
περάσει από τη διαδικασία του
διαφωτισμού;
Αυτό είναι και το δικό μας
πρόβλημα. Ούτε εμείς έχουμε
περάσει. Δεν είχαμε αναγέννηση
ποτέ. Κι αυτό το πληρώνουμε
σήμερα.
Εμείς τι κάνουμε; Βρισκόμαστε
στη μέση, στο σταυροδρόμι των
πολιτισμών.
Μάλλον ψαχουλεύουμε στα
σκοτεινά. Αν υπάρξουν κίνδυνοι
σαν αυτούς που ήδη αναφέραμε, θα
πρέπει οι δυνάμεις οι κοινωνικές
και οι πολιτικές να καταστήσουν
σαφές στον εαυτό τους και προς

όλους ότι τίποτα δεν μπορεί να
γίνει, αν παραβιάζονται οι νόμοι και
το Σύνταγμα. Να δούμε επίσης μέσα
στο πλαίσιο της Ευρώπης τι μπορεί
να γίνει.
Υπάρχουν άνθρωποι στην
Ελλάδα που δικαιολόγησαν τους
τζιχατζιστές.
Μπορεί κάποιος να έχει
στραβή αντίληψη. Δεκτό. Αλλά
ο φανατισμός σε αυτές τις
περιπτώσεις οδηγεί σε μία άλλη
κατανόηση των πραγμάτων.
Δηλαδή, σε ψυχολογικές
αντιπαραθέσεις όπου το διακύβευμα
είναι ο αποτυχημένος μας εαυτός.
Αντί να ψάχνουμε στην αποτυχία
μας, αναζητούμε να βρούμε
φταίχτη. Η ελληνική παράδοση
είναι ότι κάποιοι συνεχώς μας
υπονομεύουν, ότι είμαστε
αντικείμενο συνομωσίας. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν
έχουμε ωριμάσει ως πολίτες. Στην
Ευρώπη από το 1300 είχαμε κράτος,
ως ειδική μορφή διαμορφώσεως
και διατηρήσεως της κοινωνικής
συνοχής, εδώ το κράτος που έχουμε
διαμορφώσει είναι στην υπηρεσία
των οικογενειών, των συντεχνιών
και των τοπικών συμφερόντων.
Στο παρελθόν υπήρχαν πολιτικοί,
καλλιτέχνες, ποιητές και έδειχναν
στην κοινωνία τον δρόμο. Σήμερα
αναρωτιόμαστε που είναι…
Όλο το μυστικό είναι ότι την ελπίδα
την ανακαλύπτουμε. Είναι η στιγμή
μιας ανατάσεως…
Βλέπετε φως στο βάθος του
τούνελ; Υπάρχει ελπίδα για τη
χώρα μας;
Ναι, το πιστεύω!
Ο ελληνισμός, όμως, πάντα
έβρισκε τον δρόμο του μετά από
μία μεγάλη καταστροφή…
Να συμφωνήσω, αλλά με τρομάζει
ότι αυτό επαναλαμβάνεται
συνεχώς. Κάποια στιγμή κάτι
πρέπει να κάνουμε, για να πάψει να
επαναλαμβάνεται μονότονα αυτός
ο κύκλος. Το κρίσιμο πρόβλημα
το ελληνικό είναι ότι δεν έχουμε
κράτος. Κι όταν λέω κράτος, εννοώ
το εξής: Η πρώτη πράξη που κάνει
μία κυβέρνηση είναι να διορίσει
γενικούς γραμματείς. Το κράτος δεν
είναι κομματικό φέουδο. Είναι ο
εγγυητής της κοινωνικής συνοχής.
Οι δυνάμεις της μεταρρύθμισης
που βρίσκονται στην Ελλάδα;
Είναι στα όνειρα τους, στις
φαντασιώσεις τους. Είναι σε
καλές προθέσεις. Δεν υπάρχει
συγκροτημένος λόγος. Εδώ οι
διανοούμενοι έχουν την ευθύνη
τους, γιατί οι μεγάλες μεγεθύνσεις
δεν έχουν γίνει για να δοθούν ως
προτάσεις στους πολύ πρακτικούς
ανθρώπους, στους πολιτικούς!
Οι πολιτικοί είναι οι πρακτικοί

(Συνέχεια στη σελίδα 22)

Tel Bus:604-515-7222 Fax:604-515-7701
Res:604-525-4957 Cell:604-240-0403
O Πήτερ Ποδόγυρος και η οικογένειά του, εύχονται
στους πελάτες και σε όλη την Ελληνική Παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2016
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η Βρετανία ξεκίνησε να
βομβαρδίζει το Ισλαμικό
Κράτος στη Συρία
Δεκεμβρίου 2015,

Δεν θα τολμήσει να εμποδίσει τη διέλευση
ρωσικών πλοίων από τον Βόσπορο
Δεκέμβριος 2015
Τα ρωσικά πλοία δεν
αντιμετωπίζουν προβλήματα
στη διέλευση από τον Βόσπορο

διαχειρίζονται την θαλάσσια
κυκλοφορία στα Στενά συχνά
σταματούν τη διέλευση λόγω
ομίχλης ή επιτρέπουν τη
διέλευση μόνο από κατεύθυνση

Αεροπορικές επιδρομές στη Συρία πραγματοποίησαν βρετανικά
βομβαρδιστικάTornado, μερικές ώρες μόνο ώρες μετά την έγκριση
από το βρετανικόκοινοβούλιο των αεροπορικών επιδρομών κατά του
Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.
«Πραγματοποιήθηκε ένα πλήγμα στη Συρία», δήλωσε πηγή της
βρετανικής κυβέρνησης, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.
Τα Tornado έχουν επιστρέψει στη βάση τους, πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με
τα πλήγματα αυτά.
Αργά το βράδυ της Τετάρτης και έπειτα από περισσότερες από 10
ώρες έντονης συζήτησης, το βρετανικό κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ
της διεύρυνσης των αεροπορικών επιδρομών της Βρετανίας κατά
του Ισλαμικού Κράτους και στη Συρία εκτός από το Ιράκ, με 397
ψήφους υπέρ έναντι 223 κατά.
Σύμφωνα με την Daily Mail, τα βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη που
εκτέλεσαν τον πρώτο βομβαρδισμό στη Συρία ήταν τέσσερα.
Τα πρώτα δύο απογειώθηκαν από το Ακρωτήρι της Κύπρου μόλις
57 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στο βρετανικό
κοινοβούλιο, και έφεραν το καθένα τρεις πυραύλους Paveway και
τρεις πυραύλους Brimstone.
Όπως ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ακόμα δύο μαχητικά
Tornado απογειώθηκαν λίγη ώρα αργότερα από την ίδια βάση.

Έκρηξη σε στάση λεωφορείου
στη Μόσχα - τρεις τραυματίες
Όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης έκρηξη σημειώθηκε αργά το
βράδυ της Δευτέρας σε στάση λεωφορείων στη Μόσχα.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως από την έκρηξη έχουν τραυματιστεί
τρία άτομα.
Αστυνομικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο TASS τονίζουν πως
«αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε στάση λεωφορείου
τραυματίζοντας τρία άτομα».

Πηγή:TANEA

και τα Στενά των Δαρδανελίων
δηλώνει ρωσική στρατιωτική
πηγή στο πρακτορείο RIA
Novosti, μετά τις πληροφορίες
για πολύωρη αναμονή δεκάδων
πλοίων κοντά στα Στενά του
Βοσπόρου για το «πράσινο
φως» της Τουρκίας εν μέσω
του σκηνικού έντασης που έχει
διαμορφωθεί με την κατάρριψη
του ρωσικού SU-24 στη
συροτουρκική μεθόριο.
Παράλληλα, η ίδια πηγή που
μιλά ανωνύμως στο ρωσικό
πρακτορείο αναφέρει ότι δεν
υπήρξε κάτι το ασυνήθιστο
στη «συνάντηση» του ρωσικού
πλοίου Yauza με τουρκικό
υποβρύχιο στα Δαρδανέλια.
Ο Ρώσος στρατιωτικός
αξιωματούχος επισήμανε
ότι οι τουρκικές Αρχές που

εξαιτίας του συνωστισμού
πλοίων.
Δεν υπάρχουν προβλήματα με τη
διέλευση των ρωσικών πλοίων
από τα Στενά, αν και είναι
φυσιολογικό ορισμένα σκάφη
να περιμένουν εξαιτίας φόρτου
εργασίας ή άσχημων καιρικών
συνθηκών, δήλωσε ο ίδιος.
Εν μέσω του σκηνικού έντασης
που έχει πυροδοτήσει η
κατάρριψη του ρωσικού Su-24
στη συροτουρκική μεθόριο
και του «πολέμου» δηλώσεων
Πούτιν-Ερντογάν με φόντο
το Ισλαμικό Κράτος, είχαν
πληροφορίες ότι ρωσικά πλοία
ανέμεναν επί ώρες στα Στενά
του Βοσπόρου προκειμένου να
λάβουν το «πράσινο φως» της
Τουρκίας για να διέλθουν.

Δημοσιεύματα ρωσικών μέσων
ενημέρωσης ανέφεραν ότι σε
σαφή παραβίαση των διεθνών
κανόνων, οι τουρκικές αρχές
έχουν δημιουργήσει εμπόδια στα
ρωσικά πλοία που διέρχονται
από το Στενό του Βοσπόρου,
με αποτέλεσμα δεκάδες ρωσικά
πλοία να βρίσκονταν σε
αναμονή τη Δευτέρα.
Την ίδια στιγμή, έγινε γνωστό
ότι το πλοίο Yauza του ρωσικού
Ναυτικού βρέθηκε αντιμέτωπο
με τουρκικό υποβρύχιο
περνώντας τη Δευτέρα από τα
Δαρδανέλια, όπως μετέδωσε
το ρωσικό πρακτορείο Sputink
επικαλούμενο την τουρκική
εφημερίδα Hurriyet.
Το πλοίο πιστεύεται ότι
βρισκόταν εν πλω προς τη
Μαύρη Θάλασσα και το
τουρκικό υποβρύχιο φέρεται
να συνόδευσε σκάφος της
τουρκικής ακτοφυλακής. Βίντεο
του περιστατικού μετέδωσε
το πρακτορείο Dogan από τα
Δαρδανέλια.
Ο πρώην επικεφαλής του
προσωπικού του ρωσικού
ναυτικού Βίκτορ Κραβσένκο,
ανέφερε στο πρακτορείο RIA
Novosti ότι μία ενδεχόμενη
μονομερής ενέργεια της
Τουρκίας να επιβάλει στα
ρωσικά πλοία παύση διέλευσης
από τα Στενά του Βοσπόρου
αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο.
http://www.greektribune.com.au/
greek.htm
Παροικιακό Βήμα

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

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 20156

Ο Βασίλης Δρίτσας , εύχεται στους, πελάτες, συγγενείς, φίλους
και σε όλη την ελληνική παροικία

Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη και χαρά για όλον τον κόσμο!
Το 2016 να φέρει στη ζωή μας νέα ελπίδα, νέες προσδοκίες και να
αφήσει στο παρελθόν τις πίκρες. Να βλέπουμε μπροστά και να
χαμογελάμε!
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Αναζητώντας την κοινή
λογική με τον Στέλιο Ράμφο
(Συνέχεια από σελίδα 20)

άνθρωποι που δίνουν λύσεις. Αλλά
αν δεν ξέρουν, αν αυτοσχεδιάζουν,
αν οι πνευματικοί άνθρωποι του
τόπου δεν τους έχουν επισημάνει
δύο τρία στοιχεία, οι πολιτικοί δεν
θα μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά
τους.
Να εμβαθύνω λίγο περισσότερο
στα θέματα του λεγόμενου
μεταρρυθμιστικού χώρου. Ο
Σταύρος Θεοδωράκης σας
ικανοποίησε με τη γενικότερη
στάση του;
Νομίζω δεν είναι στο επίπεδο των
επιθυμιών του, των προσδοκιών του.
Ο χώρος είναι πολύ ρευστός και ο
ίδιος θα έπρεπε να τον συμμαζέψει.
Δεν έχει την απαραίτητη εκείνη
δυναμική, μολονότι είπε διάφορα
πράγματα που δεν ήταν κακά.
Δηλαδή, δεν έχει τους απαραίτητους
στόχους που επιτρέπουν συνολικές
ματιές.
Δεν είναι, δηλαδή, ο ηγέτης εκείνος
που θα μπορέσει να δημιουργήσει
έναν ισχυρό μεταρρυθμιστικό πόλο.
Δεν νομίζω. Παρά το γεγονός ότι
προβάλλεται κατ’ εξοχήν από το
σύστημα των συνεργατών του,
δεν νομίζω ότι ο ίδιος μπορεί να
το διεκδικήσει αυτό. Από εκεί και
πέρα, μπορεί να συμβάλλει σε
επιμέρους θέματα.
Αν δεν είναι ο κ. Θεοδωράκης,
ποιος άλλος μπορεί να εκφράσει
αυτόν τον χώρο;

τα συστήματα τα εσωτερικά,
εξυπηρετώντας σκοπιμότητες,
δεν επιτρέπουν την επαφή με τα
κάτω. Αν αυτό δεν σπάσει, η Νέα
Δημοκρατία θα μπει μόνιμα σε
κώμα.
Μπορεί κάποιο πρόσωπο από τα
τέσσερα που διεκδικεί την ηγεσία
της Νέας Δημοκρατίας να αλλάξει
την πορεία για το κόμμα;
Δεν είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος
από αυτά που βλέπω. Υπάρχουν
άνθρωποι που έχουν θετικά
στοιχεία. Ας πούμε ο Μητσοτάκης.
Ο Μεϊμαράκης έχει μία
μετριοπάθεια. Ο Γεωργιάδης
έχει δείξει ότι ορισμένες φορές
ξέρει να είναι πετυχημένος και
αποφασιστικός. Δεν προχωράω πιο
πέρα. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί
να αποτελέσει ηγετική φυσιογνωμία
ένας από τους τρεις. Γιατί ακριβώς
δεν διαθέτει αυτό για το οποίο
μιλάμε.
Προσπαθώ να διερευνήσω τις
πιθανές λύσεις.
Νομίζω ότι οι πιθανές λύσεις θα
είναι απροσδόκητες. Αυτό πιστεύω.
Θα έχουμε απροσδόκητες διεξόδους
ή θα πεθάνουμε.
Πολλοί πιστέψανε ότι ο Αλέξης
Τσίπρας ήταν η απροσδόκητη
λύση που περιγράψατε.
Α, δεν νομίζω! Είναι απολύτως
ανεπαρκής.

Όταν υπάρχει παρακμή (και
τώρα υπάρχει), αυτή εξαφανίζει
τα πρόσωπα. Όταν αρχίζουν να
εμφανίζονται πρόσωπα, όπως στο
Γουδί, τότε αυτό σημαίνει ότι έχει
αρχίσει η κίνηση προς τα πάνω.
Αυτό που μπορεί να γίνει σήμερα
είναι να βρεθούν πυρήνες σταθερού
προσανατολισμού που να στοχεύουν
προς τα πάνω. Να κάνουν αυτοί
οι πυρήνες καλή διάγνωση της
ασθενείας και να προτείνουν αγωγές
σχετικώς πειστικές. Έτσι θα αρχίσει
η κίνηση προς τα πάνω. Επειδή
η διάθεση υπάρχει. Υπάρχει ένας
πολύ δυναμικός χώρος. Το 40% που
ψήφισε Ευρώπη είναι μία βάση για
να ξεκινήσει μία τέτοια κίνηση.

Αυτά όμως τα οποία έλεγε για τη
διαπλοκή, για την παραγωγική
ανασυγκρότηση, ήταν πειστικά.

Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να
εκφράσει αυτό το 40%;

Ξέρετε το τραγούδι η Ελλάδα ποτέ
δεν πεθαίνει; Ας πεθάνει κάποτε, για
να αναστηθεί.

Υποτίθεται ότι ο ευρωπαϊκός
προσανατολισμός είναι ο ιδρυτικός
λόγος υπάρξεως γι’ αυτήν. Αλλά
πιστεύω ότι έχει ένα μεγάλο
πρόβλημα. Έχει χάσει την επαφή
με την κοινωνία. Γιατί την έχει
χάσει; Επειδή οι μηχανισμοί,

Τα ίδια έλεγε η Νέα Δημοκρατία
για το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ
για τη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα
δεν είναι αυτό, αλλά ότι η βάση
της πολιτικής της σημερινής
κυβέρνησης είναι το ψέμα. Αυτό το
βρίσκω εξαιρετικά κρίσιμο πολιτικό
στοιχείο αποσυνθέσεως. Για μένα το
παράξενο είναι ότι όταν λες πολλά
ψέματα χάνεις κι εσύ την αλήθεια.
Μιλήσατε για θάνατο. Είπατε ότι ή
θα βρούμε μια απροσδόκητη λύση
ή θα πεθάνουμε.

καινούργιου χρόνου έχει μέσα αυτά
που ζούμε.
Θέλουμε, λοιπόν, να μάθουμε το
βιβλίο που γράφετε σήμερα. Για
να ανιχνεύσουμε έτσι το μέλλον…
Θα είναι και το τελευταίο εκ
των πραγμάτων. Γράφω για τα
όνειρα των Ελλήνων. Τι θέλω να
πω. Όχι τι ονειρευόμαστε, αλλά
τι βαθύτερα ψυχικά κοιτάσματα
έρχονται στην επιφάνεια. Μέσα
από τα όνειρα το βλέπει κανείς
αυτό. Όνειρα μέσα στα οποία
αποτυπώνονται κάποια ψυχικά
χαρακτηριστικά, βαρυσήμαντα
για τις ιστορικές εξελίξεις και
ιδιαιτέρως αποκαλυπτικά για την
ψυχολογία των ανθρώπων, που
μην μπορώντας να ικανοποιήσουν
την επιθυμία, την καταπίνουν μέσα
στα όνειρα. Έχω κάνει την πρώτη
γραφή. Φαντάζομαι ότι σε ενάμιση
χρόνο θα κυκλοφορήσει.
Ποιο είναι το όνειρο που βιώνουμε
σήμερα;
Μέχρι πρότινος το βιώναμε.
Είπαμε ότι τελειώνουμε με το
μνημόνιο, ενώ έπρεπε να πούμε ότι
τελειώνουμε με τον κακό μας εαυτό.
Δεν τελειώσαμε με τον κακό μας
εαυτό και ήρθε το τρίτο μνημόνιο.
Και συνεχίζουμε με τα ίδια μυαλά.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Καμία
φορά τα όνειρα γυρνάνε μέσα τους
και ξαναγυρνάνε και σε πείθουν
με έναν παράξενο τρόπο ότι όλα
πάνε καλά. Ότι δεν χρειάζεται να
αλλάξεις τίποτα. Αυτό είναι το
χειρότερο που μπορεί να σου τύχει.
Είναι ένας άρρωστος ψυχισμός.

Μετανάστη Καναδά
Που ήρθες για δουλιά
Πές μου ποιος είναι ο τόπος
σου
Και ποιό είναι το χωριό σου

Κάτω έπεσε μια κόρη ζωντανή
Και επάνω έπεσε η μανα της
νεκρή
Με πέτρες μεγάλες κτύπησαν
Τη μάνα τη νεκρή.

Βρισκόμαστε στο τέλος μιας
εποχής;

Η Ελλάς είναι η πατρίδα μου,
Που όλος ο κόσμος
Δημοκρατία
Πολιτισμό,Γράμματα και
Τέχνη
Από αυτήν έχει παρμένη

Λίγα βήματα πιο πέρα
Και άλλο κακό και άλλη
φοβέρα
Σαν αρνί σφάδαζαν της κόρης
Της Ζαφείρως τον πατέρα.

Το δράμα είναι ότι βρισκόμαστε
στο τέλος μιας εποχής δίχως να έχει
χαραχτεί το σχέδιο της καινούργιας.
Πρέπει να διασώσουμε στοιχεία
που είναι πολύ θετικά, μέσα στον
ψυχισμό μας, στην ευαισθησία μας
και να τα ταιριάξουμε με το μεγάλο
μας έλλειμμα, τη λογική.

Παγκράτι Καλαβρύτων είναι
το χωριό μου
Που μέσα μπήκαν Γερμανοι
Του Χίτλερ οι βάρβαροι
στρατοί
Φωτιά βάλαν στα σπίτια μας
Μας πήραν τα κορίτσια μας

Ψάχνω έναν τίτλο για τη σημερινή
μας συζήτηση. Αν έβαζα τίτλο
«αναζητώντας την κοινή λογική»,

Στου Μάλιο Γιώργη τη
μουριά
Εκρέμασαν τον Παπά
Τον Παπά τον Παναγιώτη
Και το σχοινί τρεις φορές
εκόπει

θα συμφωνούσατε;
Νομίζω ότι θα της ταίριαζε
οπωσδήποτε.
Συνέντευξη στον Θανάση
Μαυρίδη
Πηγή: liberal
Αντικλείδι , http://antikleidi.com

Να γυρίσουμε δέκα χρόνια πίσω.
Μπορούσατε να φανταστείτε τι θα
συνέβαινε σήμερα;
Το έχω γράψει! Σε ένα βιβλίο
που λεγότανε το χρονικό ενός

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται
στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια

BAKERY & FOODS LTD
7171 Buller Street, Burnaby B,C,

Tel:604-439-7731

Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΠΟΙΗΜΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 2016
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Ποιό πέρα από την Εκκλησιά
Έχουν σφάξει κι’ όλον Παπά
Τον Παπά τον γέρο Άργύρη
Τον καλό τον νοικοκύρη
Στου χωριού την κάτω μεριά
Σε θυμωνιά έβαλαν φωτιά
Έκαψαν τον Χαρίλαο,
δάσκαλο-γιατρο
Τον καλύτερον μες το χωριό
Λίγο πιο έξω από το χωριό
Τι τρομάρα, τι κακό
Ακούστηκε μια ριπή
Που πυροβόλησαν οι
Γερμανοί

Μα δεν πέρασε πολύ
Που πλήρωσαν και αυτοί
Ούρλιαζαν σαν τα σκυλιά
Όταν πέφταν βόμβες
Από Αμερικανορωσικά πουλιά
Σκότωσαν κι’ άλλους στο
χωριό
Πολυβόλησαν και μένα
Στην Χελωνοσπυλιά
Εκεί που το 1821
Έπεισε η πρώτη τουφεκιά
Του Χίτλερ οι Γερμανοί
Στον πόλεμοχαμένοι
Σήμερα είναι πολύ
προδευμένοι
Και στην Ευρώπη
Οι ποιό οικονομημένοι
Μας πήραν της τράπεζας το
χρυσό
Είπαν το πήραν δανεικό
Πέρασαν χρόνια πολλά
Μα δεν μας δώσαν τα λεφτά
Η Αγγελα Μέρκελ πονά
Της ματώνει η καρδιά
Και μας δίνει δανεικά
Τα δικά μας τα λεφτά.
Ιωάννης Παπούλιας
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ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΡΕΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΟΛΩΝ

Η

ελληνική κοινότητα του Βανκούβερ ενισχύει κάθε χρόνο με τον τρόπο της την κοινότητα
του
Σούρεη. Δυστυχώς αυτή τη χρονιά απογοητεύτηκα όταν είδα να απουσιάζουν από ένα τέτοιο
γεύμα που αποσκοπεί για την ενίσχυση μιας μικρής κοινότητας που προσπαθεί να δημιουργηθεί
τόσα χρόνια, κύρια και ενεργά πρόσωπα.
Απουσίαζαν ενεργά πρόσωπα της ελληνικής παροικίας, απουσίαζαν κυρίες και κύριοι από θέσεις κλειδιά
στις κοινότητες, οργανισμούς, συλλόγους και Φιλόπτωχες Αδελφότητες. Παρ’όλα αυτά ο ιερέας του
Σούρεη, ο μόνος που παρευρέθηκε εκεί με το χιούμορ έκανες όλους όσους παρευρέθηκαν στο γεύμα αυτό
να χαμογελάσουν.
Αντί για ένα κανονικό ρεπορτάζ δεν μπορούσα να αντισταθώ στην αδικία, στην αδιαφορία και στο «δε
βαριέσαι αδελφέ», για να μην ξεσπάσω λίγο βλέποντας την αίθουσα να μην είναι γεμάτη για μια τέτοια
εκδήλωση. Πότε θα σοβαρευτούμε σαν ομογένεια, ιδιαίτερα εδώ στο Βανκούβερ που ο ελληνισμός είναι
συγκεντρωμένος και οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες όπως αλλού.
Δυστυχώς δεν καθήσαμε ποτέ μονοιασμένοι να βάλουμε ποιες είναι οι προτεριότητές μας. Εμειναν οι
εκκλησίες, και τα λίγα άτομα που τις υπηρετούν. Πέρασαν τα χρόνια, μεγαλώσαμε οι περισσότεροι και
όλο παραπονιόμαστε για την νεολαία. Όμως η το θέλουμε είτε όχι αυτή η νεολαία θα βαστήξει όρθιο ό,τι
χτίσαμε και ό,τι θα τους παραδώσουμε.
Αλλά οσο ακόμη είμαστε στη ζωή δεν παύει να μην παραμείνουμε ενεργοί και όσο το δυνατόν να
βοηθήσουμε αυτούς τους λίγους που αντέχουν ακόμη και προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες
τους είτε είναι άνδρες είτε είναι γυναίκες, σημασία έχει να δίνουμε το παρόν εκεί που πρέπει και όχι να
εμφανιζόμαστε για επίδεξη σε μια κλειστή κοινωνία ορισμένων οργανώσεων μόνον.
Είμαστε ‘Ελληνες και έχουμε διαπρέψει παντού στο εξωτερικό, όχι όμως με τέτοια συμπεριφορά. Μόνο
με την ομόνοια διαπρέπουμε και όχι με τον εγωϊσμό. Ας κάνουμε όλοι μια προσπάθεια να δείξουμε ποιοι
είμαστε και όχι ποιοι είμασταν.

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

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2016

Να μην ξεχάσω να αναφέρω την επίτιμο Πρόξενο της Κύπρου κυρία Τασσούλα Βergren και τον
σύζυγό της, καθώς και την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Βανκούβερ κα Εφη Κερασιώτη που
παρευρέθηκαν στο γεύμα αυτό.
Κώστας Καρατσίκης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΓΝΩΜΗ”

Ο Πήτερ Κουρής Branch Manager και το προσωπικό
της Saputo Dairy Products Canada G.P. Εύχονται
στους πελάτες και σ’όλη την ελληνική παροικία

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2016
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AHEPA NEWS
Antetokounmpo (center)
is flanked on his left by
Chairman of the National
Athletic Awards Program
Gregory Stamos, PSC;
Costa Papadimitriou, head,
AHEPA National Basketball Program; and on his
right by SOP National Advisor Jimmy Kokotas and
Angelika Stamos.

Galanis said. “It is quite an achievement, and we commend the brothers for
their efforts. We have surpassed the $250,000 mark thanks to our grassroots
mobilization, and we’ll keep the momentum going until we reach our goal.”
The capital campaign drive has gotten off to a tremendous start in its second
year. Chapter 110’s donation comes on the heels of a $30,000 donation from
Gus Cherevas--Estia-Pindus Chapter 326, Flushing, N.Y., received in October.
TAKE ACTION. DONATE TODAY.
AHEPA Happenings | Veterans Honored
Last weekend, as a prelude to Veterans Day, chapters throughout the AHEPA
domain presented their members who are veterans with the AHEPA Medal for
Military Service and certificate.

Antetokounmpo Presented with AHEPA Agganis Award
AHEPA presented rising NBA star Giannis Antetokounmpo with
the 2015 AHEPA Harry Agganis Award after his game against the
Brooklyn Nets, Nov. 2, 2015. Antetokounmpo, a 6’11” forward and
native of Greece, is in his third season with the Milwaukee Bucks.
In acceptance, Antetokounmpo thanked AHEPA for honoring him
with its most prestigious athletic award, and he stated he is extremely appreciative of the support he receives from all Greek Americans
who attend his games at all of the different NBA venues the Bucks
play.
The Bucks drafted Antetokounmpo in the first round, 15th overall,
in the 2013 NBA Draft. In speaking to the Ahepans following the
game, the Bucks’ coaching staff consider Antetokounmpo a linchpin
for the team’s success going forward and Bucks Assistant Coach
Sean Sweeney added, “the sky is the limit for Giannis.”
Giannis was unable to attend the 2015 AHEPA Supreme Convention
to receive the award because he was in Greece practicing with the
Greek National Team.
Norwich Chapter
Donates $25K to St.
Nicholas Campaign
AHEPA Rose of New
England Chapter
110, Norwich, Conn.,
presented Supreme
President John
W. Galanis with a
$25,000 toward the
AHEPA-Saint Nicholas Capital Campaign
Drive to #RebuildStNicholas during events in New England over the weekend.
“We sincerely appreciate Chapter 110’s generous donation to help
rebuild Saint Nicholas National Shrine,” Supreme President John W.

ThanksUSA, among many others.”

“Simply stated, we cannot do
enough to thank our veterans for
their service to our country,” Supreme President John W. Galanis
said. “We are indebted to them. I
am proud that throughout AHEPA’s 93-year history, the Order
has donated to worthy organizations that support veterans and
military families such as the USO,
Fisher House Foundation, and

The act of honoring AHEPA Family members with the AHEPA Medal for Military Service was acknowledged by the U.S. Senate as part of a concurrent resolution passed March 20, 2000, with the lead of then
U.S. Sen. Paul Sarbanes (D-MD), on the occasion of the 2000 AHEPA Biennial Banquet. The banquet’s
theme was “Salute to Veterans.”
AHEPA GOLDEN WEST DISTRICT No.26 VANCOUVER CANADA
Wednesday November 18th, 2015 at 7:30
p.m., members of the Gladstone Chapter
and the Burnaby Chapter CJ31 of the Ahepa
Golden West District No.26, have a joint
meeting at the Hellenic Community hall and
was a very success full evening. During the
meeting the District Governor Mr. George
Vassilas explain to the members for the reason they change the date of the scholarships
awards party, instead of December moved to
January 9, 2016.
Brother Dino Kourtesis President of Gladstone Chapter he give a report to the members about the Ahepa Summer Convention, the Saint Nicholas at N.Y. Capital Campaing drive, and the Greek Day on Broadway which brought a very little profit.

Above members of the Golden West District No. 26

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ

25

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Τ

ην Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015 στις 2 μ.μ. το απόγευμα στην
αίθουσα της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας ανατολικού
Βανκούβερ, συνήλθε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της
κοινότητας. Στην αναφορά του ο πρόεδρος κ. Νικολάου αναφέρθηκε
στα θέματα της κοινότητας, για την αργοπορία να τοποθετήσουν τα
πλακάκια, για να γίνει καλή εργασία. Ευχαρίστησε όλους για την
βοήθεια στο πανηγύρι του καλοκαιριού, τον ιερέα, την Φιλόπτωχο
και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Επίσης αναφέρθηκε στην
προετοιμασία για την καλύτερη εξεύρεση λύσης ανάρτησης μόνιμης
προκατασκευής για αίθουσες σχολείου και καφενείου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Τ

ην Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2015 στις 7:30 μ.μ. στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο του Βανκούβερ συνήλθε
η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ελληνικής κοινότητας του Βανκούβερ. Κύριο θέμα αυτής της
Γενικής Συνέλευσης ήταν η αναφορά Επιτροπής Αξιοποίησης Κεφαλαίων.
Η Επιτροπή αυτή αφιλοκερδώς
εργάζεται στο να φέρει
αναπτυξιακές προτάσεις προς το
Διοικητικό Συμβούλιο και στα μέλη
για επιλογές που υπάρχουν για τις
εγκαταστάσεις της Κοινότητας.
Τη βραδιά αυτή ο Δικηγόρος κ.
Πήτερ Κλέτας και ο κ. Άγγελος
Τσακούμης εξήγησαν στα μέλη ότι
κατά την γνώμη της Επιτροπής και
της έρευνες που έκαναν ανεπίσημα,
ο κ. Άγγελος Τσακούμης και ο
Ντίνος Μπόνης παρουσίασαν στα
μέλη δύο υποθετικές προτάσεις
που έχουν τα μέλη να επιλέξουν.
Η μία που αφορούσε την κατεδάφιση του ελληνικού κέντρου δεν ήταν αποδεκτή από κανέναν. Η
δεύτερη αφορά τα σπίτια επί της Abutus και το άλλο επί της τριάντα. Αυτή η επιλογή έγινε αποδεκτή
από τα μέλη και το συμβούλιο αποφάσισε να επιτρέψει στην Επιτροπή να ερευνηθεί η πρόταση για τα
σπίτια με αρχιτέκτονες αν μπορούν να αναλάβουν την πραγματοποίηση αυτού του έργου. Ήταν μια
μελέτη που επιμελήθηκε ο κ.
Ντίνος Βόννης και ο κ. Άγγελος
Τσακούμης.
Ο ιερέας π. Κωνσταντίνος
Ικονόμου ανέφερε για τα
προγράμματα της νεολαίας
και για την δωρεά ενός μικρού
λεωφορείου 40 ατόμων δωρεά του
κ. Γιώργου Γεωργούλα, το οποίον
θα λειτουργήσει τον Ιανουάριο
για την μεταφορά ατόμων από μία
εκκλησία σε άλλη στις εορτές.

Κώστας Καρατσίκης

Ο ιερέας π. Τομολέων Πράττας, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα για την
νεολαία, χορωδία και διάβασμα της βίβλου.
Ο Ταμίας κ. Αλέκος Τσουκαλάς ανέγνωσε τον Ετήσιο Οικονομικό
Απολογισμό, αλλά κατόπιν επεμβάσεως των μελών θα ήθελαν ο
Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός να δίδεται στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση την άνοιξη του νέου έτους, σύμφωνα με το καταστατικό
και δεν ψηφίστηκε. O Ιερέας είπε ότι θα ρωτήσει την Επισκοπή
σχετικά με τον ετήσιο απολογισμό. Ο σύμβουλος κ. Νίκος
Κασιδούλης εξήγησε στα μέλη για την μελέτη που γίνεται για την
οικοδομή για τις αίθουσες του σχολείου και τόνισε ότι χρειάζεται
προσοχή για τις μελέτες που θα προσκομίσουν στο Δημαρχείο, και
για τον λόγο αυτόν καθυστερούν τα σχέδια.
To ετήσιο «Gold {Plate Dinner) όπως δήλωσε ο Πρόεδρος δεν
έχει ορισθεί ημερομηνία και έχουν πρόβλημα. Χωρίς περαιτέρω
εξήγηση.
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Ο ΧΟΡΟΣ ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
ΚΑΙ «ΟΜΗΡΟΣ» Στιγμιότυπα από την εκδήλωση
(Συνέχεια από σελίδα 17)

Άγιος Βασίλης έκλεψε ελικόπτερο!!! Έδεσε και φίμωσε
τον πιλότο σε απομακρισμένη περιοχή
Κυριακή 29/11/15
Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της
Βραζιλίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός…
«Άγιου Βασίλη» από το Σάο Πάολο, ο οποίος την ημέρα
που άρχισε η περίοδος των χριστουγεννιάτικων εκπτώσεων
έκλεψε ένα... ελικόπτερο.
Ο άνδρας νοίκιασε το ελικόπτερο από μια εταιρεία
αερομεταφορών στο αεροδρόμιο Κάμπου Μάρτε του
Σάου Πάουλου για να κάνει, υποτίθεται, μια εμφάνιση «έκπληξη» στην έναρξη των εκπτώσεων, σύμφωνα με τις
αρχές.
Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο «Άγιος» ανάγκασε τον πιλότο να προσγειωθεί σε ένα μικρό αγρόκτημα έξω από
την πόλη, όπου περίμενε ένα τρίτο πρόσωπο.
Οι ληστές έδεσαν τον πιλότο, απογείωσαν το ελικόπτερο κι εξαφανίστηκαν.
Αφού πέρασαν ώρες, ο πιλότος κατάφερε να λυθεί και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Το αεροσκάφος, ένα Robinson 44, είναι άφαντο, παραδέχθηκαν οι αρχές.
Πηγή:Kontra.gr
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Success for Eleni Kassaris
Eleni Kassaris has been honoured as a Lexpert Rising Star -- Leading Lawyer Under 40
for 2015. The award is presented to lawyers
from law firms aged 40 and under who
are up-and-coming in the Canadian legal
community. Fifty-nine young lawyers across
Canada were recognized this year, including
Eleni.
CONGRATULATIONS to ELENI KASSARIS -- yet another amazing Canadian of Greek heritage, representing the Greek Community
in a positive way and inspiring other youth.

Success for Vincent Hadjioannou
The Canadian Brazilian Jiu Jitsu Vancouver
International Open was held on December 5th
at UBC Memorial Arena. Over 700 entrants
competed. Without competitors in his class,
Vincent was bumped up to a higher class,
forcing him to compete with older participants who were heavier and tall than him. He
still succeeded in earning a Bronze Medal.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Οι άνδρες που ποτέ δεν ακούνε
Σε ένα νοσοκομείο, ένας κύριος
που είχε κάνει πολλές προσπάθειες
να μπει στην τουαλέτα των
ανδρών, αλλά πάντα είχε
καταληφθεί από κάποιον άλλον
και περίμενε μια νοσοκόμα
παρατήρησε τη δυσάρεστη
κατάστασή του.
Κύριε, είπε «Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα
για τις κυρίες αλλά θα υποσχεθήτε
ότι δεν θα αγγίξεις κανένα από τα
κουμπιά στον τοίχο.»
Ο τύπος έκανε αυτό που έπρεπε
να κάνει, και καθώς καθόταν εκεί
παρατήρησε τα κουμπιά που είχε
υποσχεθεί να μην αγγίξει.
Κάθε κουμπί είχε και γράμματα:
WW, WA, PP, και ένα κόκκινο
χαρακτηρισμένο ATR.
Ποιος θα γνωρίζει αν τα άγγίξω
σκέφθηκε ο τύπος.

CONGRATULATIONS to VINCENT HADJIOANNOU -- yet another amazing Canadian
of Greek heritage, representing the Greek
Community in a positive way and inspiring other youth.

Και αφού δεν μπορούσε να
αντισταθεί... Πίεσε το κουμπί WW.
Ζεστό νερό ψεκάστηκε απαλά
προς το κάτω μέρος του

Success for Yanni Angelopoulos

Τι ωραίο συναίσθημα, σκέφτηκε.
Οι τουαλέτες των ανδρών δεν
έχουν ωραία πράγματα όπως αυτό.

The 2015 Junior Varsity Football Championships were held in December 2015 at BC Place Stadium. The Junior Varsity Hyacks won,
led by Yanni Angelopoulos who was named Best Lineman for 2015.

Πρόβλεψε μεγαλύτερη
ευχαρίστηση, και πίεσε το
κουμπί WA. Ο θερμός αέρας
αντικατέστησε το ζεστό νερό,
στέγνωσε απαλά τον πισινό του.
Όταν αυτό σταμάτησε, πίεσε το
κουμπί PP. Μια μεγάλη ριπή σκόνη
πούδρας χάιδευε το κάτω μέρος,
προσθέτοντας ένα ευχάριστο
άρωμα ανοιξιάτικων λουλουδιών
και μια απίστευτη ηδονή... Οι
τουαλέτες για τις κυρίες ήταν
περισσότερο από μια τουαλέτα,
ήταν μια προσφορά αγάπης και
ευχαρίστηση.

CONGRATULATIONS to YANNI ANGELOPOULOS -- yet another amazing Canadian of Greek heritage, representing the Greek
Community in a positive way and inspiring other youth.

Κατά την εισπνοή σκόνης πούδρας
ολοκλήρωσε την ευχαρίστηση,
αυτός δεν μπορούσε να περιμένει
να πιέσει το κουμπί ATR που
ήξερε ότι θα ήταν η ανώτατη
έκσταση.

ΠΕΝΘΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1930-2015

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 29 Οκτωβρίου 2015. Ήταν
μουσικός, ναυτικός, κουρέας, κτηματομεσίτης και ψαράς.
Αγαπούσε τον χορό και την μουσική, Στα παιδιά του
Τζίμη και Αθηνά, στα εγγόνια του,Julia,Luke & Tyson στα
δισέγγονά του Dylan, Asher, Avery, Jesse, Serene & Rosalie,
έυχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1929-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 11 Νοεμβρίου 2015. Το τρισάγιο
έγινε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 στον Ι.Ν. Άγιο
Γεώργιο και κηδεία την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015. Ήρθε
στον Καναδά από την όμορφη Σάμο το 1956. Στον σύζυγό
της Σωκράτη, στα τρία παιδιά της, στα πέντε εγγόνια και ένα
δισέγγονο, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1937-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 16 Νοεμβρίου 2015. Η κηδεία
του έγινε στον Ι.Ν των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου την
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015. Η ταφή του έγινε στο
κοιμητήριο του Forest Lawn Memorial Park Burnaby.

ΜΑΛΑΜΑ ΔΕΣΠΙΝΑ (ΣΙΡΓΙΑΝΙΔΗΣ)
1931-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ στι; 25 Νοεμβρίου 2015. Γεννήθηκε
στον Μικρόκαμπο και ήρθε στον Καναδά το 1949, με τους
γονείς της και τις τρείς αδελφές της. Παντρεύτηκε τον
Λάζαρο Μάλαμα στις 17 Ιουλίου το 1955 στο Βανκούβερ.
Το τρισάγιο έγινε την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015, στον Ι.Ν.
Άγιο Γεώργιο , η κηδεία έγινε την 1η Δεκεμβρίου 2015 και
η ταφή της στο κοιμητήριο Forest Lawn Cemetery Burnaby.
Στα παιδιά της, στα εγγόνια και στα δισέγγονα, ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΚΙΛΑΣ ΕΛΕΝΗ (nee Pappas)
Πέθανε στο Βανκούβερ σε ηλικία 82 χρόνων. Στις κόρες
της Πένη και Δάφνη και στην εγγόνα της ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

Το επόμενο πράγμα που θυμάται
όταν άνοιξε τα μάτια του, ήταν σε
ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο, και
μια νοσοκόμα σκυμένη από πάνω
του να τον κοιτάζει.
«Τι συνέβη;» αναφώνησε. Το
τελευταίο πράγμα που θυμάμαι
ήταν πατώντας το κουμπί ATR.
«Το κουμπί ATR είναι μια
αυτόματη αφαίρεσης ταμπόν.
Του απάντησε η μοσοκόμα και
το πέος σας είναι κάτω από το
μαξιλάρι σας.»

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΥΟ ΚΕΝΟΤΑΦΙΑ (2 PLOTS SIDE X SIDE)
(ΔΙΠΛΑ Ο ΕΝΑΣ ΤΑΦΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ )

ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΥ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 778-688-3156 (ΩΡΕΣ 10 α.μ -10 π.μ.)

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

(604) 733-7717

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

Diner, Breakfast, Burgers

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

Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος
O καινούργιος χρόνος 2016

